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Open dag Smederij Oldenhave

Deze week:
4 generaties

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon
(0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Lid ! nnp
De volledige inhoud van deze krant
verschijnt ook op internet en in het
openbare archief: www.contact.nl

Tinkerbel outlet
kindermerkkleding start weer

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer
POLITIE (0900) 88 44

Opening
Jeu de Boulesbaan

HUISARTSENPOSTEN
Zutphen
(0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

Verstilde Kunst in
Galerie Aquadraat

Open dag bij
Jan Borgman en
Erna Roeterdink

Bert Krabbenborg bezig met zijn loden Cupido.
Vorden. Zaterdag konden belangstellenden voor het laatst tijdens Monumentendag een bezoek brengen aan het open huis bij Smederij Oldenhave.
Een open huis van ambachtslieden wel te verstaan.
Willem Oldenhave: ‘Persoonlijk vind
ik het wel jammer dat aan een vijfjarige traditie een eind is gekomen.
Niet vanwege het bezoekersaantal (er
kwamen vandaag zo’n 750 personen
een kijkje nemen) maar de belangstelling van de ambachtslieden om hier
een demonstratie te geven is een stuk
geringer geworden. Ik heb de indruk

over opdrachten. ‘De komende tijd
zijn we overal in het land heel erg
druk met onder meer restauratiewerkzaamheden van kerken’, aldus
Willem Oldenhave.
De medewerkers van Oldenhave zelf
werden zaterdag tijdens de uitvoering
van hun werkzaamheden, als het ware door de gelnteresseerde bezoekers
op de vingers gekeken. Erik Oldenha-

DE VALEWEIDE
BLOEMEN & PLANTEN

20 rozen
€

3.

Rietdekkersbedrijf Otten.

99

moet plakken‘. Gosse Terpstra ‘matte‘
de gehele zaterdag stoelen. Bert Schotman van Nossent Bouw uit Winterswijk was bezig met een zgn.

Anker gebint, terwijl collega Peter
Nijenhuis druk doende was om de
‘tanden‘ van een zaag scherp te maken.

Deze week:

ANDERE AMBACHTSLIEDEN
OP DEZE OPEN DAG:
Van der Wal Glas- in – Lood uit Vorden, Paul Willemsen, schilder en decoratie, fresco-schilder uit Vorden.

Kilo
Speklappen

€ 3.

99

Alleen bij Plus Hans Eland
Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Rietdekkersbedrijf Otten, Vorden en
Koerts Restaurators uit Aalten met
onder meer het restaureren schilderijen en aardewerk.
Koerts Restaurators.
dat ze allemaal veel te druk zijn met
hun eigen dagelijkse werkzaamheden. In ieder geval kijken wij (familie
Oldenhave) toch met een goed gevoel
op deze open dagen terug’, zo zegt
Willem Oldenhave. Vervolgens laat hij
ons op zijn kantoor zien, dat ook Smederij Oldenhave niet te klagen heeft

ve gaf met een bezweet voorhoofd
tekst en uitleg over de diverse werkstukken die hij smeedde.
Kopersklager Bert Krabbenborg legde
zich toe op het repareren van een loden beeld met de fraaie naam Cupido.
Elke Oldenhave liet zien hoe je ‘goud

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers Colofon
Hervormde kerk Vorden
Zondag 19 september 10.00 uur ds. J. Kool

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

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 september 10.00 uur ds. R.H. Boiten uit Dieren

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.
Zelhem/Halle, tel. (06) 13152104, 24 uur per dag bereikbaar.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 september 10.00 uur dhr. H.J. Boon
R.K. kerk Vorden
Zondag 19 september 10.00 uur Eucharistieviering, F. Hogenelst, Cantemus Domino
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 18 september 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang. Zondag 19 september geen viering
Tandarts
18/19 september W.A. Houtman, Vorden tel. 0575 - 55 22 53.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.
Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Radstake / de Jong, tel. 55 16 78.
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de 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 gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: dagelijk
van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal afdelingen
heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Intensive
Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie &
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase.
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33.
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl
Brandweer, tel. 112
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance, tel. 112
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren:
(0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard:
(0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden / Borculo / Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde / Hengelo (Gld.) / Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl
Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg en
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22.
Openingstijden: April t/m September: maandag t/m vrijdag:
9.30-17.00 uur; zaterdag: 10.00-15.00 uur. Oktober t/m Maart:
maandag t/m vrijdag: 10.00-16.00 uur; zaterdag: 10.00-14.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur per dag
bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang.
Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en
Woonzorgcentrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief),
24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl.
E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88 56
(lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
in het gebouw bij Pro-Wonen.
Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550.
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken.
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek;
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; donderdag:
14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; zaterdag 10.00-12.30 uur.
Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren.
Dierenbescherming OverGelder
Info, tel. (055) 506 86 40.
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.
Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’, tel. (0575) 54 33 66.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, openingstijden
ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende
diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op
het gebied van wonen, welzijn en zorg. Tevens steunpunt
mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen. U kunt
WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag, woensdag
of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoekadres: Nieuwstad 32
in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59. E-mail: w.berns@sswb.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
huisarts is niet noodzakelijk.
MEE Oost-Gelderland
Ondersteuning bij leven met een beperking.
Tel. 0314 34 42 24, info@mee-og.nl, www.mee-og.nl

Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl
Voor bezorgklachten:
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren 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 advertentietarieven. Minimumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden administratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Berekening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

z De tuinen van de Wiersse (inmiddels onderdeel van
een Algemeen Nut Stichting)
zijn in de nationale pers uitgeroepen tot "de mooiste tuinen van Nederland". Wij
zoeken een of twee vrijwilligers die geregeld willen meehelpen om onderdelen van
de tuinen (zoals de rozen in
de parterre of het mos, de varens en de heemplanten in
de ’Wilde tuin’) zo te houden
en helpen ze nog verder te
verbeteren. Bel 0575 556655
(Gatacre) na 18.00 uur, of
laat uw eigen naam en nummer achter bij 0575 556757
(Keurentjes).
z Zondag 19 september:
Fietstocht Linde. Start tussen 12.30 uur en 13.30 uur
bij de Lindese Molen. De kosten: Kinderen tot 16 jaar gratis, 16 jaar en ouder 3,00
p.p. Prijs uitreiking is na afloop. www.volksfeestlinde.nl.
z Kledingbeurs voor tieners
en volwassenen Nummerverkoop: maandag 20 september van 09.00-10.00 uur en
van 18.30-19.30 uur
1,50
(30 stickers) in het Nutsgebouw, slechts 1 nummer per
persoon en OP=OP! Verkoop
herfst- en winterkleding, jassen, schoenen en tassen op
vrijdag 24 september van
18.30-21.30 uur en op zaterdag 25 september van 09.3011.30 uur. De modeshow begint om 10.00 uur. Locatie:’t
Nutsgebouw, Breegraven 1
in Warnsveld. Voor meer informatie zie de advertentie
elders in het Contact of bel:
787339/525733/529173/570
260.

z Peuterspeelzaal ’t Kraankuikentje organiseert haar
jaarlijkse speelgoed- en kinderkledingbeurs. Tevens leuke kinderspelletjes georganiseerd door Kranenburgs Belang. Op vrijdag 1 oktober
a.s. van 18.00-20.30 uur in
basisschool "de Kraanvogel"
te Kranenburg.
z KUNSTKRING RUURLO: vergeet uw aanmelding
voor ØØn van de cursussen
niet! Programma 2010/11 op
www.kunstkringruurlo.nl of
aanvragen/aanmelden bij
0573-453090 of cursusadministratie@kunstkringruurlo.nl

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

Vlaai van de week
Bosvruchtenbavaroisevlaai
6-8 pers

€

6,75

Dinsdag = Brooddag
4 broden naar keuze

€

6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Ouderwets lekkere
Week-aanbiedingen
• Herfstbroodje met stoofperen € 2,45
• Puddingbroodje per stuk € 1,00
aanbiedingen geldig van di 14 sept t/m za 25 sept.
z 2 BOEIENDE CURSUSSEN OVER DE OUDE GRIEKEN! Vanaf begin oktober
starten in Warnsveld en Zutphen twee cursussen van elk
acht lessen over de oude
Grieken. In Warnsveld op
donderdagmiddagen de cursus "Goden, Helden en
Machthebbers" (Griekse cultuurgeschiedenis). In Zutphen op donderdagavonden
de cursus "Homerus: Ilias en
Odyssee". Vol informatie,
mythen en sfeervolle foto’s.
Kijk op: www.cursusoudheid.nl of bel de docent, drs.
M.F.C. Bos, 0575-553607,
b.v.k. tussen 19.00 en 21.30.

z Te huur een gemeubileerde woning in het buitengebied van Vorden, 2 km v.h.
centrum. 0575-551602.
z Te huur in rustige woonwijk van Hengelo: tussenwoning.
675,- p.m.. 0622045730
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelinkhausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.

z Gezocht: hulp in de huishouding voor ong 3 uur per
week. Wat we belangrijk vinden is dat iemand betrouwbaar is en ook het werk ’ziet’.
We zijn een gezin met 2 kinderen en hebben veel respect voor iemand die ons in
het huishouden gaat helpen.
Bent u secuur, hebt u oog
voor huishoudelijk werk en
bent u ervaren, aarzel dan
niet contact met ons op te nemen! Ons nummer 0651163004
z Leer (beter) bridgen, beginnerscursus start 16/9, opfriscursus start 15/9. Nicolette, Amber en Harry Garsen,
gediplomeerde bridgedocenten, aanmelden: 0575-52 22
75
z Is strijken uw hobby niet
en wordt de stapel steeds
groter? Bel dan 06 - 571 040
23

z Hallo ik ben een werkende 28-jarige vrouw. En op
zoek naar een leuke betaalbare woning in Vorden. Tel.:
06-42709555.

Dagmenu’s
15 t/m 21 september
Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. Dagmenu
bij ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 15 september
Knoflookroom soep / Huisgemaakte gehaktbal, jus, aardappelen en groente.
Donderdag 16 september
1
/2 gegrild haantje met frieten, appelmoes en rauwkostsalade / koffiepudding met slagroom.
Vrijdag 17 september
Bosuiensoep / Pangafilet op Oosterse wijze (zoetzure
saus), rijst en groente.
Zaterdag 18 september (alleen afhalen/bezorgen)
Saté van varkenshaas met pindasaus, aardappelen en
rauwkostsalade / ijs met slagroom.
Maandag 20 september
Mosterdsoep / Spies Hawaii met verse ananas, kerriesaus, aardappelen en groente.
Dinsdag 21 september
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade /
Cornetto Classic.
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u
komt even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.
www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Contactjes

Wij zijn gelukkig en blij met de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

vervolg

Ize

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

Thess Benne
7 september 2010
De trotse ouders en zus zijn:
Rick, Ester en Evi te Plate

z Woensdag 15 sept. start
de volksdansgroep voor ouderen het seizoen 20102011. Wij zoeken nieuwe
deelnemers. Kom vrijblijvend
proefdansen. U bent van harte welkom op woensdagmorgen van 9.50 tot 11.00 u. in
het Dorpscentrum te Vorden.
Voor inl. Irene Berentsen,
0575552979.

Lankhorsterstraat 9
7234 SR Wichmond
Tel. 0575-460472

DANKBETUIGING

z Te huur per 1 okt. tijdelijke woonruimte: compl. ingericht luxe vakantiehuis op
rustige lokatie te Ruurlo.
Huurprijs 695,- excl. p.m.
0573-451441
z Gevraagd: Hulp in de
huishouding voor 1 middag
per week. Nabij centrum. Tel.
0575-842358.

Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk
bedanken die op welke wijze dan ook ons 50-jarig
huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

Ab en Riek Knoef-Bulten
Margrietlaan 4
7251 AT Vorden

ade

z Ervaren freelance secretaresse heeft nog aantal dagdelen beschikbaar: 0575469809.

DANKBETUIGING

Gewoon gezond! Herbalife

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties, cadeau’s, serenades die mijn 90e verjaardag
tot een onvergetelijke fijne dag hebben gemaakt.

Nieske Pohlman, 0654326669.

Vol smaak

Albert Snelder

Turbana bananen
1 kilo 0,99
Witlof
500 gram 0,69
Delbar appelen nieuwe oogst 1 kilo 0,99

Toldijk, september 2010

Een dikke knuffel
voor mijn
40-jarig baasje.

0,99
1 kilo 1,49

Spruiten
Peren nieuwe oogst

500 gram

Stamppot zuurkool + gebraden gehaktbal
of halve worst + bakje appelcompote

Reus

per persoon

6,95

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58
www.keuzecoaches.nl
Houdt een levensvraag
je bezig?
In je levensloop ligt het
antwoord verborgen.
Als reizend biograaf wil
ik graag met je op zoek
gaan naar de rode draad
in je leven.
Debóra Kruithof
0575-441818/06-49097202
www.praktijk-amorfati.nl

DANKBETUIGING
’n woord, ’n gebaar, ’n bloem, ’n kaart...
Uw belangstelling en het hartverwarmende medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 20 september.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850

Johan Harmsen

Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten

zijn voor ons een grote steun geweest.
De herinneringen hieraan helpen ons het verlies en
het gemis te dragen.

Al meer dan 100 jaar vakmanschap!
sinds 1908

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Onze dank hiervoor.

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

Fam. Harmsen
Hengelo Gld., september 2010

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

Evenement
Het was fantastisch! Laat ook anderen nagenieten van het succes van een evenement door foto’s op onze website te
plaatsen. Neem voor meer informatie contact op met onze redactie.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, tel.: (0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Marion Polman

drukkerij

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

uitvaart begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

u kunt mij bellen
voor een persoonlijke
uitvaart

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

T 06 55 916 250
w w w. m a r i o n p o l m a n . n l

TARWE
BOLLEN

VORDENSE
STOET

DEZE WEEK

NU VOOR

6 HALEN

5 BETALEN

WOUDVRUCHTEN
VLAAI
KLEIN

95

€

1.

De enige echte

ZWANENHALZEN

75

8.
12.95
€

GROOT

€

volgens origineel recept
Te koop gevraagd: antiek,
Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

curiosa en alles wat verzameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!

De Echte Bakker Dat proef je!

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

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 14 sept. t/m zaterdag 18 sept.

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

Colofon en Contact VVV Bronckhorst
Kerkstraat 1b, 7251 BC Vorden
Tel.nr.: (0575) 55 32 22
Fax: (0575) 55 22 76
Internet: www.vvvbronckhorst.nl
E-mail: info@vvvbronckhorst.nl

Even voorstellen. Het toeristisch platform
DHK bestaat uit ondernemers die met het
toerisme te maken hebben uit het bovengenoemd voedingsgebied.
De deelnemers zijn mensen uit de horeca,
campings, galerieën, kunst, cultuur, wijnbouw, landleven en vrije tijdsbesteding.
De reden dat we ons samen presenteren
is voornamelijk dat we in ons mooie gebied langs Oude IJssel en Gelderse IJssel
met stuifduinen en coulisselandschap
veel te bieden hebben aan toeristen en inwoners.
Toen we anderhalf jaar geleden “googleden” rondom ons gebied bij thema’s als
toerisme, VVV, hotel, campings , bezienswaardigheden, fietsen, wandelen, galerieën etc. werd er weinig gevonden. Kortom “we stonden niet op de kaart”.
Zelfs op de nieuwe digitale kaart van De
Achterhoek levert DHK een blinde vlek op.
We hebben toen geconstateerd dat we
“samen” op de kaart moeten komen. Met
behulp van Rick Hulshof , VVV Bronckhorst, de vertegenwoordiging in onze club
van de Ondernemersvereniging HKD en
de vertegenwoordiger van de dorpsraad
e.v.a. zijn we aan onze klus begonnen.
Het eerste resultaat is een gratis brochure “Achterommetjes” waarin je wandelen fietsroutes vindt. Je kunt lezen wat er
te genieten valt op culinair- , kunst- en recreatief gebied. En waar je op een prettige
manier kunt overnachten bij hotel, b&b,
kleine en grote campings. Een succes gezien de positieve reacties. Al meer dan
5000 exemplaren werden er verspreid!
Er kwam een activiteiten- en evenementenkalender voor DHK. Onze redactrices,
Josée Postmaa en Mirjam Toepoel verzor-

Winkels en Agentschappen VVV Bronckhorst
Serviceshop Vorden
Kerkstraat 1b, 7251 BC Vorden
Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag 09.30 uur-17.00 uur
Zaterdag
10.00 uur-15.00 uur

gen deze in o.a. Contact. Dat we nu de toeristische agenda gezamenlijk binnen het
VVV Bronckhorst via Contact gaan voeren
past bij onze doelstelling dat je samen
meer bereikt dan alleen.
Er is een informatieve website binnen het
VVV Bronckhorst gestart met Drempt,
Hummelo en Keppel als Toeristisch Platform. Je vindt daarin o.a. op pdf formaat
ons “Achterommetje” en andere informatie.
We ondersteunen waar mogelijk activiteiten en evenementen in ons gebied. En er
zijn er vele die meer dan de moeite waard
zijn.
Er zijn een tweetal GPS-tochten ontwikkeld. Een kaboutertocht vanaf camping
Jena en een fietstocht vanaf IJsselstrand.
We gaan nu initiatieven ondersteunen op
het gebied van samenwerking van onze
ondernemers t.a.v. arrangementen, groen
toerisme, recreatie, steden in onze omgeving etc. Bijvoorbeeld: binnenkort vaar je
over de Oude IJssel in een echte oude
schuit of ga je met het IVN op stap door
onze fraaie natuur en rij je met een bakfiets door onze dorpen.
Samenwerken en daarbij goede PR is nodig om DHK op de kaart te zetten. Onze
mensen en ons gebied verdienen die aandacht.
U kunt contact opnemen met het platform
via watisertedoenindhk@live.nl. De contactpersonen zijn Josée Postmaa en Mirjam Toepoel.
Vz TP DHK Henny Dokter,
Hoog-Keppel

Agentschap Hengelo (Gld.) - Albert Heijn
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo Gld.
Openingstijden:
Het Agentschap is geopend tijdens de reguliere openingstijden van Albert Heijn.

VVV Agentschap Steenderen - Geschenkenhuis Beuseker
Landlustweg 2, 7221 BS Steenderen
Openingstijden:
Het Agentschap is geopend tijdens de reguliere openingstijden van Geschenkenhuis Beuseker.

Agentschap Zelhem - Super de Boer
Bergstraat 1, 7021 XG Zelhem
Openingstijden:
Het Agentschap is geopend tijdens de reguliere openingstijden van Super de Boer.

VVV Agentschap Hummelo - 'Spar' Supermarkt
Dorpsstraat 20,
6999 AD Hummelo
Openingstijden:
Het Agentschap is geopend
tijdens de reguliere
openingstijden van Spar.

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

Toeristisch platform Zelhem volop actief!
Het Toeristisch Platform Zelhem bestaat
sinds 2008. Het is een informeel orgaan
(dus niet geregistreerd bij KvK) en bestaat
uit een onbepaald aantal leden van de
voormalige VVV Zelhem. Zij proberen binnen de VVV Bronckhorst, Zelhem op de
kaart te houden.
Het afgelopen jaar is het platform op diverse momenten actief geweest.
• Zijn aanwezig geweest op diverse openbare activiteiten/opendagen in en rondom Zelhem.
• De activiteiten jaarkalender voor Zelhem is ontwikkeld en uitgegeven met
een kleine bijdrage van heel veel sponsoren, zodat de kalender voor iedereen
gratis beschikbaar is.
• De activiteiten voor recreanten en toeristen in het dorp Zelhem en omgeving
volgen, en gewenst wordt extra PR gemaakt.
• Worden initiatieven ondersteund en
werd de survivalvijfkamp opgezet in samenwerking met Jan in ’t Touw.
• Coördinatie van activiteiten binnen Zelhem en tussen de platformen in
Bronckhorst.

• Zo zijn er natuurlijk altijd zaken die het
platform onderneemt waarvan u niets
merkt.
De komende periode wil het platform
graag werken aan een betere communicatie tussen de leden van de voormalige VVV
Zelhem. Proberen deze leden nog enthousiaster te maken voor bestaande activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.
Voor 2011 staat op het programma om
weer een nieuwe activiteiten jaarkalender
uit te brengen met nog meer door eigen
leden aangebrachte evenementen.. Daarvoor vindt eind 2010 een inventarisatie
plaats van reeds geplande activiteiten.
VVV leden die een activiteit voor 2011 willen melden of opzetten kunnen zich melden bij Caroline Wesselink, e-mail: vvvzel
hem@hetnet.nl en indien gewenst en mogelijk, zal het platform hen ondersteunen.
Het platform staat niet alleen open voor
leden, maar natuurlijk mag iedereen die
een vraag heeft van toeristische aard deze
bij ons inleveren, dit geldt ook voor verenigingen en organisaties van maatschappelijk belang. Ook deze vragen kunnen naar
het e-mail adres vvvzelhem@hetnet.nl.

Een paar evenementen uitgelicht........
Vorden: 15 september: Achtkastelen Fietstocht o.l.v. een gids
Zelhem: 25 september: Open dag bij Wijngaard de Oogsthoek
Hummelo: 2 oktober: Open dag kwekerij en privé tuin van Piet Oudolf
Zelhem: 10 oktober: Oldtimerdag bij Museum Smedekinck
Voor meer informatie en een compleet overzicht van de evenementen in de gemeente
Bronckhorst kunt u kijken op www.vvvbronckhorst.nl

Bronckhorst
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Voor afscheid nog enkele klussen klaren

"Chocola & Letteren"

Rick Hulshof:
'Fantastische jaren bij de VVV'

Zutphen - Op zondag 19 september
vindt ter gelegenheid van het chocoladefestival in vrijwel alle etalages in de Laarstraat een poëzieexpositie plaats.
Een expositie van twintig gedichten
die voortkomen uit gevoelens van Zutphense dichters rondom chocola. Bovendien is er op een aantal locaties
een zwevende poëzie-expositie te zien
en te lezen. 's Middags zullen meer

dan tien Zutphense dichters op vijf
verschillende locaties deze en andere
gedichten ten gehore brengen, afgewisseld met muziek van Rick Stokes &
kwartet. In galerie iZARTE is er voor
kinderen de mogelijkheid om met
chocoladeletters gedichten te maken.

Bij 't Oude Kinderboek kan jong & oud
luisteren naar oude 'chocoladeverhalen'. Bezoek het Laarstraat-evenement
"Chocola & Letteren".

Workshop ‘Beter slapen’
Doetinchem - Op 4 oktober verzorgt GGNet preventie een workshop ‘Beter slapen’ voor mensen
van 55 jaar en ouder. De workshop
is van 19.00 tot 21.00 uur in het gebouw van GGNet aan de Kruisbergseweg 29 in Doetinchem. De workshop is bedoeld voor mensen die
moeite hebben met inslapen, doorslapen en/of vaak vroeg wakker
worden en hier last van hebben.
Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in
vermoeidheid, spanningen, concentratieproblemen en/of somberheid. Doel van de workshop is het
aandragen van handvaten om beter te leren slapen.
In de workshop wordt informatie gegeven over slapen en slaapgedrag en
mogelijkheden om hier zelf verandering in te brengen. Ook wordt geoefend met enkele praktische vaardigheden. Het slaappatroon verandert vaak
met het ouder worden. Veel ouderen

Vorden - Alvorens Rick Hulshof op 31 januari 2011als directeur van de VVV
Bronckhorst afscheid neemt, wil hij nog twee klussen klaren, om daarmee een aantal fantastische jaren (zoals hij ze zelf omschrijft) af te sluiten. Rick daarover: ‘De VVV winkel hier in Vorden voldoet niet meer aan
de eisen van deze tijd. Het is allemaal een beetje te krap.

Sinds ik in november 2006 ben aangesteld als directeur van de VVV Bronckhorst heb ik met het bestuur een drieledige afspraak gemaakt. Verbetering
van de interne organisatie, verbetering van de relatie met de leden en om
het grondgebied in Bronckhorst te
promoten. Terugkijkend heb ik het gevoel dat ik die doelen heb bereikt. We
hebben meer leden, hetgeen dus meer
contributie opbrengst genereert. Ook
hebben we een nieuwe website geïntroduceerd. De toegevoegde waarde
van de VVV Bronckhorst richting de
ondernemers, is de afgelopen jaren gegroeid. Dat alles geeft toch wel een
trots gevoel. Toen ik mijn werkzaamheden begon waren de VVV’s in de
dorpen in Bronckhorst recentelijk gefuseerd. Ik denk ook dat er mede door
de VVV platforms een hecht toeristisch netwerk is ontstaan’, zo zegt

Dorpskerk

Voor nadere informatie en/of aanmelding kan men contact opnemen
met GGNet Preventie Oost Gelderland,
tel. 0575-582450 of via email op
preventie@ggnet.nl

Rick Hulshof. Het is hem de voorbije
vier jaren opgevallen dat er door het
bestuur en de vrijwilligers met veel
passie aan het product ‘toerisme’ is gewerkt. ‘Ik heb hier geweldige jaren beleefd en bovenal een prettige samenwerking met alle betrokkenen (bestuur, medewerkers en het gemeentebestuur). Met name zeer goede contacten onderhouden met burgemeester
Henk Aalderink die als portefeuillehouder het toerisme en recreatie zeer
hoog in het vaandel heeft staan’, zo
zegt Rick Hulshof.
Half februari verwachten Rianka en
Rick Hulshof hun eerste kindje. Rick
Hulshof: ‘Wij kijken daar als aanstaande ouders zeer naar uit. Ik wil als vader echt van de gezinsuitbreiding genieten en dus ook meer tijd vrij maken. Naast de driedaagse (in de praktijk wel vier dagen!) werkzaamheden
voor de VVV Bronckhorst, run ik twee
dagen per week een eigen bedrijf. Dat
deed ik al voordat ik bij de VVV in
dienst trad. Ik ga daarmee volgend
jaar fulltime aan de slag, waarbij ik
mij toeleg op het maken van toeristische arrangementen. Ik denk dat ik
uit dat oogpunt in de toekomst nog
veel voor de VVV in Bronckhorst kan
betekenen’, zo zegt Rick Hulshof.
Terugkijkend op het jaar 2010 tot nu
toe, constateert Rick dat de ondernemers over het algemeen tevreden zijn
over de toeristische sector. ‘Vergeleken

bij vorig jaar hebben de campings zeer
zeker beter gedraaid. Datzelfde geldt
ook voor de hotels. Je merkt toch wel
duidelijk dat door de recessie meer
mensen de vakantie in eigen land
doorbrengen. De mensen die de vakantie in de Achterhoek doorbrengen
kun je in feite in drie groepen onderscheiden. Dat is o.m. de groep ‘levensgenieters‘. Mensen die of met de VUT
of met pensioen zijn en daardoor veel
vrije tijd hebben om te genieten van al
het fraais dat de Achterhoek te bieden
heeft. Dan heb je ook nog de groep
‘twee-verdieners‘. Een drukke baan,
veel in de file staan, veel stress en heel
vaak te weinig tijd. Die komen dan
graag een weekendje naar hier om
even ‘bij te tanken’. Ze krijgen dan bovendien het gevoel dat het ontbijt hier
zo ‘van het land komt’.
En dan heb je nog de gezinnen met
kinderen. In de gemeente Bronckhorst
vijf zwembaden en tal van activiteiten
voor de kinderen (bijvoorbeeld de Piet
Pauwdag, de Berenddag, Expeditie In
de Dennen, Smoks Hannedag, Ysselpret, Bennie van Bronckhorstdag, Ot
en Siendag en het Indianenkamp,
red.). Ik hoop dat men deze evenementen in de toekomst kan blijven organiseren. En hopelijk blijven er de komende jaren voldoende budgetten voor de
VVV Bronckhorst beschikbaar’, zo zegt
Rick Hulshof die zijn baan als directeur als een ‘meewerkend voorman
functie’ omschrijft. En het is vooral
geen baan met elke dag een driedelig
pak aan met een grote sigaar in de
mond. Het is keihard werken en veel
passie in de baan stoppen. Maar nogmaals heel erg leuk allemaal, zo zegt
hij.

Uniek ad-hoc koor

Hummelo - Op Eerste Kerstdag wordt de dienst in de dorpskerk opgeluisterd met een groot ad-hoc koor. Iedereen die kan zingen kan meedoen,
jong en oud, man en vrouw. Er worden Christmas Carols in het Engels met
vlotte aansprekende melodieën gezongen, soms zijn ze al eeuwenoud.
Zin om mee te doen? Het kost maar
een uurtje per week. Initiatiefneemster
Pieternel van Amelsvoort, droomt van

Sommige mensen met slaapproblemen maken gebruik van slaapmiddelen. In het begin wil dat nog wel eens
helpen, maar vaak treedt er gewenning open werken deze middelen niet
meer. Omdat slaapmiddelen sterk verslavend zijn is het moeilijk om hier
mee te stoppen.

V'veldse Akkordeon Vereniging
op podium Ideaal

Rick Hulshof: 'Een hecht team medewerkers'.

Ik heb daarover contact gehad met eigenaar Henk Barendsen. Die heeft toegezegd dat hij alle medewerking wil
verlenen aan een kleine interne verbouwing, waardoor er meer ruimte in
het pand ontstaat. Ik ben daar zeer
verheugd over, want als het klaar is
kunnen we de klanten een nog betere
service bieden. Ook zijn in mijn ogen
de agentschappen nog onvoldoende
professioneel. De samenwerking met
de ondernemers moet namelijk nog
herkenbaarder worden. Ook dat zie ik
als een uitdaging om dit voor mijn vertrek te realiseren.

hebben problemen met slapen. Ze
kunnen moeilijk in slaap komen of
worden ’s nachts vaak wakker. Er zijn
ook mensen die onrustig slapen en in
de ochtend niet goed uitgerust zijn.
Als mensen een paar nachten slecht
geslapen hebben, lukt het soms niet
meer om weer goed te slapen. Slecht
slapen wordt dan een patroon dat
moeilijk te doorbreken valt.

een groot koor, dat een compleet kerkvak kan vullen! Ze heeft nu al meer
dan 25 enthousiastelingen die mee wil-

len doen, dus gewoon aanmelden! Dit
eenmalige koor repeteert vanaf 20 september op de maandagavonden van
19.00 tot 20.00 uur. Inloop vanaf 18.45
uur. Meld je aan bij Mieke Jansma:
me.jansma@planet.nl of 0314-384226
of bij Pieternel van Amelsvoort:
pieternel@xs4all.nl of 0314-359245.

Zelhem - Woensdagavond 22 september speelt de Varsseveldse Akkordeon
Vereniging een aantal nummers live in het programmalive@ideaal.org,
dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.
De Varsseveldse Akkordeon Vereniging is in 1960 opgericht en stond
toentertijd onder leiding van dhr. A.
Bruggeman. Het 50-jarig bestaan
wordt gevierd met veel muzikale activiteiten. De vereniging heeft 38 zeer
enthousiaste leden, die het erg leuk
vinden om samen muziek te maken
onder leiding van de huidige dirigent
Feico van Soest.
De vereniging bestaat uit een A- en
een B- orkest, waarbij in het A- orkest
de wat meer geroutineerde spelers
verenigd zijn. Beide orkesten worden
begeleid door bas en drums. In het Borkest spelen mensen die over het algemeen nog in opleiding zijn. Deze
opleidingen worden door Feico van
Soest verzorgd. Voor belangstellenden,
die niet over een accordeon beschikken, bestaat de mogelijkheid om er
eentje te huren zodat je toch op les
kunt. Verder verzorgt de vereniging op
de donderdag- en vrijdagmiddag keyboardlessen in het oude gemeentehuis in Varsseveld. De repetitieruimte
is eigenlijk in gebouw ‘de Borch’,
maar door een verbouwing kunnen
daar pas aan het eind van het jaar de
repetities hervat worden.
Het repertoire van de VAV is veelzijdig
van klassiek tot modern. Dit jaar was

het thema ‘Reis door de tijd’ tijdens
het jaarlijkse concert in zalencentrum
De Radstake. Verder werd deelgenomen aan het Muziekfestival ‘De Oude
IJsselstreek’ in Gendringen en zat de
groep al spelend op een wagen ons bij
de Varsseveldse optocht. Op 7 november is het jubileumconcert in zalencentrum ‘De Radstake’ met aansluitend een receptie.
Daarnaast wordt regelmatig opgetreden in zorgcentra in de omgeving en
op uitnodiging van andere verenigingen wordt ook graag opgetreden. De
V.A.V. heeft inmiddels een CD gemaakt, die bij de leden besteld kan
worden. Nieuwe leden zijn welkom.
Voor nadere inlichtingen kan men
bellen met het secretariaat, tel. 0314625290.

U kunt wekelijks de uitzendingen van
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen (er wordt geen entreegeld gevraagd) of beluisteren via Radio Ideaal
en de livestream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.
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Bertus Overbeek 45 jaar in dienst
bij Weevers

De Achterhoekse
Paardedagen krijgen
extra steun van leveranciers
Zelhem - Vrienden van de Paardedagen organiseren in het weekeinde van zaterdag 2 en zondag 3 oktober festiviteiten voor allen, die de
APD (Achterhoekse Paardedagen)
een warm hart toedragen. Dit
wordt gehouden bij het sportcomplex de Pol in Zelhem.
Het feest is een initiatief van een aantal leveranciers van het evenement. Zij
gaan op zaterdag een spetterende
feestavond organiseren met veel extra's, waaronder een loterij met mooie
prijzen. Op zondag een muzikale happening met naar wens een brunch. De
gelegenheid om er blijk van te geven,
dat je de APD steunt en dat je het behoud van het evenement belangrijk
vindt. Voor de sport, voor het publiek
en voor de komende jaren. De opbrengst vloeit terug naar de crediteuren.

Vorden - Op 1 maart 1965 nam Weevers sr. de drukkerij over van de heer
en mevrouw Wolters. Een half jaar later op 13 september 1965 kwam
Bertus Overbeek in dienst op 16-jarige leeftijd.
De eerste 20 jaar was Bertus werkzaam op de administratie. Daarna is
hij gaan werken voor weekblad Contact en heeft sindsdien de functie als
"Contact"persoon ook niet meer losgelaten.

Bertus heeft alle ontwikkelingen in
het bedrijf meegemaakt en die zijn
enorm in de grafische industrie.
Zijn loyaliteit voor het bedrijf is in al
die jaren niet veranderd. Sinds vijf jaar

vervult Bertus de functie van eindredacteur van de weekbladen Contact
en hij wil dit graag tot eind 2011 blijven doen totdat hij met de vut gaat.
Begin 2011 zullen we op zoek gaan
naar een waardig opvolger voor van
Bertus voor zijn veelzijdige functie die
een langere tijd kan worden ingewerkt
door Bertus.

Toegang tot de feestavond is gratis op
vertoon van de APD Voordeelpas. Deze
is verbonden aan de dagpas van de editie 2010 en is geldig tot 1 april 2011. Vele voordeelverleners in Bronckhorst en
de Achterhoek nemen deel aan deze
pas, die ook in de rest van Nederland
kan worden gebruikt. De pas is nog
steeds verkrijgbaar en zal ook dit weekend te koop zijn. De prijs is € 10,-. De
avond begint om 20.00 uur en gaat
door tot in de kleine uurtjes. Het programma op zondag begint om 11.00
uur en de entree hiervoor is € 10,-. Tot
13.00 uur kan worden deelgenomen
aan een brunch. Kosten hiervan zijn
€ 15,-. Het wordt een gezellige middag
met allerlei activiteiten en muzikaal
omlijst. Het programma eindigt om
16.00 uur.

Het bestuur van de stichting Concours
Hippique Zelhem is bijzonder geraakt
door dit initiatief vanuit de leveranciers. Al vrij snel na afloop van het evenement afgelopen mei werd duidelijk
dat er minder inkomsten zijn gegenereerd dan verwacht. Daardoor is de organisatie geconfronteerd met een tekort aan financiële middelen en niet
in staat om alle rekeningen te betalen.

Het begrip en de steun van bijna alle
crediteuren voor deze situatie is zeer
groot en het initiatief om deze festiviteiten te organiseren sterkt het bestuur in het besluit om het evenement
niet zomaar op te geven. Daar kan ook
de ondervonden tegenwerking niet tegenop. De overgebleven schulden
moeten worden betaald, voordat aan
de organisatie van 2011 kan worden
begonnen. Dit initiatief bevestigt dat
het concours genoeg draagkracht
heeft om deze moeilijke tijden te doorstaan. Tijdens het afgelopen evenement zijn veel ervaringen opgedaan
en is veel geleerd. De leden van het bestuur blikken nu liever vooruit en willen er met alle crediteuren op een goede manier uitkomen.

De organisatie van de APD heeft al langer last van teruglopende opbrengsten
en stijgende kosten. Dit resulteerde in
2009 in het afgelasten van het evenement, dat in het Pinksterweekeinde in
het buitengebied van Zelhem (de
buurt Oosterwijk) wordt gehouden.

Dit jaar zette een nieuw bestuur de
schouders onder de APD - dat voor het
eerst in 1927 werd gehouden - en
slaagde erin om het evenement opnieuw te organiseren.

Sociï
Sociï heeft ook zijn tweede wedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. Na een wat afwachtend
begin liep Sociï uiteindelijk eenvoudig uit naar 4-1 tegen NVC.
Aan het begin van de wedstrijd was
het van beide kanten aftasten. Hieruit
vloeiden maar weinig aanvallen voort,
van beide kanten wist men eenmaal
door te komen. Beide keren stond de
verdediging op de juiste plaats. Pas in
de 34e minuut kwam de wedstrijd los,
helaas moest dit gebeuren door een
doelpunt van NVC. Na een corner die
werd afgeslagen door Socil volgde een
schot vanaf de zestien dat op de lat belandde. De terug kaatsende bal werd
door een speler van NVC binnengekopt. Dat deze speler op het moment
van het schot al buitenspel stond wuifde de scheidsrechter weg; 0-1.
Na deze treffer werden de mannen
van Socil pas echt wakker. Er werden
steeds meer combinaties op de mat gelegd en de gelijkmaker hing dan ook
in de lucht. Deze kwam er uiteindelijk
één minuut voor rust met wat hulp
van de Netterdense keeper. Een vrije
trap van Maarten Rensink vanaf de
rechterpunt van de zestien werd
totaal verkeerd ingeschat waardoor
Marco Vreeman de vrij gekomen bal
makkelijk kon binnenwerken; 1-1.

Te Stroet zesde in klassieker
WICHMOND - Rens te Stroet van RTV Vierakker-Wichmond is zaterdag zesde geworden in de Omloop om Schokland. Ook Thijs van Amerongen uit
Vorden stond aan de start, maar hij kon de wedstrijd door een valpartij
niet uitrijden.
De renner uit Vorden, momenteel in
voorbereiding op het veldritseizoen,
liep bij zijn val geen kwetsuren op. Simon Bargeman reed dit weekend in
Dalen met het Kanjers voor Kanjers Cyclingteam de finale van de Clubcompetitie. In de ochtend stond er een ploegentijdrit van 22 kilometer op het programma, waarin het Kanjers voor Kan-

jers Cyclingteam op een vijftiende
plaats eindigde. ´s Middags moesten
de renners een klassieker van 168 kilometer rijden. Een ploeggenoot van Bargeman, Nick Kweldam, zorgde voor
een verrassing door de massasprint te
winnen. Het Kanjers voor Kanjers Cyclingteam is in de eindstand van de
Clubcompetitie veertiende geworden.

Bargeman reed vorige week samen
met ploegmakker Felix Wolbert uit
Hengelo een wedstrijd in de buurt van
Keulen. Hij sprintte hier naar een dertigste plaats. Wolbert kreeg in de laatste ronde een lekke band en zag zijn
kansen op een mooie eindklassering
hierdoor verdwijnen. De renners van
RTV Vierakker-Wichmond bereiden
zich de komende weken voor op het
Nederlands Kampioenschap Tijdrijden
voor clubs begin oktober. Ploegleider
Rudi Peters zal binnen enkele weken
zijn selectie bekend maken.

In de rust werden er nog wat accenten
gelegd, waarna Sociï verder ging waar
het geëindigd was. De ballen werden
vlot gespeeld en NVC kwam er niet of
nauwelijks aan te pas. Sociï was dreigend via de flanken en een aantal malen kwam de bal goed voor, helaas
stond er geen afmaker op de juiste
plek. De voorsprong kwam er uitein-
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delijk in de 61e minuut uit een corner,
Maarten Rensink draaide deze op uitstekende wijze in één keer binnen; 2-1.
Hierna zakte Sociï heel iets in, maar
NVC kwam er nog steeds niet aan te
pas. Zo'n tien minuten voor tijd gingen de gasten 1 op 1 spelen waardoor
zij grote ruimtes in hun verdediging
achterlieten. NVC werd er nauwelijks
gevaarlijker door, maar Sociï des te
meer. Stefan Roording wist deze ruimte goed uit te buiten door Gert-Jan Loman diep te sturen, deze kreeg veel
tijd om een hoek uit te zoeken en koos
de goede; 3-1 (85e min.). Ook na deze
goal bleef NVC veel ruimte weggeven
waardoor Teun Loman vrij richting de
goal kon, hij werd echter getackeld
binnen de zestien. De toegekende
penalty werd door Gert-Jan Loman
binnengeschoten, 4-1. Dit was tevens
de eindstand.

Voetballend begint het bij Sociï steeds
beter te lopen, hopelijk kunnen we
deze lijn volgende week tegen Voorst
doortrekken.
UITSLAGEN SOCIÏ:
Dinsdag 7 september:
Sociï 2 - VIOD 3: 0-1 (beker)
Zondag 12 september:
Sociï 1 - NVC 1: 4-1
Sociï 2 - Vorden 3: 3-4
Gorssel 4 - Sociï 3: 1-3
De Hoven 4 - Sociï 4: 5-3
Sociï 5 - Pax 9: 0-10
Programma 19 september:
Voorst 1 - Sociï 1
Be Quick Z. 2 - Sociï 2
Sociï 3 - Pax 11
Sociï 4 - AZC 5
Steenderen 5 - Sociï 5

www.contact.nl

Nu ook op internet

Geslaagd dagje uit
Vordens Huisvrouwen Orkest

School de Paradox
houdt een open ochtend
Vorden - Op zaterdag 18 september
houdt School de Paradox een open
ochtend. Op deze school voor kinderen tussen 4 en 18 jaar zijn er
geen verplichte lessen of een verplicht rooster.
Kinderen onderzoeken van nature de
wereld om zich heen en leren door alles wat zij doen. Zoals een kind 'vanzelf' leert lopen en praten, zo kunnen
kinderen ook leren lezen, schrijven en
rekenen. Wanneer een kind eraan toe
is, kan hij of zij de hulp krijgen die
hiervoor nodig is. Het ene kind begint
jonger dan het andere, maar iedereen
leert het en dat zonder stress of
dwang. In Amerika is hier al meer dan

40 jaar ervaring mee. Oudere kinderen gaan vaak een of twee dagen per
week op stage, bijvoorbeeld bij een
kinderdagverblijf of een computerzaak. Zo komen ze erachter in welke
richting zij een vervolgopleiding willen doen.

Men kan op de open ochtend kennismaken met begeleiders en leerlingen.
Er zijn boeken om in te bladeren, dvd's
om te bekijken en de koffie en thee
staan natuurlijk klaar.
De school is gevestigd aan de Enkweg
17A in Vorden, vlakbij het station.
Meer informatie vindt men op
www.schooldeparadox.nl

Kledingbeurs volwassenen
Warnsveld - Hebt u het slechte weer
al benut om uw wintergarderobe
onder de loep te nemen?
Vorden - Naast de muzikale optredens van deze actieve dames uit de
gemeente Bronckhorst, wordt er elk jaar door een tweetal leden een gezellig dagje uit georganiseerd. Deze keer was het wel heel erg bijzonder.
De eerste verassing stond bij het station in het mooie dorp Vorden. De Firma van Helden uit Warnsveld, had
voor de dames en een heer zijn gloednieuwe 28 persoons bus ingezet, zodat
de dames echt goed konden beginnen
aan deze voor de deelnemers verrassingsdag.
Via een prachtige route toog de bus
richting Overijssel, naar Hellendoorn
om precis te zijn. De dames Anneke en
Yvonne hadden bij "Actief Overijssel"
in Hellendoorn een actief programma
voor de deelnemers samen gesteld. Na
aankomst werd er genoten van koffie
met een echte Overijsselse krentenwegge en werd aan het eerste onderdeel begonnen namelijk een route
fietsen met een fietstrein. Onder grote
hilariteit werd dan ook plaatsgenomen op het bijzondere voertuig.
De route ging eerst een stukje richting
Ommen, waarna op een gegeven mo-

ment werd afgebogen richting het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug.
Natuurmonumenten heeft samen
met Waterschap Regge en Dinkel de
oude bochten van de gekanaliseerde
"Regge" uitgegraven. Hierdoor heeft
het riviertje zijn oude stroomweg teruggekregen. De natuur heeft zich in
korte tijd verrassend vernieuwd. Een
echt hoogte punt en de moeite van het
trappen op de fietstrein meer dan
waard. De o's en de a's waren dan ook
niet van de lucht er werd door verschillende dames dan ook driftig gefotografeerd. Het ochtend programma
werd afgesloten met een overheerlijke
lunch, wat na zo'n inspanning best
smaakte.
Het middag programma bestond nog
uit een drietal onderdelen, Blaaspijpschieten en Twisterbal (in competitie
verband) hier werd fanatiek gestreden
wat ook leidde tot de nodige hilari-

sche momenten. Hier werd door de dames met overgave aan meegedaan. De
middag werd compleet gemaakt met
de Hellendoorn Express welke de
groep leidde door de schitterende omgeving.
De dag werd afgesloten met een zeer
uitgebreid koud en warm buffet, hier
werd door het orkest met smaak van
genoten.
Anneke en Yvonne werden door de dirigent voor hun organisatie talent namens het gehele orkest bedankt voor
deze bijzondere actieve dag.
De onderlinge saamhorigheid heeft
met deze dag weer een flinke oppepper gekregen. Tot slot bracht de nieuwe bus de dames onder luid applaus
voor de chauffeur, weer veilig in Vorden.
Nieuwe leden zijn ook altijd van harte
welkom, elke maandagavond in het
dorpcentrum in Vorden wordt er onderleiding van de bekwame dirigent,
driftig door de dames gezellige muziek gemaakt. Of gewoon, kom eens
gezellig kijken.

Opening Jeu de Boulesbaan

Heeft u kleding die u wilt verkopen
via de volwassen- en tienerkledingbeurs? Of misschien wilt u wel andere
kleding of schoenen aanschaffen?
Ook dan kunt u bij onze beurs terecht!

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de
Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-wo en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gymsport en spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorpscentrum.
SEPTEMBER
15 ANBO klootschieten, Olde Lettink
15 Achtkastelentocht, start bij VVV
kantoor
15 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 Bejaardenkring Vorden
22 ANBO klootschieten, Olde Lettink

Helaas zijn we wegens ruimtegebrek
gestopt met het verkopen van sieraden. De modeshow was de vorige keer
een groot succes en wordt wederom
op zaterdagochtend gehouden. De
beurs is op vrijdagavond 24 september
en op zaterdagochtend 25 september
in 't Nutsgebouw. Meer informatie
vindt u in de kleine Contactjes.

23 Klootschietgroep de Vordense Pan
23 PCOB afd. Vorden Geloven met een
glimlach Ds. D. Bargerbos in 't
Stampertje
24 ANBO presentatie "Koninkrijk Jordanie, land tussen twee werelden"
25 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70plussers. Aanm. en info Tel. 55 20
03
29 ANBO klootschieten, Olde Lettink
30 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme
KUNSTAGENDAVORDEN
5/9 T/M 31/10
Galerie Agnes Raben Schilderijen en
tekeningen Anne Semler
12 September
16e KunstZondagVorden, beeldende
kunst en vormgeving

12/9 t/m 12/12
Galerie bibliotheek Vorden Schilderijen en tekeningen Edith Meijering

Ratti dames
Ratti 1 - GFC 1
Kranenburg - Het eerste elftal komt
dit seizoen uit in de vierde klasse en
eindelijk was het dan zover, de dames mochten weer het veld op. Ratti
zette meteen goed druk en zat kort
op de man. Duels werden overtuigend gewonnen en Ratti had veel
meer balbezit dan GFC. GFC liet zich
overrulen, maar Ratti ging slordig
om met de vele kansen.
De keepster van GFC stond goed te
keepen en hield tot vijf minuten voor
rust haar doel schoon. Middenveldster Kim Heuvelink pikte de bal op
en slalomde zo door de verdediging
richting het eindstation. Gericht
schoot ze op het doel en de keepster
kon de bal uit het net vissen 1-0. De
verdiende voorsprong vlak voor rust.
Kranenburg - Op een zonovergoten dag, namelijk zondag 5 september jl.
werd de Jeu de Boulesbaan feestelijk geopend.
Frans Visschedijk, voorzitter van Kranenburgs Belang, opende, met een luide knal van een champagnefles de
baan, waarna de eerste Jeu de Boules
competitie in Kranenburg van start
ging. Er werd met verve en veel plezier

gespeeld en om 17.00 uur werden onder
luid applaus de winnaars bekend
gemaakt, Arjan Wiggers en Bart Overbeek wonnen, na een spannende strijd,
de finale. Daarna werd er met zo'n 45
Kranenburgers genoten van een com-

plete barbecue. Allen waren het er over
eens, dit is zeker voor herhaling vatbaar, dus wie weet is er een begin van
een traditie geboren. Voor alle Kranenburgers geldt: Wil je spelen op de Jeu de
Boulesbaan aan de Banenkamp, de speciale ballen en het wedstrijdreglement
daarvoor zijn bij de bestuursleden van
Kranenburgs Belang gratis op te halen.

Na de rust bleef Ratti goed bij de les
en binnen vijf minuten werd de score vergroot door Els Berenpas. Een
mooi schot op het doel belande in
het net. 2-0.
GFC had de eerste helft al haar krachten al verspeeld en Ratti creëerde

aanval na aanval. Er werd goed
gecombineerd en mooie aanvallen
werden opgezet. In de 16e minuut
verzorgde Frederieke Boekelo een
mooie voorzet, Kelly Peters nam de
bal resoluut op haar volle wreef 3-0.
Tien minuutjes later werd een cornerbal van Mariëlle Klein Brinke subliem ingekopt door Kim Heuvelink
4-0. GFC had geen antwoord op de
daadkracht van Ratti.
Een schot op het doel werd in eerste
instantie nog gehouden door de
keepster van GFC, maar Els Berenpas
reageerde alert nadat ze de bal alsnog losliet. 5-0.
In de 32e minuut wist Frederieke
Boekelo ook nog een doelpunt op
haar naam te schrijven met een
mooi afstandsschot 6-0.
GFC liet het allemaal op zijn beloop
en snakte naar het laatste fluitsignaal. Esther Tuinman wist tot slot
nog de 7-0 op haar naam te schrijven.
De punten bleven in huis en een
leuke opsteker voor de Ratti dames!
Aanstaande zondag uit tegen Trias 1.

In Vierakker energie voor de toekomst!

Open dag bij Jan Borgman en Erna Roeterdink
de eerste Fotonenboer in Nederland,er
wordt zelfs al over een wereldprimeur
gesproken!
Als veehouder is voor mij inderdaad
de achterliggende gedachte dat we
ons zelf als melkveehouderij qua energievoorziening kunnen bedruipen,
maar ook dat we t.z.t. de overgebleven
energie kunnen verkopen. Binnenkort
gaan twee studenten uitzoeken hoe
één en ander zich ontwikkelt en of het
wel rendabel is’, zo zegt hij. Jan en Erna zijn verplicht om vijf jaar (looptijd
van het project) mee te doen. ‘Voldoet
het niet dan kunnen we de stekker
eruit trekken’, zo merkt Erna op. Het
echtpaar is trouwens optimistisch gestemd. Overigens waren zij, alvorens
deze pilot ter sprake kwam al bezig
om eventueel in de toekomst zonnepanelen te gebruiken.
De proef die nu op hun bedrijf plaats
vindt, houdt in dat er op de oude
grupstal en de ligboxenstal circa 360
m2 zonnepanelen zijn geplaatst. Verder is er op het erf een redox-flow-batterij gelnstalleerd voor het opslaan
van de energie. In combinatie met een

intelligent besturingssysteem ontstaat
een uniek recept dat energie aan het
net kan leveren, maar ook, indien nodig energie aan het net kan onttrekken. Tijdens de open dag op donderdag 23 september worden de bezoekers op het bedrijf rondgeleid en
wordt er informatie verstrekt over het
‘leven en werken’ van de allereerste
‘Fotonenboer’ in Nederland.

In één van de gebouwen is een ontvangstruimte gemaakt. Gezien de ‘noviteit’ worden er deze dag veel bezoekers verwacht. Zie www.youtube.nl.
Vervolgens bij ‘zoeken’ intypen ‘fotonenboer’. Verder vindt woensdag 22
september op het bedrijf van Jan Borgman en Erna Roeterdink de opening
plaats van het Melkvee Academisch
jaar. Dan geven een aantal sprekers
hun visie op het thema ‘Energie voor
de toekomst’. Tevens worden er een
twaalftal workshops gehouden. Deelnemers aan deze dag kunnen twee
workshops kiezen die aansluiten bij
hun interesse. De dag wordt besloten
met een BBQ (Boeren Barbecue).

Stal met zonnepanelen.
Vierakker - Donderdag 23 september kan men 's middags een kijkje nemen op het bedrijf van Jan Borgman en Erna Roeterdink aan de Heerlerweg 1 in Vierakker. Zij zijn de allereerste ‘Fotonenboer van Nederland’. Op
het dak van hun bedrijf zijn zonnecollectoren geplaatst. De gewonnen
energie wordt opgeslagen in de zogenaamde Vanadium Redox Flow Batterij, een primeur voor Nederland. Door de opslag in de batterij kan de energie gebruikt worden. Het bedrijf is hierdoor vrijwel zelfvoorzienend en
kan de overgebleven energie verkocht worden.

ve bedrijfsvoering. Niet alleen meegaan met de tijd, maar ook richting
toekomst de nek uitsteken. Buiten de
veehouderij bekleedt hij tal van bestuurlijke functies met altijd oog voor
nieuwe dingen in zijn bedrijfstak.
Maar ook daarbuiten, want ook de politiek heeft zijn interesse.

kaar trouwden).
Dik Borgman, de vader van Jan, nam
het bedrijf in de vorige eeuw over van
Evert Jan Borgman (de opa van Jan).
Sinds 2000 zijn Jan en Erna de nieuwe
eigenaars. Liepen er in 1970 zo’n 40
koeien te grazen, thans ‘onderwerpen’
zich dagelijks 100 koeien aan de robot
in de stal. Rustig één voor één ,schuifelen ze richting de melkrobot, sommige koeien wel drie keer per dag. Nadat
de spenen zijn schoon gespoeld wachten ze rustig totdat de robot hun van
de melk van de gevulde uiers verlossen, terwijl ze onderwijl van de (koeien) maaltijd kunnen genieten. ‘Wij
hebben een volledig gesloten bedrijf.
Wij verkopen wel vee, maar kopen
niets’, zo vertelt Erna. Echtgenoot Jan
heeft zich in de loop der jaren altijd
enorm gelnteresseerd voor innovatie-

Jan Borgman: ‘Op gegeven moment
heeft de Stichting Courage, melkveehouders aangeschreven om hun belangstelling voor een pilot aan te geven. Uiteindelijk werd ons bedrijf geselecteerd. Bij deze pilot was wel de aanwezigheid van een melkrobot opgenomen. De Stichting Courage richt vanuit de melkveehouderij haar blik op
hoe deze branche er bijvoorbeeld in
2025 uit zal zien’, zo zegt Jan Borgman. De veehouder uit Vierakker
steekt vervolgens een enthousiast verhaal af over het item ‘Energie voor de
toekomst’. Zegt hij: ‘We hebben in Nederland windmolens en grote daken
om energie op te wekken. Een moeilijk te vermarkten product. Dan rijst
de vraag hoe kun je energie opslaan,
het beheersbaar maken, hoe kun je
het zelf gebruiken. En nu zijn we dan

Echter, het is nog lang niet zover. De
honderd koeien in de stal zullen bij
wijze van spreken nog wel enkele duizenden keren gemolken moeten worden! De voorvaderen van Jan Borgman
zullen deze pilot in hun stoutste dromen niet hebben kunnen voorzien.
Want op de plek waar Jan en Erna wonen, werd 500 jaar geleden al een
boerderij gebouwd. Een soort Havezaath gebouw met agrarische bestemming. Vermoedelijk door een adellijke
familie gebouwd met als functie een
opslagplaats van goederen en dan met
name voor granen. Zo omstreeks 1750
is het gebouw, waar vroeger ook een
gracht omheen lag, aangekocht door
de familie Smeek. Kort daarna kwamen de ‘Borgmannen’ in beeld met
zelfs ooit een Borgman-Borgman gezin. (Een neef en een nicht die met el-

Jan Borgman en Erna Roeterdink.

Verstilde Kunst in Galerie Aquadraat
Vorden - Vorige week zondag opende Galerie A-quadraat te Vorden
haar deuren voor de expositie van
Marijk Gerritsma en Auke Dijkstra.
Veel kunstliefhebbers namen de
moeite om op deze zonnige zondagmiddag deze verstilde expositie te bewonderen. Marijk Gerritsma toont mooie verstilde huizen
en schuren in een landschap op
haar doeken. Auke Dijkstra maakt
porselein waarin de verstilling
zichtbaar wordt in de ongecompliceerde vormgeving van zijn vazen
en kommetjes.
Voor Marijk Gerritsma zijn de belangrijkste thema's in haar werk tot nu toe:
vergankelijkheid, onderwerpen ontleend aan de natuur, architectuur,
huizen in combinatie met landschap,
landschappen en schaduwen, huizen
en schuren Zij is in afwisselende periodes bezig met schilderen en grafiek.
Beide disciplines vragen een heel andere aandacht: het directe van het
schilderen tegenover het langdurige
proces van grafiek. Na een periode
met druktechnieken bezig te zijn geweest is er altijd weer de behoefte om
te schilderen: het direct overbrengen
van een beeld op het doek. De laatste
jaren heeft zij zich vooral aan het
schilderen gewijd, een enkele keer
laat zij zich nog verleiden tot het linoleum snijden. Over haar Huizen zegt
zij het volgende: “In 2000 fietste ik op
Corsica en Sardinië en werd mijn belangstelling voor huizen gewekt. In

het kale, droge, ruige landschap met
bruine en okergele kleuren van vooral
Sardinië, stonden witgekalkte schuren, verlaten huizen, onderkomens
voor koeien of schapen, schuilplaat-

sen tegen de felle wind en het stof. Het
waren voor mij al direct schilderijen.
Vooral de kaalheid sprak me aan.
Daarom ook ontdoe ik de huizen op
mijn schilderijen van details. Ik schil-

der de ruimte, zoek binnen het vlak
van mijn doek en varieer in de ruimteverdeling tot de mogelijkheden op
zijn. Zo ontstaan reeksen. Na de huizen van Corsica en Sardinië volgden

Ierse huizen, daarna de schuren op
Ameland, huizen in Alaska, Texelse
schapenboeten, Toscaanse schuren en
Noorse ‘zeehuizen’.De vorm, de kaders, de verdeling op het doek, de
kleuren, het spelen met licht, de hardheid of juist de zachtheid van lijnen,
dát is waar het in mijn schilderijen
om gaat.
Auke Dijkstra doet aanvankelijk veel
ervaring op in het maken van aardewerk en steengoedklei. Daarna specialiseert hij zich met name in de vormgeving van porselein. Een gedraaide
vorm ondergaat een tweede handvormbewerking om een subtiel uiterlijk te bereiken en de kwetsbaarheid
van het porselein tot uitdrukking te
brengen. Het transparante glazuur,
met bij sommige vormen aan de rand
een goudluster decoratie, versterkt dit
beeld. De expositie duurt nog tot zondag 17 oktober. Galerie A-quadraat wil
het publiek zoveel mogelijk technieken in het tweedimensionale werk laten zien. Daarom nodigen zij circa vijf
keer per jaar een schilder uit die werken laat zien in de galerie in olieverf,
acrylverf, pastelkrijt, aquarel of grafische technieken Daarnaast geven de
galeriehouders Ad en Ad Borest keramisten, beeldhouwers en edelsmeden
de gelegenheid tot exposeren.Galerie
A-quadraat is te vinden aan de Mosselseweg 12a in Vorden, gemeente
Bronckhorst. Een buitenplaats tussen
de kastelen van de Wildenborgh en
het Medler in Vorden. Geopend: vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag.

Start nieuwe seizoen
Vrouwen van Nu
afdeling Vorden

S. Roelvink Tegelwerken
steekt Ratti 2 in het nieuw

Vorden - De vakanties zijn voorbij,
het programma voor de winter is
klaar. Het bestuur heeft een mooi
programma vastgesteld. Dit jaar
beginnen op 22 september de
maandelijkse bijeenkomsten weer.

name wordt er een cursus Word/
Windows, E-mail en Internet gegeven
door Stichting Welzijn Vorden. Eveneens bij voldoende belangstelling een
cursus Mandela tekenen. Er is in oktober een workshop ketting maken.

Tineke Beishuizen , voor velen bekend
door haar boeken en de colums in "Libelle" die zij onder pseudoniem AnneWil schrijft zal op 22 september aanwezig zijn. De avond begint om 19.45
uur In de Herberg.

Er zijn verschillende interessegroepen, zoals kegelen, nordic walking,
tuinclub, volksdansen en twee nieuw
opgezette groepen : de cultuurclub en
een kook-eetclub. U ziet er is genoeg te
doen voor de leden van Vrouwen van
Nu. Wij nodigen U uit om een avond
vrijblijvend te komen kijken. Voor al
onze activiteiten kan men informatie
krijgen bij het secretariaat: Mevr.
H.Wichers-den Hoed, Hoetinkhof 49,
E-mail: hanny.wichers@online.nl

Ook dit jaar zijn er weer verschillen de
activiteiten zoals een cursus bloemschikken. Deze cursus zal een keer per
maand worden gegeven bij de Elzentuin op het Medler. Bij voldoende deel-

Kranenburg - Afgelopen zondag, voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd van het seizoen 2010/2011, mocht de spelersgroep van Ratti 2
zich in het nieuw steken.
De nieuwe outfit werd aangeboden
door Sander Roelvink van S. Roelvink
Tegelwerken uit Vorden.

Naast een allround tegelzetter en een
echte vakman is Sander Roelvink
tevens trainer/coach van Ratti 2.

Hij was dan ook zeer content om 'zijn'
jongens in het nieuw te zien.
Als dank boden de spelers van Ratti 2
hun sponsor een overlevingspakket
aan voor langs de zijlijn.

Vorden verliest in blessuretijd
Vorden - Voor Vorden was de blessuretijd tweemaal cruciaal in Ulft. De gelijkmaker van Ulftse Boys viel in de extra tijd van de eerste helft, en de winnende 2 - 1 in de blessuretijd na de negentigste minuut. De Vordenaren begonnen goed aan de wedstrijd, in de
vijfde minuut werd de bal door een
Ulft verdediger niet goed weggewerkt
na een hoekschop van Vorden. Joris
Platteeuw stond iets buiten het strafschopgebied en zorgde met een prachtige omhaal voor de 0 - 1.

denzijde ontstonden, maar het vizier
stond niet zuiver afgesteld bij de aanvallers van beide elftallen. Kort voor
rust stuurde de warrig leidende
scheidsrechter zijn assistent aan Vordenkant Stef Kruip het veld uit. Een
vreemde beslissing die ook vanaf Ulftse kant met veel verbazing werd bekeken.
In de extra speeltijd die mede uit dit
oponthoud voortkwam, slaagde Ulftse
Boys er in een aanval wel goed af te
ronden met een doelpunt.

kort kwam om de bal goed te raken. In
de 90ste minuut stond de 1 - 1 nog
steeds op het scorebord, en leek het
ook de eindstand te gaan worden. Iets
waar beide teams het punt zouden
gaan krijgen waar men recht op had.

Vorden waren in de periode daarna
meer aan de bal dan Ulftse Boys, die
duidelijk wat aangeslagen waren na
de vroege achterstand. De thuisploeg
kwam vanaf de dertigste minuut wel
terug in de wedstrijd, men creëerde
wat kleine kansen. Die ook aan de Vor-

De rust werd met deze 1 - 1 gelijke
stand opgezocht. In de tweede helft
ging het gelijk op, beide teams creëerden weinig echte kansen. Het laatste
kwartier van de wedstrijd was weer
voor Vorden, waarbij Frank Hiddink
bij een mogelijkheid een teenlengte te

Vorden verdediger Stefan Arfman
baalde vreselijk van het late doelpunt
van de tegenstander ´Mag niet gebeuren in blessuretijd. Ik vond dat wij
recht hadden op dat ene punt bij die 1
- 1 stand kort voor tijd. Gaan we toch
nog de boot in, erg jammer.´

4 generaties

Daarna was er echter nog een aantal
minuten te gaan, en kreeg Ulftse Boys
nog een echte kans op een doelpunt.
Die kans wist de thuisploeg te benutten en behield daarmee de drie punten in eigen huis.

Vincent van Gogh
in Wichmond
Wichmond - We weten allemaal wel
iets van Vincent van Gogh, we kennen enkele schilderijen en we weten dat hij zijn oor afsneed (of dat
zijn vriend dat deed!).
We weten al minder over de tijd dat hij
ambities had om predikant te worden
en over zijn werkzaamheden als evangelist in de mijnwerkersstreek in België. Later, in de periode dat hij verbleef
in Arles en Saint Remy (in het psychiatrisch ziekenhuis), heeft Vincent van
Gogh prachtige schilderijen gemaakt,
met veel kleur en licht.Hij heeft enkele schilderijen met bijbelse voorstellin-

gen nageschilderd, op zijn eigen wijze.

Op maandagavond 20 september
spreekt ds. Christien Ferrari uit Hengelo Gld in zaal Withmundi in Wichmond over deze beroemde schilder. Ze
zal naar voren brengen dat het geloof
een belangrijke leidraad in zijn leven
is gebleven, ook nadat hij afstand had
genomen van de kerk. Diverse werken van Vincent van Gogh zullen nader bekeken worden, maar ook zal er
veel te zien zijn van Arles en Saint
Remy, de plaatsen waar hij de laatste
jaren van zijn leven was. Een kleurrijke avond over een bijzonder mens.

Pleinmarkt voor 10e keer!
Vierakker - De derde zondag in september is traditioneel de dag dat
de pleinmarkt ten bate van de restauratie van de St. Willibrorduskerk wordt gehouden.
Zondag 19 september wordt de poort
naar het parkeerterrein vóór de gelijknamige kerk alweer met een brede
zwaai geopend om de kooplustigen
uit de regio te laten passeren. Boeken,
platen, cd's, cd roms, video's, huishou-

delijke artikelen, witgoed, meubels,
schilderijen, lampen, kinderspeelgoed, serviesgoed, antiquarische
snuisterijen enz. zijn te koop voor kleine prijsjes. Er zijn ook hapjes en
drankjes en de kinderen hoeven zich
niet te vervelen.

Brengt u zelfs wat mooi weer mee?
Tot 16 september kunt u nog artikelen
inbrengen via telefoon 44 19 43 of
(06) 10 68 10 63.

BEDRIJFSHULPVERLENING

BHV

De Zutphense Vereniging EHBO organiseert cursussen bedrijfshulpverlening. De volgende cursus wordt op de donderdag avond van 19:00 tot 22:00 gegeven, beginnende
op 7 oktober. Op 25 november is het examen. U leert levensreddende handelingen,
reanimatie inclusief AED en hoe te handelen bij brand. U krijgt na succesvol
afronden van het examen een landelijk geldig certificaat. Zowel zakelijk als
privé. De kosten bedragen € 255,- inclusief lesmateriaal.
Voor aanmeldingen, vragen en informatie: www.ehbo-zutphen.nl
info@ehbo-zutphen.nl
ZUTPHENSE
E.H.B.O.
Ook voor lotus en (jeugd)EBHO
0575-526664

EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN

Vorden - Op 3 mei 2010 zag onze Anna 'A Láevenslech, ze is de dochter van
Freddy Letink en Léonie Letink-Poorterman. Freddy is de zünne van Mien
dochter Engelien en schoonzünne Gerrit Letink, er as lesten bun ik de
áovergrootmooder Grietje Kelder-Ligtenbarg.
's Zondagssaovends was ik nog biej de
joneleu in Vodden, niks an de hand,
den andern dag 's middags um kwat

veur ene telefoon; dag Opoe wiele
hept een jonge dochter,ik zei jonge
ik komme deran.

EHBO

De Zutphense Vereniging EHBO organiseert cursussen Eerste Hulp Bij Ongelukken. De
volgende cursus wordt op zaterdagen van 9:00 tot 16:00 gegeven, beginnende op 23
oktober. Na het succesvol afronden van het examen op 20 november ontvangt u
een officieel EHBO diploma dat door het Oranje Kruis wordt afgegeven.
De kosten bedragen 200,- inclusief lesmateriaal.
Voor aanmeldingen, vragen en informatie: www.ehbo-zutphen.nl
info@ehbo-zutphen.nl
ZUTPHENSE
Ook voor BHV, Lotus en Jeugd EHBO
0575 526664
E.H.B.O.
WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl
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Buiten(BSO)activiteiten op CBS in Varssel
men plukken en hier vervolgens jam
van maken. De kinderen zijn zo enthousiast dat ook op andere momenten iedere vrije minuut aangegrepen
wordt om hier mee aan de slag te
gaan. Na de zomervakantie is Kinderopvang Avonturijn gestart met buitenschoolse opvang op CBS Varssel.

We’j nog van too?
afd. Dialect
Wat is: A. Bak-Aoven.

Varssel - De christelijke basisschool in Varssel heeft uit naam van agrariërs uit de omgeving overals gekregen. De laarzen werden geschonken
door Stichting Aktief. De kinderen waren hier hard aan toe, omdat ze werken met een natuurconcept.
Op een vaste middag in de week gaan
de kinderen naar de boerderijschool,

werken ze in de moestuin of doen ze
andere buitenactiviteiten, zoals bra-

Op de dinsdag en donderdag neemt
Avonturijn (met het hoofdkantoor in
Ruurlo) in de vorm van Ingrid Berentsen na schooltijd de kinderen onder
haar hoede. Zij is de vaste pedagogisch
medewerkster in Varssel. Zij zal de lijn
van de buitenactiviteiten na schooltijd
voort zetten. Immers in de gesloten
overeenkomst met scholengroep GelderVeste, waar Varssel deel vanuit
maakt, willen we bewerkstelligen dat
er een samenhangende speel- leeromgeving aangeboden wordt.
Avonturijn en Varssel hebben elkaar
met name gevonden in het organiseren van buitenactiviteiten. De omgeving van de school is hier dan ook
uitermate geschikt voor.

B. Afkaekelen.
C. Plonderbokse.
De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Feestelijke opening
nieuw speeltoestel CBS Varssel

Jubileumrit 20 jaar Halftieners

Ondanks regen toch mooie rit

De jubileumrit van de Halftieners startte vanaf half tien.
Toldijk - Ter gelegenheid van de 20-jarige motorvriendschap organiseerde
Motorvriendenclub de Halftieners uit Toldijk een jubileumrit van 200 km.
Zondag 12 september werd deze motorrit verreden, helaas in de regen.
De weergoden waren de motorvrienden helaas niet gunstig gezind, maar
toch verschenen vrijwel alle Halftieners aan de start. De opkomst van motorrijders uit de gemeente Bronckhorst was jammer genoeg niet zo
groot vanwege het regenachtige weer.
Veel motorrijders slingeren de motor

niet aan bij nat wegdek en bij aanhoudende buien op buienradar.nl. In totaal hebben 30 motorrijders aan de jubileumrit deelgenomen. Na een kopje
koffie in Café Restaurant Den Bremer,
waar ook de route voor de Garmin Zumo via SD kaart, of voor de routerol
kon worden geregeld, ging de rit van

start. Uiteraard kon worden vertrokken vanaf halftien. Om elf uur vertrok
de laatste Halftiener, met achterop de
jongste deelnemer, de tienjarige Marc.
In het Duitse Marbeck werd een heerlijke Bratwurst mit Brod und Salad geserveerd.
Op zaterdag 18 september aanstaande
vieren de Halftieners het 20 jarig jubileum met een gezellige feestavond op
de Voortseweg.

Duivenberichten 11 september 2010
Bronckhorst - Van de vier duivenverenigingen in de gemeente Bronckhorst, PV De IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden, PV Steeds Sneller Hengelo Gld. en PV De Koerier uit Zelhem heeft de vereniging uit Steenderen
het seizoen er op zitten. De drie overige verenigingen namen afgelopen
zaterdag 11 september deel aan de wedvlucht vanuit Nijvel.
PV VORDEN
Van postduivenvereniging Vorden
werden op 11 september om 09.00 uur
362 duiven gelost in NIJVEL, bij zuiden
wind. Uitslag: H.B.M. Hoksbergen 1 14
29 30 31 33 43 46 54 55 74 83 91, Comb.
A.&A. Winkels 2 3 12 19 20 22 26 27 28
44 47 52 61 63 78 81 89, Marc Tiemessen 4 9 13 15 23 24 34 45 67 73 80 82
86, R. de Beus 5 72 76, C. Bruinsma 6 11
39 40 48 59 69 70, E. Bruinsma 7 16 17
35 36 38 41 58 60 68 75 79 84, W.J.S.
Verbeek 8 10 25 42 49 50 53 56 85, D.J.
Gotink 18 21 32 51 57 65 77, Ashley Eykelkamp 37 62 64 71 90, Roy Schipper
66, H.J Stokkink 87 88.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
Op zaterdag 11 september vlogen
89duiven van 8 deelnemers van Steeds
Sneller vanuit NIJVEL. Ze werden met
zuidwesten wind gelost om 09.00 uur.
De snelste duif was van Robert Borneman, deze haalde een snelheid van
1815 mpm. Uitslag: Robert Borneman
(3/9) 1 9 18, W. Jansen (4/9) 2 10 15 19,
W. Willemsen (2/5) 3 8, G. Kempers ( 4/
9) 4 5 7 13, G. Duitshof (4/6) 6 11 12 23,
R. Koers (2/10) 14 21, Kelly Bergervoet
(2/10) 16 20, A.H.J. Peters (2/31) 17 22.
PV DE KOERIER ZELHEM
Van 23 deelnemers van De Koerier wer-

den zaterdag 11 september 452 duiven
gelost in NIJVEL (nieuw) om 09.00 uur.
Uitslag: H.A. Kamperman (23/37) 1 6 7
9 10 11 17 18 24 31 32 33 40 41 42 47 52
65 66 67 68 94 105, Comb. Jansen & zn.
(3/17) 2 8 101, A. Velthorst (6/26) 3 50 86
98 99 111, R. van Aken (12/29) 4 23 26 28
35 38 44 45 74 76 81 89, S. Gemmink
(5/28) 5 70 71 72 103, Comb. Menkhorst
(10/31) 12 13 16 51 55 78 82 87 88 95, H.
Wassink (18/39) 14 19 20 21 22 29 34 36
37 43 59 61 79 83 106 109 112 113, G.J.
Wassink (5/25) 15 25 60 73 85, Fr. Meijerman (3/19) 27 62 80, J.G. Poelman
(6/18) 30 63 92 93 100 104, W. Meijerman (5/25) 39 46 53 77 97, G.J. Velthorst
(3/9) 48 49 58, E. Weenk (3/11) 54 75 102,
Comb. Burghout & zn. (2/11) 56 91,
G.A.M. Dijcker (1/14) 57, J. Berendsen
(1/26) 64, E.G. te Pas (1/18) 69, G.J.W.
Massen (4/16) 84 96 107 108, J.Th. Reindsen (1/8) 90, H. Niesink (1/10) 110.

Varssel - Op vrijdag 3 september is tijdens een feestelijke opening bij de
christelijke basis school Varssel een nieuw speeltoestel in gebruik genomen. In samenwerking tussen de school, gemeente en schoolcommissie
van de belangenvereniging Varssel is een prachtige waterspeelplaats
gerealiseerd. Deze past prima bij de weg die CBS Varssel ingeslagen is: bij
een natuurschool past het kunnen werken en spelen met de natuurlijke
elementen water en zand.
Dit kon niet zomaar. Het idee ontstond toen de belangenvereniging vorig jaar toegelaten werd tot "Kern met
Pit", een wedstrijd van de Koninklijke
Heidemaatschappij gericht op de leefbaarheid in kleine kernen.
Onder de noemer "Buitenspelen? Natuurlijk!" dienden zij een plan in. Echter, doordat de speeltoestellen zich bevinden op openbaar terrein moesten
ze aan de nodige veiligheids- en
kwaliteitseisen voldoen. En dit bracht
weer de nodige kosten met zich mee.
Daarop hebben CBS Varssel en de belangenvereniging Varssel de handen
ineen geslagen. Na het maken van een
concept is de gemeente benaderd om
samen tot een natuurlijke én haalbare
oplossing te komen. Dit werd een wa-

terpomp met houten verloopstukken
en speelplateaus. In het kader van de
Natuurschool is het ook op meerdere
manieren toepasbaar.

Je kunt leerzaam spelen, maar ook de
groentetuin bewateren. Hierdoor
wordt er maximaal gebruik gemaakt
van het toestel en zorgt het ervoor dat
we op een natuurlijke wijze door kunnen gaan. En dat het inderdaad de
leefbaarheid in Varssel ten goede zal
komen bleek al tijdens de feestelijke
opening; de opkomst was enorm. Terwijl de kinderen op volle kracht bellen
bliezen werd het lint doorgeknipt. De
waterspeelplaats werd vervolgens in
gebruik genomen met een estafette;
er moest hard gepompt worden om
het water in bekertjes naar de eindstreep door te geven!

Aanleg en beheer van erfbeplanting
Vorden - Agrarische Natuurvereniging is actief in het hele gebied de
Graafschap. Omdat er mensen zijn
met een groot erf en er graag wat
meer groen in willen, of het erf
anders willen inrichten, maar niet
goed weten hoe het aan te pakken,
organiseert Ägrarische Natuurvereniging 't Onderholt een cursus
"aanleg en beheer van erfbeplanting".

Op zaterdagmiddag 25 september
gaat, aan de Enzerinckweg 10 te Vorden, de cursus van start en er zijn nog
enkele plaatsen vrij.

De cursus is drie dagdelen 25 september 2 en 9 oktober. Ook niet leden van
't Onderholt mogen zich aanmelden,
voor informatie en toelichting op de
cursus joopvanschie@mac.com of tel.
(0313) 47 37 04.

Koetsentocht mooi schouwspel

Hengelo - Mooie aanspanningen deden mee aan de koetsentocht van de
Hengelose menvereniging In Stap en Draf. De 35 deelnemers genoten van
de mooie route en het was prachtig zonnig weer wat extra kleur gaf aan
de tocht.
Op het terrein De Hietmaat hadden de
aanspanningen zich verzameld. Een
verscheidenheid aan koetsen stonden
in de zon te blinken voor vertrek. De
verschillende rijtuigen zoals Landauer, Spider, Dokterswagen, Victoria, Wagonette en de vele andere type koetsen
met paarden of pony’s ervoor, kregen
veel bekijks. De ochtendroute ging

over paden en wegen rondom Hengelo
met een sherrystop bij camping Kom
es An. Vervolgens werd de rit voortgezet en kwam de stoet rond twaalf uur
weer aan op het terrein De Hietmaat
voor een pauze.
Hier kon het publiek de aanspanningen van dichtbij bekijken en werden
de prijzen uitgereikt voor de meest au-

thentieke aanspanning, de replica
aanspanning en de recreatie aanspanning. In de middag werden er op De
Hietmaat ook andere activiteiten gehouden waar het publiek aan kon
deelnemen. Er was een touwtrekwedstrijd tussen mens en paard. Hans
Krabbenborg uit de Kranenburg
kwam met zijn Belgisch trekpaard in
de ring. Krabbenborg gaf uitleg over
het paard en wat je er allemaal mee
kunt doen. “Een vertrouwensband
met het paard opbouwen is heel belangrijk”, zegt Krabbenborg. De touw-

trekwedstrijd met een team van vier
volwassenen was een makkie voor het
paard. Het team werd aangevuld met
vijf personen. Ook dit team werd door
het paard over de streep getrokken.
Hierna mocht een grote groep kinderen met ouders de strijd aangaan. Deze groep gooide alles in de strijd en
won de wedstrijd. Op het terrein konden kinderen zich vermaken met onder meer skelters, pony rijden en er
was een mogelijkheid om kennis te
maken met het mennen.
Vanaf De Hietmaat vertrokken de deel-

nemers aan de koetsentocht voor de
middagrit die richting Keijenborg
ging. Op de Booltinkweide was een
sherrystop. Ook hier was veel belangstelling en kon het publiek de rijtuigen van dichtbij bekijken. Met een
mooie terugrit, kwam het gezelschap
in gesloten formatie weer aan op het
terrein De Hietmaat. Op het eind van
de dag kregen alle deelnemers een attentie en werd de winnaar voor de
mooiste aanspanning bekend gemaakt. Dit jaar mocht voor het eerst
het publiek ook een stem uitbrengen.

Sponsorloop UNICEF

FC Twente spits Luuk de Jong en Henk Aalderink los
Vorden - Luuk de Jong, spits van landskampioen FC Twente, en burgemeester Henk Aalderink van de gemeente Bronckhorst openen op vrijdagmiddag 17 september de UNICEF-sponsorloop voor basisschoolleerlingen op Fort Bronsbergen in Zutphen.
Leerlingen uit Zutphen en wijde omgeving zullen op 17 september hun
rondjes rennen van ruim anderhalve
kilometer rondom het Bronsbergenmeer. Ze worden per kilometer of
rondje gesponsord door familie, buren en kennissen. Na afloop ontvangen ze een medaille en een leuke verrassing. De kinderen kunnen zich tussen 15.00 en 16.30 uur melden bij de
inschrijfkraam. Om 16.00 uur zullen
Luuk de Jong en burgemeester Aalderink het startsein geven voor de loop.
De kinderen lopen zoveel rondjes als
ze zelf willen en kunnen.
De UNICEF-loop beleeft alweer haar
zesde editie en belooft weer een gezellige middag te worden. Luuk de Jong
heeft in zijn drukke training- en

speelschema de tijd gevonden om de
deelnemers aan de loop te motiveren
hun beste beentje voor te zetten. En
burgemeester Aalderink heeft ook
een gaatje in zijn drukke Bronckhorster agenda gevonden om de kinderen aan te moedigen zoveel mogelijk
rondjes te lopen voor UNICEF. Onder
de deelnemers zullen ook een groot
aantal jeugdige voetballers van de
Zutphense voetbalclub AZC zijn. De
jeugdelftallen van AZC sponsoren
UNICEF en spelen met het logo van
UNICEF Kids United op hun clubtenue en velen van hen zullen meedoen
aan de UNICEF-sponsorloop.
Het terrein van Fort Bronsbergen inclusief EHBO en toiletvoorzieningen
is weer belangenloos beschikbaar ge-

steld voor UNICEF. Vrijwilligers van
UNICEF zullen het terrein feestelijk
aankleden. Diverse sponsors zorgen
voor drinken en een gezonde snack
voor de deelnemende kinderen. Tegen een kleine vergoeding is er koffie
en thee voor de ouders die van harte
welkom zijn om hun kroost aan te
moedigen.
Basisscholen uit Brummen, Zutphen,
Warnsveld, Baak, Toldijk, Vorden en
Lochem hebben hun medewerking
aan de loop toegezegd. Zij informeren
de leerlingen over de sponsorloop en
delen de benodigde materialen uit.
De organisatie van de loop is verder
geheel in handen van de regionale
vrijwilligers van UNICEF.
Kinderen die mee willen doen met de
UNICEF-loop en ouders die meer willen weten over de loop kunnen contact opnemen met Els Veraart in Toldijk, telefoon: 0575 - 442445.

Wereldwijd sterven jaarlijks 1,4 miljoen kinderen voor hun vijfde verjaardag, veelal aan de gevolgen van één
van de zes meest voorkomende kinderziektes. Ziektes als mazelen, difterie en tetanus die met een simpele
inenting voorkomen kunnen worden.
In veel landen gaan kinderen desondanks dood omdat hun ouders geen
geld hebben om een dokter of medicijnen te kunnen betalen. Dat geldt
zeker ook voor Zambia, waar veel kinderen sterven aan de gevolgen van
malaria.
Elk kind heeft recht op gezondheid
en daarom gaat het geld dat de kinderen met deze sponsorloop ophalen
naar gezondheidsprojecten voor leeftijdgenootjes in Zambia. UNICEF
zorgt daar voor klamboes waar kinderen onder kunnen slapen zodat ze
niet gestoken worden door de malariamug. En als ze dan toch malaria krijgen zorgt UNICEF voor gratis medicij-

nen zodat ze snel weer beter worden.
Bovendien leidt UNICEF dokters en
verpleegsters op zodat ze goed weten
wat ze moeten doen als ze een kind
zien met malaria. Voor nadere informatie kan men terecht bij:Els Holsappel,Coördinator Pr & Voorlichting en
Jeugdvoorlichter RCU De Graafschap.
Tel: 0313-655267 / 06-11303305
E-mail: e.holsappel@kpnplanet.nl
UNICEF, de kinderrechtenorganisatie
van de Verenigde Naties, heeft hulpprogramma's in circa 155 landen en
komt wereldwijd op voor de rechten
van kinderen.
Onder het motto 'Unite for Children'
geeft UNICEF Nederland voorlichting
over dit werk en werft de organisatie
fondsen voor de hulpprogramma’s.
Ook lobbyt UNICEF Nederland voor
de naleving van het Verdrag voor de
Rechten van het Kind in Nederland.
Meer informatie over UNICEF vindt u
op www.unicef.nl
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Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Inloop en spreekuur Leefwinkel, Stationstraat
6-8 Zelhem; tevens steunpunt WMO-loket:
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00-11.00 uur. Tel. 0314-621139
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl
Inloop De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: elke 2e maandag van de maand van 11.0011.45 uur.

Zelhem
Inloop Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle:
Stichting Welzijn Zelhem, Oranjehof,
elke 2e woensdag van de maand van 11.15-12.00
Prinses Beatrixstraat 41,7021 CD Zelhem.
uur.
Ouderenadviseur: Paul Tiggeloven.
Inloop en spreekuur: Oranjehof maandag t/m Vorden
donderdag van 8.30-9.00 uur.
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251
Tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.
AJ Vorden, tel. 0575-553405.

Coördinator: Louise van Uden. Open inloop van Tel. 0575-465281, fax 0575-465282, mobiel 06maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur.
10727474.
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator. Inloop en telefonisch spreekuur maandag
WegWijZer, informatiepunt voor wonen, wel- woensdag en vrijdag van 10.45-12.45 uur, e-mail
zijn en zorg; tevens steunpunt WMO-loket, a.vermeulen@sswb.nl
hulpmiddelen uitleen.
Wilma Berns, ouderenadviseur. Inloop- en tele- Steenderen
fonisch spreekuur op maandag, woensdag en Stichting Welzijn Steenderen, postadres De
vrijdag van 8.30-10.30 uur. Tevens huisbezoek Bongerd 47, 7221 CR Steenderen, bezoekadres
op afspraak. Tel. 0575-553159, of 06 22929630, De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen.
e-mail: w.berns@sswb.nl
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördiHengelo
nator. Inloop en telefonisch spreekuur maanStichting Welzijn Hengelo, Sporthal De Kamp, dag, dinsdag en woensdag van 9.00-10.00 uur
Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo,
en donderdag van 13.30-14.00 uur.

DE AGENDA
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen onder elkaar te zetten.
Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. (06) 10 68 73 20.
Datum
15 september
15 september
16 september
21 september
23 september
23 september
24 september
25 september
26 september
27 september
28 september
29 september
30 september
30 september
30 september
1 oktober
5 oktober
6 oktober
9 oktober
13 oktober

Activiteit
Bingo
Welfare handwerkmiddag
Bejaardenkring
ANBO sjoelen
KBO jubileumfeest
PCOB themamiddag
ANBO diapresentatie Jordanië
Biljart-/darttoernooi
Zangdienst met gezinscombo
Start kaartclub 55+
Geheugenspreekuur
Welfare handwerkmiddag
Reisje 60+
Fietstocht 50+
KBO reisje Vechtdal
Landelijke dag van de ouderen
Schoenverkoop
Ons Contact, vliegveld Weeze
Zonnebloem jubileum
Creatieve activiteit

Plaats
De Bongerd, Steenderen
De Wehme, Vorden
Dorpscentrum, Vorden
Dorpscentrum, Vorden

Tijd
19.30 uur
13.30 uur
14.15 uur
14.00 uur

Dorpscentrum/het Stampertje, Vorden
Dorpscentrum, Vorden
De Bongerd, Steenderen
Den Bremer, Toldijk
Plaza cafetaria, Vorden
De Bongerd, Steenderen
De Wehme, Vorden
Nog niet bekend
Kerkplein, Hoog Keppel
Booltinkplein, Hengelo
Den Bremer, Toldijk
De Bongerd, Steenderen
Steenderen
Steenderen
De Bongerd, Steenderen

14.30 uur
14.00 uur
13.30 uur
16.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
13.30 uur

ALGEMEEN
Informatiemarkt mantelzorg 14 september
De Vrijwillige Intensieve Thuiszorg Oost Gelderland (VIT) organiseert in samenwerking met de gemeente Bronckhorst
een informatiemarkt voor mantelzorgers. Tijdens deze
markt zullen tal van organisaties zich presenteren. Het informatieaanbod is zeer breed en varieert van ondersteuning aan mantelzorgers en hulpbehoevenden tot informatieve over ziektebeelden en respijt. U bent welkom van 13.30
uur tot 16.00 uur in Partycentrum Langeler in Hengelo Gld.
50 Plus Beurs in Utrecht
‘Tijd om te genieten’ is het thema van de 18e editie van de
50 Plus Beurs die van 15 t/m 19 september wordt gehouden
in de Jaarbeurs van Utrecht. In ruim 600 stands vinden
workshops, lezingen en presentaties plaats. Een beurs vol
muziek, show, dans, exposities, proeverijen en cadeaus.
Landelijke Dag van de Ouderen 1 oktober
Thema ‘Zinvol ouder worden en zinvol ouder zijn’. Op vrijdag 1 oktober wordt in zaal Den Bremer te Toldijk de Dag
voor Ouderen gehouden van 13.45 tot 16.20 uur. Spreker is
drs. Marijke Kuyper en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door John Wills. Welkom met koffie of thee en gedurende de middag worden u 3 consumpties aangeboden.
Aanmelden kan vanaf nu bij de ouderenadviseurs /coördinatoren van de welzijnsstichting in uw omgeving. Iedereen
is van harte welkom.
Rijvaardigheidsritten Bronckhorst gaan weer van start
De rijvaardigheidsritten in de gemeente Bronckhorst gaan
weer van start voor automobilisten van vijftig jaar en ouder.
De ritten worden gehouden op dinsdag 26 oktober bij restaurant Den Bremer in Toldijk. Inwoners van de gemeente
Bronckhorst van vijftig jaar en ouder kunnen zich voor deze rijvaardigheidsrit inschrijven bij de Stichting Welzijn in
Steenderen of bij Veilig Verkeer Nederland afd. Bronckhorst.
De rijvaardigheidsrit is bedoeld om de 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 Zutphen of Doetinchem. Het gaat daarbij niet om een
examen of een test! Met de rijadviseur wordt de rit nabesproken onder het genot van een kop koffie of thee. Aansluitend kunnen de deelnemers een gehoor- en een ogentest
doen. Ook is er een theoretisch gedeelte in het programma
opgenomen om de kennis van de (nieuwe) verkeersregels en

14.00 uur
09.00 uur
13.30 uur
14.00 uur
middag
hele dag
14.00 uur

de verkeerborden op te vijzelen, zoals het rijden op de rotondes, de maximum snelheden in relatie met de wegmarkering, fietsstroken en fietssuggestie¬stroken, enz. De rijvaardigheidsritten worden georganiseerd door Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst en Veilig Verkeer Nederland, afdeling Bronckhorst met steun van de gemeente
Bronckhorst. De kosten van deze rijvaardigheidsritten bedragen € 12,50 per deelnemer. Inschrijving is mogelijk tot 8
oktober. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u bellen met mevrouw J. Wieggers, tel.0575-452538, de heer G.
Jansen, tel. 0575-462056 of de heer E. Steentjes,tel. 0314622126.

De dag van de Ouderen
Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst organiseert
voor de hele gemeente Bronckhorst een speciale middag
voor de ouderen. Zie hiervoor het bericht onder SSWB algemeen. U kunt zich aanmelden bij Stichting Welzijn Vorden,
tel. 553405.
Informatief huisbezoek
Vanaf eind oktober worden ook dit jaar de 80 jarigen door
seniorenvoorlichters bezocht. Wat is het doel? Mensen informeren over alle voorzieningen en regelingen die er zijn
om het leven van ouderen te vergemakkelijken en het mogelijk te maken dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig
blijven. Via het doorlopen van een korte vragenlijst over wonen, welzijn en zorg kan informatie gegeven worden. De seniorenvoorlichters hebben een uitgebreid informatiemap
over de genoemde items. Zij zijn geheimhouding verplicht.
In september ontvangen de 80-jarigen via de Gemeente
Bronckhorst een brief met een aanmeldingsformulier. U
kunt het formulier voor 8 oktober terugsturen naar Stichting Welzijn Vorden. Indien men daarna de seniorenvoorlichter op huisbezoek wil, kan hiervoor een afspraak worden gemaakt, tel. 553159 of 06-22929630.
Ook is het mogelijk buiten deze leeftijdsgroep contact op te
nemen met de ouderenadviseur om een huisbezoek aan te
vragen. Voor meer informatie of aanmelding: Stichting Welzijn Vorden, tel. 553405.
Maaltijdvoorziening Apetito
Maaltijdgebruikers van Apetito kunnen de volgende maaltijden naast de uitgebreide assortiment van de catalogus
‘dineren a la carte’ bestellen t/m 1 oktober 2010, zolang de
voorraad strekt. Dit zijn de maaltijden met de artikelnummers 19428, 19063, 19061 en 19794.
Apetito verzorgt in samenwerking met Stichting Welzijn
Vorden vriesverse maaltijden en worden éénmaal per week

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

op dinsdag door Apetito bezorgd. Een maaltijddoos bevat 7
maaltijden. Klanten krijgen 10% korting wanneer de bestelling via Stichting Welzijn Vorden verlopen. Wekelijks, eens
per 14 dagen of eens per vier weken kan men een doos bestellen.
Wilt u informatie over deze maaltijdvoorziening dan kunt
u terecht bij Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, tel.
553405.
Bij aanmelding via telefoon of via kantoor wordt alle informatie gegeven en de formaliteiten geregeld. Openingstijden
zijn van 9.00 uur tot 11.00 uur.

Leren omgaan met een mobiele telefoon
Het gebruik van een mobiel telefoon is niet zo eenvoudig
voor ouderen. In het voorjaar hebben leerlingen van het
Ulenhofcollege, een grote groep ouderen geholpen met het
uitleggen van een mobiele telefoon, hoe ze kunnen bellen,
voice-maile beluisteren, sms-en en vele andere mogelijkheden die een mobiele telefoon biedt.
In het najaar willen wij weer een ochtend plannen met het
Ulenhofcollege. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt
zich opgeven bij Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32,
tel. 553405.

Wandelclub
U kunt zich nog opgeven voor een wandelgroep die een keer
per week een flinke wandeling van ongeveer 10 of 20 km wil
maken. Het eerste startpunt is op dinsdag 21 september
10.30 uur bij het Dorpscentrum is. Daarna kan de groep met
elkaar de definitieve tijd en dag invullen. U kunt zich opgeven bij Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, tel. 553405.

Alzheimer Café Zutphen
Onderwerp: verlieservaring bij dementie. Hoe om te gaan
met gedragsproblemen. Datum 15 september van 19.00 tot
21.30 uur in het Alzheimer Café de Born, Oude Bornhof 5557 te Zutphen, tel. 06-46540141. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Voor meer informatie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem en Bronckhorst. Voor
vragen met betrekking tot dementie kunt u 06 46540141
bellen.

Wereld Alzheimerdag Zutphen op 15 september
Mevr. Harmsen-de Boer is deze avond onze gast. Schrijfster
van het boek ‘Dan wappert mijn hart naar je toe’. In dit
boek beschrijft mevr. Harmsen het dementieproces van
haar man en hoe zij daarmee omgegaan is als mantelzorger.
Onder het genot van een kopje koffie, hapje en drankje kunnen we na afloop in gesprek gaan met elkaar en mevr.
Harmsen.
Deze avond zal zijn van 19 tot 21 uur in’t Warnshuus te
Warnsveld, Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld. Aanmelden
is niet noodzakelijk. Voor meer informatie: Coby van der
Stouwe tel. 5520498 óf zutphen@alzheimer-nederland.nl.
Alzheimertelefoon 06 46540141.

Rijbewijskeuring 70+ via Ouderenbonden
Wie 70 jaar is of ouder moet voor een nieuw rijbewijs zich
eens in de vijf jaar laten keuren. Belang¬stellenden voor de
keuring kunnen voor de aanmelding en/of informatie dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 552003. De prijs
voor deze medische keuring bedraagt € 25,-. Datum 25 september om 9 uur in het woon- en zorgcentrum De Wehme,
Nieuwstad 32 in Vorden. Het is raadzaam om zich ruim op
tijd voor de verlengingsdatum van het rijbewijs te laten keuren.

Oproep
Wij vragen een computerdeskundige die af en toe wat tijd
over heeft en ouderen individueel vrijblijvend willen helpen met het internetten.

Activiteiten in Vorden
Zie ook in het activiteitenboekje 2009-2010 van de Stichtingen Welzijn in de gemeente Bronckhorst.
Kaartclub 55 + (klaverjassen en Jokeren) in Plaza Cafetaria,
Dorpsstraat in Vorden start op 27 september om 14.00 uur.
Opgave bij de heer Heuvelink, tel. 551189.
Dorpscentrum op de maandag- woensdagmiddag kunt u elkaar te ontmoeten en een spelletje te doen, zoals scrabbelen, rummicuppen of kaarten. Op de woensdagmorgen is er
een mogelijkheid met elkaar koffie te drinken.
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Inloopochtend/avond spelletjes
Dinsdagochtend en dinsdagavond is er in De Bongerd gelegenheid om een spelletje te doen. Wij willen graag dat meer
mensen te weten komen hoe gezellig dit is kan zijn. en hebben daarom besloten een open ochtend en avond te houden.
Op dinsdagochtend en dinsdagavond 14 september is De
Bongerd geopend voor iedereen die houdt van een spelletje.
Er wordt een parcours van spelletjes uitgezet en ieder een
heeft de mogelijkheid diverse spelletjes uit te proberen,
punten te scoren en ..... een prijs(je) te winnen. Bij de spelletjes kunt u denken aan: rummycup, triominos, sjoelen,
scrabble, memory. U kunt natuurlijk ook altijd even bellen
voor meer informatie. Aanmelden vinden we fijn.
Zangdienst in Toldijk
Zondagmiddag 26 september organiseren Annie en Wim
Semmelink uit Zelhem in samenwerking met het gezinscombo ‘Prijs Hem’ uit Nijkerkerveen een zangdienst om
16.00 uur bij Café-Restaurant Den Bremer in Toldijk. Naast
samenzang van bekende liederen zal het enthousiaste gezinscombo ook enkele optredens verzorgen. Er wordt een
korte meditatie houden. De toegang is gratis. Wel zal er een
collecte gehouden worden. Na afloop is er koffie.
Geheugenspreekuur
GGNet organiseert samen met de diverse welzijnsstichtingen geheugenspreekuren in de grotere kernen van Bronckhorst. Elke 4e dinsdag van de maand in een andere kern. Op
28 september is Steenderen aan de beurt. Het spreekuur is
van 10.00 uur tot 11.00 uur.
Dit geheugenspreekuur is bedoeld voor mensen van 55 jaar
en ouder, die vragen hebben over hun geheugen of over andere klachten zoals piekeren, concentratieproblemen of
somberheid. Het bezoek aan het geheugenspreekuur is gra-

tis. Iedere bezoeker krijgt een persoonlijk gesprek. Om teleurstelling te voorkomen geldt dat aanmelding gewenst is
bij de Ouderenadviseur van de plaatselijke stichting. Ook
kunt u bij hun terecht voor meer informatie of een folder.
Op het geheugenspreekuur kan men zonder verwijzing van
de huisarts terecht.
In een persoonlijk gesprek beantwoordt een deskundige uw
vragen. De vragen kunnen gaan over uzelf maar ook bijvoorbeeld over uw partner of één van uw ouders.
Indien van toepassing kan een korte geheugentest afgenomen worden. Het gesprek wordt afgerond met een vrijblijvend advies. Elke bezoeker krijgt een boekje met geheugentips.
Bloemencreatie
Op woensdagmiddag 13 oktober is het mogelijk om in de
kleine zaal van De Bongerd mee te doen aan een creatieve
activiteit. Onder leiding maakt u een ‘servettenpot’. Dit is
een soort vaasje waarin op een speciale manier 60 servetten
worden gevouwen in de vorm van een dennenappel. U kunt
zich hiervoor opgeven tot 1 oktober. Voor de materialen
wordt gezorgd. De kosten zijn maximaal ? 10,- inclusief het
werkmateriaal en koffie/thee.
Naar het bejaardenhuis? Dat nooit!
Op woensdagmiddag 20 oktober houden wij een middag
met als thema: Naar het bejaardenhuis? Dat nooit! Er wordt
een videofilm vertoont die verschillende situaties en de oplossingen voor diverse problemen van het zelfstandig wonen belicht. Aan de hand van deze film proberen we met elkaar in gesprek te komen over de mogelijkheden die er in
onze omgeving zijn.
Informatie
Voor meer informatie en opgave over hierboven genoemde
activiteiten kunt u bellen met Ineke Bijsterbosch, tel. 06 106
87 320, een briefje in de bus of langskomen op het kantoor
in De Bongerd. Gegevens zie bovenaan de pagina.

Beter slapen
KBO Hengelo organiseert in samenwerking met Stichting
Welzijn Hengelo een themabijeenkomst ‘Beter slapen’ op
dinsdag 5 oktober van 14.00-16.00 uur. Locatie: zaal Leemreis, Spalstraat 40 in Hengelo Gld. Gezondheidsvoorlichter
mevrouw Ineke Graat wil u graag vertellen hoe u slaapproblemen de baas kunt worden. Na de pauze zal yogalerares
Wilma Broeze u kennis laten maken met enkele ontspanningsoefeningen.
De toegang is gratis. Wel graag vooraf opgeven bij Jo van
Aken, (de Heurne 27 in Hengelo, tel. 461800) of bij Ans Vermeulen (Sarinkkamp 7a in Hengelo, tel. 465281).

KBO Keijenborg
De KBO Keijenborg heeft de activiteiten weer opgestart. U
kunt deelnemen aan o.a. koersbal, volksdansen, bridgen,
kaarten, stoelgym, sjoelen, bingo en 50+gym. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Trees Melgers
(461858), Jet Eijkelkamp (463130) of Herman Hendriks
(463168). Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.

UVV
UVV is weer begonnen aan haar vaste activiteiten, u bent
welkom op de soos (bingo en kaarten), het koersballen en
het ouderenkoor. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw W. Maalderink (461893).
Zaterdagmiddagactiviteiten in De Bleijke
Zaterdag18 september de Dörsvlegels
Zaterdag 25 september kegelen
Zaterdag 2 oktober saxefonmuziek
Zaterdag 9 oktober wafels bakken
Graag vooraf aanmelden (498200).

Industrie Zelhem schreeuwt om glasvezel

Positieve impuls voor de werkgelegenheid!
lossen. Zeker voor de nacht is dat belangrijk in verband met de veiligheid.”
Bennie Roozegaarde is zeer gelnteresseerd in meer brandbreedte over glasvezel voor zijn camerabewaking. “Het
wordt bij ons een bottleneck bij de
groei van het industrieterrein. Dan
zijn we genoodzaakt om camera’s te
gaan gebruiken. De industrieterreinen zijn te klein en moeilijk rendabel
te maken om daar bemensing op te
zetten voor twaalf uur per nacht. Dat
is te duur, dat kan de Industriekring
niet betalen. En dat geldt voor de industrieterreinen van heel Bronckhorst, dus niet alleen Zelhem, maar
ook Hengelo Gld., Vorden, Baak en
Keijenborg,” legt hij uit. “Als je daar
centraal wil meekijken, moet er glasvezel liggen. In de toekomst blijven er
auto’s rijden, maar steeds ronden rijden blijft prijstechnisch niet haalbaar.”

Bennie Roozegaarde (r.) en Arno Gesink maken zich samen sterk voor glasvezel in Zelhem.
Zelhem - Het aanmelden voor een glasvezelaansluiting in Zelhem is de
laatste week ingegaan: op 17 september aanstaande sluit de inschrijftermijn. De industrieterreinen vallen buiten dit project. En dat is een doorn
in het oog voor Bennie Roozegaarde, algemeen directeur van Globe Security B.V. en Arno Gesink van Transportbedrijf Gesink B.V., beide met hun
bedrijf op het Zelhemse Industrieterrein. “Er moet glasvezel komen,” vinden zij en sloegen de handen ineen. In een ontmoeting met Henk Holtrigter van Glashart en Maarten Jilisen van ComOne spraken zij over de mogelijkheden.
Arno Gesink, eveneens vertegenwoordiger van de Industriekring Zelhem,
legt uit dat het factureren in zijn
transportbedrijf meer bandbreedte
zou kunnen gebruiken. “We willen digitaal gaan factureren. Dat zou allemaal veel sneller gaan met glasvezel,
maar dan moet de andere partij ook
aangesloten zijn,” denkt hij. Maar dat
is dus niet het geval. “Men heeft over
het algemeen wel een goede download,” neemt Maarten Jillisen dit misver-

stand uit de weg. “Het gaat hem juist
om die upload.”
Een andere toepassing voor Gesink
zou de informatievoorziening voor de
vrachtwagens zijn. “De wagens hebben een registratiesysteem, GPS en we
kunnen de auto’s volgen binnen Europa en ook berichten sturen. Met glasvezel zouden wij zelfs foto’s kunnen
doorzetten, over de situatie waar ze
moeten zijn om zich te melden en te

Door betere bewaking van de industrieterreinen, maar ook winkelcentra,
wordt het aantal ongewenste bezoekers teruggebracht. “Maar dan moet
er glasvezel liggen,” benadrukt Roozegaarde nog eens. “We willen een servicecentrum zijn, meekijken en bevoegd zijn. Korte lijnen vanuit Zelhem, de winkeliers zijn hier kleinschalig. Wij kunnen registreren met
een camera, aangiftes verzorgen voor
de winkeliers en compleet aanleveren
bij de politie. Dan weet ik zeker dat
het aantal diefstallen teruggaat. Lik
op stuk beleid!”
Een aantal gemeenten heeft vanwege
de werkgelegenheid zelf het initiatief
genomen om glasvezel te laten uitrollen. In Zelhem gaat het om een burgerinitiatief. Waarom het in deze kern
langer duurt dan de andere, is niet te
zeggen. “Een aantal mensen heeft wellicht een slechte ervaring met overstappen,“ denkt Henk Holtrigter, projectmanager. “Of zien er de voordelen

nog niet van.” De behoefte aan bandbreedte in Nederland groeit en verdubbelt elke twee jaar. Mensen moeten zich voorstellen dat de aansluiting
van nu wordt vervangen door die van
vijf jaar geleden. Dat wil niemand! Er
gaat steeds meer via het internet. De
behoefte over vijf jaar zal veel groter
zijn dan nu. Glasvezel dus.
“Glashart gaat over tot aanleg van
glasvezel in Vorden, Hengelo en Keijenborg. Zelhem nog niet, daar moeten
we nog naar de 40%. In totaal moeten
er nog 150 abonnementen bij,” vertelt
Henk Holtrigter. “Als we gaan aanleggen is er wellicht ook een mogelijkheid om het industrieterrein mee te
nemen. Alleen gezien de enorme
graafafstanden zullen we een prijs
maken per aan te sluiten bedrijf.” De
definitieve kosten hangen af van het
aantal meters dat moet worden gegraven. Bovendien geldt dat hoe meer bedrijven deelnemen, hoe goedkoper
het wordt.
De aanleg van een gratis glasvezelaansluiting, waarbij aansluitkosten en
een jaarabonnement op kosten is van
de aanmelder, is namelijk in principe
specifiek bedoeld voor de kernen. Inwoners van Vorden, Hengelo en Keijenborg hebben een keuze gemaakt
tussen de providers KickXL, Lijbrandt
en Concepts ICT. “Al voor 16,50 euro
per maand kunnen mensen een glasvezelaansluiting hebben,” aldus Henk
Holtrigter. “Als je nu een ADSL hebt,
heb je 8 MB download en 1 MB upload.
Glashart levert standaard vanaf 35
MB, up én down.”
Bedrijven die in de kern zitten, hebben zich grotendeels al aangemeld
voor glasvezel. Hiervoor heeft de zakelijke provider ComOne zich aangemeld. Maarten Jilisen van ComOne:
“Wij leveren 35, 50 of 100 MB als u
wilt. En alles is mogelijk via glasvezel:
telefonie, internet, pinnen en alarm.“

Inschrijven is helemaal niet zo moeilijk en voor de kosten hoeft men het
niet te laten. “In negen van de tien gevallen is het goedkoper via glasvezel
dan wat ze nu hebben. Afgezien van
de voordelen dan, want bedrijven vinden de financiën heel belangrijk,” benadrukt Maarten Jilisen.

Als er in Zelhem geen glasvezel komt,
dan kan dit uitbreiding van bedrijven
op het bedrijventerrein in de weg
staan. Tegenwoordig is een van de vestigingsvoorwaarden van een bedrijf
de goede toegang op internet. “Steeds
meer gebeurt via het internet. Is daar
geen glasvezel beschikbaar, zou het
zomaar kunnen zijn dat nieuwe bedrijven gaan overwegen om naar Vorden te gaan, of nog verder weg en helemaal niet meer in Bronckhorst, omdat daar wel glasvezel komt. Dat gaat
ten koste van de werkgelegenheid,”
weet Maarten Jilisen. “Dus doe alsjeblieft mee. Een analoog tv abonnement heb je al voor 16,50 euro. De
glasvezel wordt dan gratis aangelegd
tot in de meterkast. Wilt u later alsnog een glasvezelaansluiting, dan
kunnen de aansluitkosten maar zo oplopen tot 350 euro. Er moet dan opnieuw gegraven een aangesloten worden. Nog meer reden om nu in te
schrijven.”

“Het is nu van belang dat er glasvezel
komt,” aldus Bennie Roozegaarde.
“Dat is ons gezamenlijk belang. Een
Zelhems belang!”

In Ruurlo is glasvezel gerealiseerd. Bij
Euronics Stegeman aan de Dorpsstraat kan de kwaliteit van tv worden
bekeken, analoog en HD. Voor meer
informatie, uitleg over de verschillende aanbiedingen of hulp bij het overstappen, worden belangstellenden
verwezen naar het Glasvezel servicepunt in DPC Solutions aan de Markt 1
te Zelhem.

"Puur Sam" nieuwe winkel op de Nieuwstad Ratti in de laatste minuut
onderuit tegen Wolfersveen
Kranenburg - Ratti heeft op een regenachtige zondag zichzelf een
slechte dienst bewezen door in de
laatste minuut een tegentreffer te
incasseren. Wolfersveen won hierdoor met 0-1 een wedstrijd die
eigenlijk geen winnaar verdiende.
Ratti begon scherp aan de wedstrijd.
Wolfversveen werd dan ook nauwelijks gevaarlijk in de eerste helft. Niek
Nijenhuis was nog het dichts bij de
openingstreffer. De keeper van de bezoekers kon echter redding brengen
op zijn inzet. Wolfversveen kon uit
een corner een keer gevaarlijk worden. Bram Klein Haneveld redde echter knap waardoor er met een 0-0
stand gerust werd.
In de tweede helft bleef het spelbeeld
redelijk onveranderd. Veel strijd aan

beide kanten maar weinig kansen.
Ratti probeerde voetballend voor de
goal te komen en Wolfersveen hoopte
door voortdurend de lange bal te gebruiken de spitsen in stelling te brengen. Het laatste kwartier kreeg ratti
nog een licht overwicht . Zo kon Koen
Klein Heerenbrink nog bijna scoren
na een afgeslagen corner. In de laatste
minuut kreeg Wolfersveen nog een
vrije trap. Deze schoot door het natte
gras door alles en iedereen heen het
goal in.

Ratti kwam in de blessure tijd deze
klap niet meer te boven waardoor de
eerste thuiswedstrijd van dit seizoen
verloren ging. De thuisploeg had
echter minimaal een punt verdiend.
Volgende week thuis tegen Meddo de
kans om de eerste punten van dit
seizoen binnen te halen.

Week van de Alfabetisering
Recordpoging 1 minuut voorlezen uit 'Geel gras'

Zutphen - Op 1 september openden Fred Leijdens (37) en Samantha Kee (29)
hun gezellige kado winkel in een voormalig kantoorpand op de hoek van
Basseroord en de Nieuwstad.
Het was voor hun een grote uitdaging
om een kaal en leeg pand om te toveren in een mooie en sfeervolle winkel.
Het harde werken werd al snel beloond door ontzettend veel lieve en
positieve reacties van de eerste klanten en collega ondernemers uit de
Nieuwstad. In het assortiment van
"Puur Sam" vind je onder meer woonaccessoires, sieraden, handgemaakte

kaarsen, veel prachtige beelden van
o.a. engelen, elfen en boeddha´s. Bijzonder voor Zutphen zijn onder meer
de collectie van Cloudworks engelenbeelden, de woodland Fairy´s en de
sieradencollectie van humanity for
all. Naast veel leuke hebbedingetjes is
er ook een spirituele hoek waar je je
hart op kunt halen met vele tarot, engelen en orakelkaarten. Je kunt hier in

alle rust aan tafel gaan zitten om de
kaarten uit te proberen. In dit hoekje
van de winkel wil Samantha ook regelmatig inloopdagen houden. Je bent
dan van harte welkom voor een kennismaking met encausic art (wastekenen) of een kaartlegging.
Samantha is sensi-therapeut en transformatiecoach en start binnenkort
boven de winkel een praktijk en gaat
hier ook diverse workshops organiseren. Ook de praktijk zal de naam
"Puur Sam" dragen.

Tinkerbel outlet kindermerkkleding
weer van start

groep 8 van de o.b.s. Dorpsschool Vorden leest voor in sporthal 't Jebbink
Vorden - In het kader van De week
van de Alfabetisering hebben de
groepen 5 t/m 8 van de o.b.s. Dorpsschool Vorden meegedaan met de
recordpoging 1 minuut voorlezen
uit 'Geel gras', het boek van Simon
van der Geest.
Afgelopen donderdag 9 september om
exact 15.00 uur vond het plaats, dus

H.S.V
de Snoekbaars
Vorden - Op zaterdag 11september
is de achtste onderlinge wedstrijd
gevist voor senioren.

Vorden - Hoewel bijna iedereen graag nog een warme nazomer heeft staat
toch het najaar al weer voor de deur. Tijd om de kledingkast door te lopen
en aan te vullen. Tinkerbel start dit seizoen dan ook met een geweldig
mooie outlet collectie. Nieuwe kinderkleding van dit jaar!! met 50 tot 70%
korting op de winkelwaarde. Dit maakt het al bijzonder aantrekkelijk om
een kijkje te komen nemen.
Diverse merken zoals o.a. Retour en
Another World zijn van de partij. Ook
Ragazzi en Blue Pepper zijn sterk vertegenwoordigt bij deze verkoop. Twee
merken uit het hoogsegment die in

deze regio niet overal op de planken
liggen. Ragazzi is een stoer trendy
merk voor jongens en meisjes. De collectie is uniek in kleurgebruik, uitgewerkte details en combinaties van ver-

schillende materialen. Blue Pepper Industries het innovatieve, eigentijds
kinderkledinglabel dat dit jaar haar
15-jarig jubileum viert, ontwerpt coole, eerlijke en 'volwassen' collecties
voor eigentijdse kids. Kom op zaterdag
18 SEPTEMBER naar het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 in Vorden om
lekker tussen deze hippe kinderkleding te kijken.
Voor meer info zie de advertentie
elders in dit blad.

Ditmaal werd de IJssel te Baak bezocht. Onder mooie omstandigheden
is er 15 kilo en360 gram vis gevangen.
Waaronder mooie voorns en windes.
UITSLAG IS ALS VOLGT:
1 Marcel Dekkers
6700
2 Wim Vreeman
3200
3 Jan Groot Jebbink
2280
4 Jan Eggink
1620
5 Ab Vruggink
1360

gram
gram
gram
gram
gram

Volgende wedstrijd is op 18 september
in de oude IJssel.

groep 8 moest, vanwege de gymles,
voorlezen in sporthal 't Jebbink.

De andere leerlingen lazen gezamenlijk voor in de hal.

Deze recordpoging was een groot succes: er deden landelijk 45.831 kinderen mee.

Ratti
UITSLAGEN
11 september
Ratti B1GD - SP Eefde B2G:
Ratti C1G - Warnsveldse B C6:
Ratti E1 - Erica '76 E4:
Ratti E2 - Pax E6M:

3-3
5-2
1-6
4-1

12 september
Ratti 1 - Wolfersveen 1:
Ratti 2 - Haaksbergen 4:
Ratti 4 - Pax 8:
Ratti DA1 - GFC DA1:
FC Eibergen 4 (zat) - Ratti 2 (zat):

0-1
0-3
3-3
7-0
0-6
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Demo
dagen

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?
Zoekt u een eerlijk advies?
Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij
uw eigen bank?
Maak dan een afspraak of kijk op
onze site.

Ervaar het zelf

3D TV
demo

Nu extra lage nieuwbouwrente!
Informeer ernaar.

ptember
Zondag 19 se

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

Kom op Zondag 19 september langs in de
winkel en ervaar het zelf! Onze experts staan
voor u klaar en geven u graag uitgebreide
informatie en een demonstratie.

Van experts kun je meer verwachten.

RUIME KEUS
Rustieke vloeren wandtegels

Natuursteen

Terracotta

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

vanaf 19.95 p/m2 vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16 Halle T (0314) 63 21 98

.. metsmaak ing ericht!

CNUJGVOÐÐTOQGVJGDDGP
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

meubelen
parket
tapijten
laminaat
slaapsystemen
gordijnen
zonwering
projectstoffering

Bruggink. Een badkamer naar wens.
Een badkamer moet passen bij uw stijl van
werken, wonen en ontspannen. In onze showroom vindt u een ruime keuze in stijlen, de
laatste trends en de nieuwste technieken.
Onze adviseurs ontwerpen samen met u een
inrichting naar uw wensen. Meer inspiratie op:
www.bruggink-bv.nl.

Praktijk voor Klassieke Homeopathie
Peter van Nistelrooy
Muizengatweg 9
7227 DN Toldijk
Tel. 0575 - 452090

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:
Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur
Lid N.V.K.H.

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl
Behandeling wordt grotendeels
vergoed door zorgverzekeraar

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Goed gekleed
de herfst in!
De mooiste winkel in uw regio

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

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-625995

JUST MORE Damesmode ook in Dieren, naast de Gazelle-fabriek
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Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81
E info@gotinkinstallatie.nl www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Een complete badkamer

1X½
Bestaande uit:
* Wastafelcombinatie
* Closetcombinatie
* Douchecombinatie
* Badcombinatie
* Designradiator
* Vloertegels 5 m²
* Wandtegels 25 m²

ubel!
incl. badme

Vraag naar de voorwaarden
(excl montage)

Installatie - Badkamers - Tegels - Natuursteen - Sauna’s

B:<6I:<:AK:G@DDE
Jk^cYiVai^_YYZ_j^hiZiZ\Za
*op al onze voorraadte
gels:

BTW AKTIE
voor

de snelle be sser
betalen wij de 19%sliBT
W*

Veelzijdig in bouwen en advies.

Alleen van 11 t/m 18 sep
tember 2010

Vertrouwde kwaliteit voor een scherpe prijs!
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Toverstraat 5, 7223 LN Baak, 0575 441677

IZ\Zah"CVijjghiZZc

www.wolbrink-masselink.nl
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Nieuwbouw Verbouw Utiliteitsbouw Renovatie Onderhoudswerk Monumenten
Stallenbouw Machinale- houtbewerking
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Duurzaam douchen was
nog nooit zo voordelig!
WEEKBLAD

Solior zonneboiler
voor platdak nu voor

slechts € 1.895,-

* Inclusief subsidie, vraag naar de voorwaarden.

Dus kijk snel op
www.contact.nl

20% EXTRA RENDEMENT BIJ NIJENDIJK! OF VERDUBBELING GARANTIE!
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2003
2004
1999
2006
2001
2003
1999
2004
1999
2001

135.000 km
78.000 km
72.280 km
73.000 km
129.500 km
90.500 km
63.000 km
193.000 km
118.000 km
37.600 km
164.500 km
63.000 km
106.000 km
77.500 km
148.500 km
117.800 km

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.990
6.150
8.425
7.925
7.425
8.250
8.925
5.925
7.950
7.950
5.950
8.925
3.840
9.950
3.960
8.275

Rover Streetwise 2.0 IDT
Land Rover Freelander 2.0 TD4
Land Rover Discovery 2.5 TD5
MG F 1.8 Brooklands
Lotus Elan 1.6 Turbo
Toyota Aygo 1.0 Plus
Toyota Yaris 1.0 Sol
Toyota Corolla 1.3 Terra
Toyota Avensis Wagon 1.6 Terra
Toyota Yaris 1.3 Luna
Toyota Corolla 1.6 Sol
Renault Laguna 2.0 Privilege
Ford Focus Wagon 1.6 Trend
BMW 318 2.0 Executive
Jaguar X-Type 2.5 V6 Sport

2004
2004
2000
1999
1991
2008
2007
1999
2003
2000
2004
2002
2003
2002
2002

135.000 km
117.000 km
155.000 km
137.600 km
108.000 km
66.250 km
21.000 km
103.000 km
129.700 km
126.000 km
65.400 km
161.000 km
130.000 km
161.800 km
104.000 km

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.950
12.950
11.950
8.950
12.500
8.450
9.999
3.999
9.999
4.725
12.775
5.500
7.825
10.950
9.950

100 OCCASIONS OP VOORRAAD
www.nijendijk.nl • 0575-572020
Brinkhorst 7 • 7207 BG Zutphen

in Ni
ve eu
rk w
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p

Nu ook op internet!

Citroen C5 2.0 Ligne Prestige
Daewoo Tacuma 1.6 Style
Renault Megane 1.6 Aut. Tech
Ford Fiesta 1.3 Ambiente
Mercedes Vaneo 1.6 Family
Nissan Primera 1.8 Acenta
Rover 25 1.4 Comfort
Renault Laguna 1.9 DCI
Subaru Forester 2.0 AWD
Volkswagen Fox 1.2 Trendline
Chrysler Voyager 2.4 SE
Rover 25 1.4 Comfort
Rover 400 1.6 Oxford
Rover 45 1.8 Club
Rover 600 1.8 Cambridge
Rover 75 2.0 V6 Club

*
Geldt alléén zonder
tussenkomst van derden en
uitgezonderd lopende
acties, orders en projecten

ZELHEM

vr.pr. € 298.000,-- k.k.

Ermelinkstuk 7 - Modern HELFT VAN DUBBEL WOONHUIS (2004) met
geschakelde garage/berging. Oppervlakte woonkamer en keuken 50m!
Ligging aan de rand de nieuwbouwwijk Het Soerlant. Inhoud ca. 500 m3
(inclusief garage berging). Perceelsopp. 257 m2.
De woning is uitgevoerd met kwalitatief goede materialen en pv-cellen
t.b.v. opwekken elektriciteit. Begane grond plavuizen, verdieping laminaat.
De woning is optimaal geïsoleerd. Besloten achtertuin v.v. ruim terras
en tuinhuis. Energie zuinige woning.
Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl www.demakelaarsvanbronckhorst.nl
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Nieuwe omgevingsvergunning vanaf 1 oktober

Gemeentehuis

25 Vergunningen online in één vergunningaanvraag gebundeld

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot
16.30 uur.
• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.
• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Meldt u zich bij een bezoek aan het
gemeentehuis altijd eerst bij de
publieksbalie. Met bepaalde producten
zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte
van geboorte of een uittreksel kunnen
wij u direct helpen. Voor andere producten
of diensten zoals een WMO-voorziening,
bouw-, milieu- of kapvergunning vragen
wij u eerst een afspraak te maken.
Wij kunnen u hierbij beter van dienst
zijn als wij ons op uw verzoek kunnen
voorbereiden.
Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden)

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie
handhaving, AJBZ (Algemene Juridische
en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, Voorlichting/communicatie en
promotie, Dualisering
Wethouder André Baars
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, Financien en belastingen, Afval en
milieu, Facilitaire zaken
Wethouder Dorien Mulderije
Economische zaken, Coördinatie plattelandsontwikkeling, Publiekszaken
(dienstverlening), Informatisering en
automatisering
Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), Wegen
en groen, Verkeer en vervoer, Werk,
inkomen en zorg
Wethouder Josephine Steffens
Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.
ouderenbeleid, Personeel en organisatie, Volksgezondheid, Regiozaken
Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
bestuurssecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 03 84.

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie, tel. (0575)
75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie’ is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

Vanaf 1 oktober a.s. wordt het aanvragen van een vergunning een stuk
gemakkelijker. In totaal 25 bestaande vergunningen, waaronder de
bouw-, kap- en sloopvergunning,
worden als één behandeld, de zogenaamde omgevingsvergunning. De
vergunning kunt u online aanvragen
via een digitaal omgevingsloket.
De omgevingsvergunning maakt
alles gemakkelijker, eenvoudiger en
sneller! Er komt één (digitaal) loket
voor het indienen van een vergunningaanvraag. Voor een plan kan een
inwoner of ondernemer één aanvraag
indienen. De gemeente behandelt
deze in één procedure en neemt
één besluit. Er is ook nog maar
één inspraak- en beroepsprocedure.
Én de nieuwe vergunningaanvraag
kunt u digitaal indienen.
Digitaal indienen
Vanaf uw huis of werk kunt u online
op een eenvoudige manier vaststellen of bijvoorbeeld uw bouwplan
vergunningplichtig is en voor welke
onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen. Op basis
van de gegeven antwoorden wordt
automatisch een aanvraagformulier
samengesteld. U kunt bijlagen elektronisch bijsluiten. Via de website
www.omgevingsloket.nl kunt u al
even proefdraaien of een vergunningcheck doen.
WABO en het bedrijfsleven
De omgevingsvergunning komt
voort uit de nieuwe Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. Vooral
bedrijven met vaak ingewikkelde
vergunningaanvragen kunnen voordeel halen door een vergunningaanvraag goed voor te bereiden en
zoveel mogelijk integraal aan te
bieden. Van bouwaanvraag tot de
melding van nieuwe bedrijfsactivitei-

Een voorbeeld van de
omgevingsvergunning
Mevrouw De Vries wil van haar
schuur een garage maken.
Eerder had ze hier een inritvergunning, een sloopvergunning,
een bouwvergunning en wellicht
nog een kapvergunning voor nodig.
Met de invoering van de omgevingsvergunning kan zij volstaan
met één aanvraagvergunning, de
omgevingsvergunning. Thuis vanachter de computer online ingediend via www.omgevingsloket.nl.

ten etc. Daardoor krijgen ze sneller
duidelijkheid tegen lagere kosten.
Informatiebijeenkomst bedrijven
Achterhoek
Vóór de invoering besteden wij op
deze gemeentepagina's en onze
website in verschillende artikelen
aandacht aan de invoering van de
omgevingsvergunning. Voor het
bedrijfsleven zijn er ook nog twee
informatiebijeenkomsten op 20 en
27 september. Beide bijeenkomsten
beginnen om 19.30 uur. De 20e in
Wehl (zaal De Olde Beth) en de
27e in Lichtenvoorde (zaal HCR
't Zwaantje). Bedrijven die de bijeen-

komst willen bijwonen kunnen zich
aanmelden via E-mail bij
info@bronckhorst.nl, met de vermelding welke bijeenkomst u wilt
bijwonen en met hoeveel personen
u komt. Wij begroeten u graag.
Nu al meer weten?
Via de website www.vrom.nl (doorklikken naar omgevingsvergunning)
is ook al veel informatie te krijgen
over de omgevingsvergunning.
Zowel voor bedrijven als voor inwoners. Vanaf 1 oktober zijn de folders
ook af te halen bij de balie in het
gemeentehuis.

Even proberen?

Plan

Formulier
A

Op www.omgevingsloket.nl kunt u alvast even oefenen met de
nieuwe omgevingsvergunning. U kunt een (anonieme) check
doen of uw bouwplannen vergunningplichtig zijn.

Doe de vergunningscheck
op www.omgevingsloket.nl

(Brand)veilig stoken
Zonder een schoon schoorsteenkanaal kunt u niet veilig stoken. Een
vervuild of verstopt kanaal kan een
schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Jaarlijks
zijn er in ons land meer dan tweeduizend schoorsteenbranden, die
veel schade aanrichten. Bovendien
overlijden nog elk jaar mensen aan
een koolmonoxidevergiftiging.
Aanslag is gevaarlijk
Stookt u in uw kachel of open haard
hout, kolen of olie, dan komen onverbrande deeltjes in het rookkanaal
terecht. De deeltjes hechten zich
aan de wand van het rookkanaal en
vormen een teerachtige, zeer brandbare laag. Ook kan de schoorsteen
door andere vervuiling (zoals vogelnesten) verstopt raken. Er is dan
weinig of geen 'trek' meer, waardoor
verbrandingsgassen terugslaan in
de kamer. Zo ontstaat het gevaar van
koolmonoxidevergiftiging.
Koolmonoxide
Nog elk jaar overlijden mensen door

de combinatie van een slecht onderhouden verbrandingstoestel en
onvoldoende ventilatie. Bij een
onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of kolen ontstaat koolmonoxide (CO). CO-gas is
een echte sluipmoordenaar; je ruikt
of proeft het niet en je raakt snel
bewusteloos. Koolmonoxide wordt
snel in het lichaam opgenomen. Het
directe gevolg is onvoldoende zuurstoftransport naar de vitale organen.
De eerste lichamelijke symptomen
van koolmonoxidevergiftiging lijken
griepverschijnselen: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en
vermoeidheid. Hoe groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn.
Ook krijgt men last van verwarring,
slaperigheid en een versnelde hartslag. Wanneer u slaapt merkt u echter niets en wordt u ook niet wakker
van deze verschijnselen. Wanneer u
een koolmonoxidemelder aanschaft,
denk dan bij het ophangen van deze
melders eraan dat CO zwaarder is
dan lucht en zich hierdoor vaak
vanaf de grond verspreid naar om-

hoog. Lees de bijsluiter van de
melder goed voor de juiste manier
van plaatsen van de melder!
Laat de schoorsteen vegen
De schoorsteenveger verwijdert het
vuil uit de schoorsteen en controleert het op loszittende delen en
scheuren. Stookt u hout, kolen of
olie en gebruikt u de kachel of open
haard als sfeerverwarming, laat de
schoorsteen dan eens per jaar vegen.
Bij intensief gebruik (als hoofd- of
bijverwarming) is het verstandig om
het kanaal twee keer per jaar te
laten vegen. Bij apparaten die op gas
worden gestookt, zoals gaskachels,
gasgestookte cv-ketels en (bad)geisers in moderne woningen, is het
rookkanaal normaal gesproken niet
vervuild. Gasgestookte apparaten
moeten wel regelmatig onderhouden
en afgesteld worden. Laat bij dit onderhoud ook het schoorsteenkanaal
controleren op verstopping door
bijvoorbeeld een vogelnestje. Bij
oudere rookkanalen of schoorstenen
is het, vooral bij gebruik van gas-

kachels, verstandig om eens per
jaar de schoorsteen te laten vegen.
Een goede schoorsteenveger
Schoorsteenveger is een vrij beroep.
Schakel een bedrijf in dat aangesloten is bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond. Als u iemand
inhuurt die bij deze bond is aangesloten, heeft u een paar zekerheden.
Zo hebben de leden een toelatingsexamen afgelegd en zijn ze verplicht
een aansprakelijkheidsverzekering
af te sluiten.
Algemene Schoorsteenvegers
Patroons Bond
tel. (0497) 55 60 02
internetsite: www.aspb.nl
e-mail: info@aspb.nl

Voor meer informatie kunt u
terecht bij uw plaatselijke
brandweer en op
www.brandweer.nl

Informatieavonden over brandveiligheid
voor bewoners in buitengebied

Woont u in het buitengebied of in
één van de kleinere kernen, dan
heeft de brandweer soms een langere aanrijtijd dan acht minuten.
Daarom willen wij u graag informeren over de mogelijkheden die
er zijn om uw huis en buurt zo
brandveilig mogelijk te maken.
Hiervoor organiseren de brandweer
en de gemeente in september,
oktober en november enkele informatieavonden. Deze bewoners
hebben inmiddels een uitnodiging
ontvangen.
Tijdig ingrijpen is belangrijk
Als u in het buitengebied of een
kleinere kern woont, is dat een
reden om zelf extra alert te zijn
op brand of rook in uw woning.
Bijvoorbeeld door het plaatsen van
een rookmelder. Een rookmelder
alarmeert u bij een beginnende
brand. Hierdoor kunt u de brand
misschien nog blussen, maar in

ieder geval uzelf en uw medebewoners op tijd in veiligheid brengen.
Ook kunt u de brandweer in een
vroeg stadium alarmeren. Tijdig
ingrijpen is het belangrijkste bij
het bestrijden van brand. Dat voorkomt schade en letsel.
Gratis rookmelder
Bent u op één van deze avonden
aanwezig, dan krijgt u van ons een
gratis rookmelder uitgereikt.
Vanzelfsprekend is er uitgebreide
gelegenheid om vragen te stellen
en veiligheidstips voor uw specifieke woonsituatie te krijgen. Heeft u
de brief niet ontvangen maar woont
u wel buitenaf en wilt u aanwezig
zijn? Dan kunt u contact opnemen
met het cluster Veiligheid van de
gemeente via tel. (0575) 75 02 50.
Voor meer informatie over brandveiligheid kunt u ook kijken op
www.brandweerbronckhorst.nl.
Doe dit eens!

Steengoed wat jij doet!
EEN, de koepel van 55 samenwerkende ontwikkelingsorganisaties,
voert van 1 september t/m 17 oktober de grootste millenniumdoelencampagne tot dusver: 'Steengoed
wat jij doet!'. Met nog vijf jaar te
gaan tot 2015 vindt EEN dat Nederlanders samen met het bedrijfsleven én de politiek de strijd aan
moeten zelf in de krant te komen
met zijn of haar persoonlijke actie.
Tijdens de campagne 'Steengoed
wat jij doet!' worden bedrijven,
particulieren en politici uitgedaagd
om op www.EEN.nl te laten zien
wat hun bijdrage is aan een betere
wereld. Op die manier kunnen zij
anderen inspireren om zelf ook iets
te doen op het gebied van armoede,
onderwijs, gezondheid en milieu in
ontwikkelingslanden.
Milleniumgemeente
Onze gemeente is één van de 148
gemeenten die gekozen heeft om
een millenniumgemeente te zijn.
Wij hebben in 2009 en 2010 vier organisaties ondersteund met initiatieven die bijdragen aan de millenniumdoelen. Deze zijn: STEP (deze
stichting zet zich in voor het onderwijs in Burkina Faso), de wereldwinkels in de gemeente, Amnesty
International Zelhem/Halle en de
diakonie van de Protestantse
Gemeente Hengelo.
De gemeente steunt deze organisaties door onder andere het beschikbaar stellen van financiële midde-

len. Zo konden zij bijvoorbeeld beter promotiemateriaal ontwikkelen
en zo zichtbaar zijn bij activiteiten.

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

Betere wereld
Verder verzorgt Humana in onze
gemeente de textielinzameling.
Hiermee steunt de gemeente automatisch de ontwikkelingsprojecten
waar Humana zich al jaren voor inzet. Op gebied van een duurzaam
leefmilieu, ook een millenniumdoel, wekken zonnepanelen op het
gemeentehuis groene stroom op en
is besloten om ook op andere gemeentelijke gebouwen zonnepanelen te plaatsen. Wij stimuleren u als
inwoner met subsidies om duurzame energie te gebruiken of uw woning goed te isoleren. In het gemeentehuis wordt Fairtrade koffie
en thee gedronken en in de kantine
gedeeltelijk biologische producten
geserveerd.
Als millenniumgemeente vragen
wij u om ook een steentje bij te

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

horst niet belemmerd wordt door
meerjarige verplichtingen binnen
bestaand beleid aangegaan vanaf
nu. De raad wordt gevraagd in te
stemmen met de uitgangspunten.
In het najaar/de winter volgt meer
informatie over bezuinigingen die
de gemeente moet doorvoeren
• Subsidieverordening
Achterhoek Bespaart 2010
In 2009 hebben de acht Achterhoekse gemeenten elk een bedrag van € 50.000 ontvangen van
de provincie Gelderland om particuliere woningeigenaren (eigenaar/bewoners) te stimuleren
energiezuinige maatregelen te
treffen. De gemeenten stelden
hiervoor elk een regeling 'de Achterhoek Bespaart' vast, op basis
waarvan minimaal 100 woning-

• Projecten in begroting 2011
Regio Achterhoek
• Maatregelenverordening Wet
IOAW en Wet IOAZ
Spreekrecht tijdens raadsvergaderingen
Tijdens raadsvergaderingen is het
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet
op de agenda staan
2. agendapunten aangaande projectbesluiten op grond van de
Wet ruimtelijke ordening, die
niet in een raadscommissie zijn
behandeld.

eigenaren een bedrag van maximaal € 500 subsidie kon worden
verstrekt. Wegens het succesvolle verloop heeft de provincie Gelderland de Achterhoekse gemeenten elk opnieuw een bedrag
van € 50.000 voor hetzelfde doel
toegekend

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

Uit de raad
Raadsvergadering
23 september 2010
Op 23 september vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het
gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur. U bent
van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende
onderwerpen:

• Evaluatie jongerendebatten
2010
In 2010 organiseerde de gemeente jongerendebatten, als onderdeel van een jeugdraadproject
met als doel de lokale politiek te
promoten en inhoud te geven aan
de lessen 'burgerschap' op basisscholen. In totaal deden 16 scholen mee aan het project. B en w
leggen de raad een evaluatie van
de debatten voor en stellen de
raad voor om in 2011/2012 opnieuw jongerendebatten voor de
groepen 7 en 8 van de Bronckhorster basisscholen te organiseren.

• Wijziging Algemene Plaatselijke
Verordening (APV),
Bouwverordening Bronckhorst
2010, Erfgoedverordening en
Legesverordening Bronckhorst
2010
Op 1 oktober a.s. gaat de nieuwe
omgevingsvergunning (WABO) in.
Zie voor meer informatie het
artikel elders op deze gemeente-

pagina's. De wijzigingen zijn
gericht op het aanpassen van de
verordeningen aan de WABO.
• Bestemmingsplan
'Buitengebied 2009
Kuilenburgerstraat 4,
Steenderen'
B en w vragen de raad het
bestemmingsplan 'Buitengebied
2009 Kuilenburgerstraat 4,
Steenderen' ongewijzigd vast te
stellen. Het gaat om een uitbreiding van het agrarische perceel
• Bestemmingsplan 'Baak;
Zutphen-Emmerikseweg 131'
B en w vragen de raad het bestemmingsplan 'Baak; ZutphenEmmerikseweg 131' ongewijzigd
vast te stellen. Met dit plan wordt
de leegstaande bedrijfsbebouwing
met woning en parkeerplaats
vervangen door vier twee-ondereen-kapwoningen
• Opheffen Schildersoordschool
in Zelhem
In Zelhem zijn twee scholen voor
openbaar onderwijs, de Schil-

dersoordschool en de Jan Ligthartschool. Beide scholen vallen
onder de stichting IJsselgraaf.
IJsselgraaf heeft het verzoek
ingediend tot het opheffen van de
Schildersoordschool door het
samengaan met de Jan Ligthartschool, omdat het aantal leerlingen de laatste jaren behoorlijk is
afgenomen. Na het samengaan
van de scholen wil IJsselgraaf de
lagere groepen vestigen in de huidige locatie van de Jan Ligthartschool, de bovenbouwgroepen
worden in de huidige locatie van
de Schildersoordschool gevestigd

• Uitgangspunten begroting 20112014 en financiële maatregelen
De komende bezuinigingen vragen om fundamentele keuzen.
Daarom wordt binnen het project
'Toekomstbestendig Bronckhorst' eerst bepaald wat voor
soort gemeente Bronckhorst
wil zijn in de komende tien jaar.
Daaruit vloeit voort op welke
beleidsvelden de gemeente haar
huidige inzet verminderd. Maar
voor de dagelijkse gang van zaken
staat de tijd niet stil; er worden
uitgaven gedaan, contracten
gesloten en afspraken gemaakt.
Hiervoor zijn nu spelregels vastgelegd, waardoor de realisatie
van de nieuwe rol van Bronck-

• Benoeming mevrouw A.E.N.
Hacquebard als commissielid
niet-zijnde raadslid
De fractie van D66 draag mevrouw
A.E.N. Hacquebard uit Hummelo
voor als commissielid niet-zijnde
raadslid. De benoeming gaat per
24 september a.s. in.

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

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

Subsidie voor energieneutraal Bronkhorst
De gemeente reserveert uit de subsidieregeling 'Achterhoek bespaart 2010'
€ 15.000,-- voor energiebesparende
maatregelen die inwoners van het stadje
Bronkhorst kunnen nemen in hun woningen.
Voorbeelden hiervan zijn gevelisolatie,
vloerisolatie of het installeren van een
HRe-verwarmingsketel, een zonneboiler
of zonnepanelen. Met deze subsidies willen
wij een impuls geven aan een energieneutraal Bronkhorst.
Verwarmingsketel
De eVita HRe®-verwarmingsketel is een
ketel die niet alleen warmte en warm
water afgeeft, maar ook elektriciteit opwekt.
Met de installatie van deze ketel bespaart
een huishouden fors op het energieverbruik.

Het Rijk stelt een eenmalige subsidie van
€ 4.000,-- per ketel beschikbaar en wij
geven hier bovenop een subsidie van
€ 500,-- per ketel. Gezamenlijke inkoop
van de eVita HRe®-ketels scheelt ook
nog eens in de prijs. De fabrikant van de
eVita HRe®-ketel, Remeha uit Apeldoorn,
heeft haar medewerking toegezegd.

Op deze gemeentepagina's vindt u
vanaf deze week iedere twee weken een artikel over mantelzorg in
Bronckhorst. Samen met verschillende organisaties zet de gemeente
zich in om mantelzorgers te ondersteunen bij de zorg die zij verlenen
aan familieleden of vrienden. Zorg,
die voor deze mensen zo enorm
belangrijk is. De organisaties laten
u in de artikelen graag zien waar
zij u als mantelzorger in bij kunnen
staan.

Half september inventariseren wij in
samenwerking met Stichting kennis en
innovatie in Energie-en MilieuTechnologie
(kiEMT) uit Arnhem wie in Bronkhorst is
geïnteresseerd om mee te doen en welke
vorm van energiebesparing dan het beste
past. Na vaststelling van de energiebesparingsregeling door de gemeenteraad, gaat
deze op 1 oktober 2010 in.

Politieteam Bronckhorst stelt zich voor
Het politieteam Bronckhorst zet zich 24 uur per dag, zeven dagen per week in voor de veiligheid en leefbaarheid van onze
gemeente. Bronckhorst is verdeeld in verschillende gebieden, de wijkagent is het aanspreekpunt in uw woonplaats.

Cor Kleijkamp

Harm Baarslag

nementen gehouden worden. U kunt
bij Jack terecht als u een probleem
heeft, maar ook voor vragen is hij
altijd bereikbaar. Jack denkt bij
problemen graag samen na over
een oplossing.

Hans de Voer

Harm Baarslag (50 jaar) is sinds 13
jaar wijkagent. Hij is wijkagent in
Steenderen, Baak, Rha, Olburgen,
Bronkhorst en Toldijk. De natuur en
de grote verscheidenheid aan problematiek maakt zijn wijk speciaal
voor hem. U kunt bij hem terecht
met alle zaken die verband houden
met het politiewerk. Als wijkagent
heeft hij leuke en nare zaken gehad.
De meeste voldoening vindt hij in het
gezamenlijk zoeken naar de juiste
oplossing voor een probleem.

Jack Witmarsum

Vrijwilligers ondersteunen
mantelzorgers
Steeds meer ouderen, chronisch
zieken of dementerenden blijven
langer thuis wonen. Zij krijgen veel
ondersteuning en zorg van familie,
vrienden of kennissen. De mensen
die deze zorg geven noemen we
mantelzorgers. Ook ouders van
kinderen met een beperking geven
veel zorg en zijn daarmee mantelzorger. Herkent u zich in deze
beschrijving dan is het goed om te
weten dat er bezoek- en oppasorganisaties in onze gemeente zijn
die u graag ondersteunen.
Vrijwilliger neemt zorg thuis
even over
De tijd die aan mantelzorg wordt
besteed kan oplopen van enkele
uurtjes per week tot 24 uur zorg
per dag en kan daarom heel zwaar
zijn. Vrijwilligers van de bezoek- en
oppasorganisaties kunnen de zorg
die u heeft als mantelzorger af en
toe over nemen. Dit kan voor een
uurtje zijn of voor een dagdeel per
week. Het geeft u de mogelijkheid
om even weg te kunnen.

Katrien Beijer

Cor Kleijkamp (51 jaar) is sinds 12
jaar wijkagent. Op dit moment is hij
wijkagent in Vorden. Een plaats met
een prachtig buitengebied, veel toeristen en gemoedelijke bewoners.
Alle aspecten op politiegebied komen ook in Vorden voor. U kunt bij
hem terecht met alle zaken die betrekking hebben op politiewerk. Het
kan zijn dat hij u doorverwijst naar
andere hulpverlenende instanties.

Mantelzorg in Bronckhorst

Katrien Beijer (47 jaar) is sinds zeven jaar wijkagent. Haar huidige wijk
Zelhem is voor haar bijzonder vanwege het platteland, de verscheidenheid aan problematiek en evenementen. Het belangrijkste voor Katrien is dat je hier zelf nog werkelijk
problemen kunt oplossen. U kunt bij
haar terecht voor advies en ondersteuning op verschillende terreinen,
zowel sociaal maatschappelijk als
juridisch, en bij evenementen. Ook
voor buurtbemiddeling bij conflicten
en aangiftes op afspraak kunnen
mensen bij haar terecht. Indien
nodig verwijst ze u door naar andere
hulpverlenende instanties.

De vrijwilliger kan de partner,
het familielid, de vriend of de buur
waar u voor zorgt gewoon gezelschap houden, maar ook iets met
hem of haar ondernemen of een
spelletje doen. De vrijwilligers die
we bij u kunnen inzetten, hebben
zonodig een interne cursus gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold via themabijeenkomsten.
Voor deze vrijwillige thuiszorg
heeft u geen indicatie nodig!

Uw hulpvraag
Om u aan te melden voor hulp,
kunt u contact opnemen met de
organisatie bij u in de buurt. De
plaatselijke coördinator maakt met
u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek
kunt u uw wensen aangeven en
vervolgens gaat de coördinator op
zoek naar een geschikte vrijwilliger.
De bezoek- en oppasorganisatie
probeert altijd een 'vaste' vrijwilliger in te zetten.
Voor informatie en aanmelding
kunt u in Bronckhorst bij onderstaande organisaties terecht.
• Bezoek en Oppas Service
Ouderen Hengelo/Keijenborg,
tel. (0575) 46 29 37 / 46 16 17
• Bezoek en Oppas Service Steenderen, tel. (06) 10 68 73 20
• Bezoek en Oppas Service Vorden,
tel. (0575) 55 34 05
• Nederlandse Patiënten Vereniging
Doetinchem e.o. (NPV), Vrijwillige
Thuishulp, tel. (06) 53 70 29 05
(tussen 9.00 en 10.00 uur en
18.30 en 19.30 uur)
• Stichting Noodhulp Zelhem,
tel. (06) 51 76 53 15 (werkdagen
tussen 9.00 en 10.00 uur)
• Stichting Sravana/Oppasdienst
voor Hummelo/Keppel,
tel. (0314) 36 89 90
• Stichting Vrijwillige Oppas en
Thuishulp Zutphen e.o.,
tel. (0575) 49 17 75.
Bij geen gehoor kunt u bellen met
de VIT Oost-Gelderland,
tel. (0573) 43 84 00.
Ook voor u staan de vrijwilligers
graag klaar!

De wijkagenten zijn telefonisch
bereikbaar via (900) 88 44. Ook kunt
u mailen naar team.bronckhorst@
no-gelderland.politie.nl.
Heeft u met spoed politie nodig?
Bel dan 112.
Hans de Voer (48 jaar) is sinds zeven
jaar wijkagent. De plaatsen Hummelo, Keppel en Drempt behoren tot
zijn werkgebied. De diversiteit in deze plaatsen maakt dit gebied voor
Hans zo bijzonder.

Jack (48 jaar) is zes jaar wijkagent.
Het werk in de wijk (Hengelo/Keijenborg) en het gebied is uniek, omdat
er regelmatig kleine en grotere eve-

Voor openingstijden en nieuwsberichten kunt u ook kijken op
internet:
http://www.politie.nl/Noord_en_Oost_
Gelderland/UwWijk/Bronckhorst

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, off-road ontspanningsrit voor motoren over verharde en onverharde wegen met
start en finish bij de Varsselse Molen in Hengelo (Gld), 28 november 2010 van 08.00 tot 20.00 uur,

tijdelijke gebruiksvergunning Varsselse Molen, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet van
10.00 tot 22.00 uur, afsluiten Veldermansweg en ontheffing inrijverbod voor motoren op diverse
wegen in Bronckhorst van 07.00 uur tot 17.00 uur, stopverbod gedeelte Sarinkdijk van 07.00 tot
19.00 uur, Hamove
• Hummelo, Spalderkampseweg, tentfeest met live-muziek en tijdelijke gebruiksvergunning,
6 november van 21.00 tot 01.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 6 november 2010
van 21.00 tot 01.00 uur, stichting Humstee
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Openbare bekendmakingen - vervolg
Bouwvergunningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hengelo (Gld), Kreunenskamp 10, plaatsen tuinhuis met berging
Hengelo (Gld), Varsselseweg 38, bouwen hooiberg
Keijenborg, Kroezerijweg 6, vergroten woning
Steenderen, Koningin Wilhelminastraat 9, bouwen berging met praktijkruimte
Toldijk, Wethouder Campermanstraat 12, vergroten woning
Toldijk, Hardsteestraat 12, bouwen woning
Vierakker, Boshuisweg 3, uitbreiden woning
Vierakker, Koekoekstraat 21, bouwen schuur
Wichmond, Baakseweg 7, bouwen schuur
Wichmond, Ludger 7 t/m 17 (oneven), bouwen zes starterswoningen
Zelhem, Ruurloseweg 30-7, plaatsen terrasoverkapping

Kapvergunningen
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Baak, Zutphen-Emmerikseweg 139, 1 eik, geen herplant
Halle, tegenover Aaltenseweg 28, enkele eiken, geen herplant
Halle, Halle-Nijmanweg 38, circa 11 dennen, 8 acacia's, 14 essen, 2 eiken, geen herplant
Laag-Keppel, Elderikseweg 9, 1 treurwilg, geen herplant
Vorden, Almenseweg 56, 2 linde bomen, 2 amerikaanse eiken, 1 notenboom, 1 esdoorn, herplant:
linde, hoogstamfruit, 2 eiken
Vorden, Kerkhoflaan 3, circa 50 dennen, deels herplant
Zelhem (vanwege omvormingen), De Platweerd (t.h.v. huisnr. 13): 2 essen, Bergstraat: 3 esdoornen,
Industrieweg: 450 m2 bosplantsoen, Hans Memlingstraat: 2 essen, Piet Mondriaanstraat:
3 elzen, Talmastraat: 7 perenbomen. Herplant nader te bepalen
Zelhem, Doetinchemseweg 39, 1 eik, mogelijk herplant
Zelhem, Jan Steenstraat 5, 1 goudiep, geen herplant
Zelhem, Pluimersdijk 2, circa 70 fijnsparren, herplant: singel bosplantsoen langs de Pluimersdijk
circa 4 m breed

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 7 september 2010:
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor de spirituele kerstbeurs t.b.v. het
kinderproject 'geef het kind een rugzak', 29 november t/m 12 december 2010, stichting Synthese
• Hengelo (Gld), sporthal de Kamp, gymnastiekuitvoering en verkopen loten, 2 oktober 2010 van
14.00 tot 16.00 uur, gymnastiekvereniging Achilles
• Hummelo, v.o.f. FF naar Steef, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat,
1 september t/m 31 december 2010, S. Dorrestijn
• Vorden, café Uenk, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 augustus t/m
31 december 2010, A.N.J. Rust
Afgegeven op 9 september 2010:
• Drempt, hoek Hulzevoortseweg/Zomerweg, Dremptse kermis, plaatsen van een feesttent en
ontheffing art.35 Drank- en Horecawet, 18 t/m 20 september 2010, Josi events

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 9 september 2010:
• Hengelo (Gld), Weeversplasweg 5, bouwen kapschuur
• Laag-Keppel, Rijksweg 88, veranderen woning

Kapvergunningen
Afgegeven op 9 september 2010:
• Zelhem (vanwege omvormingen), De Platweerd (t.h.v. huisnr. 13): 2 essen, Bergstraat:
3 esdoornen, Industrieweg: 450 m2 bosplantsoen, Hans Memlingstraat: 2 essen, Piet Mondriaanstraat: 3 elzen, Talmastraat: 7 perenbomen. Herplant nader te bepalen

Sloopvergunningen
Verzonden op 9 september 2010:
• Halle, Aaltenseweg 28, slopen dak van een schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Hoog-Keppel, De Waay 5, slopen plafond in een garage, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, tijdens de jaarlijkse kermis zijn is de Wichmondseweg, tussen de Vordenseweg en de
Pastoriestraat, van 28 september t/m 5 oktober afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer. Tevens zijn de Vordenseweg, tussen de Zutphen-Emmerikseweg en
de Veersweg, en de Beukenlaan, tussen de Vordenseweg en de Schooldijk, op 3 oktober van
12.00 t/m 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
en geldt hier op deze dag een stopverbod voor beide zijden van de weg
• Drempt, tijdens de burendag op 25 september is de Kruysakker, tussen de Zomerweg en het
Strengsche Veld, van 12.00 tot 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer
• Hummelo, tijdens de rommelmarkt zijn de Van Heeckerenweg, tussen de Dorpsstraat en
de Spalderkampseweg, en de parkeerplaats op de hoek Dorpsstraat/Van Heeckerenweg,
van 25 september 18.00 uur t/m 26 september 2010 19.00 uur, afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Vorden, tijdens de endurorit voor motoren is de Eikenlaan van 15 oktober 15.00 uur tot
16 oktober 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer.
De Hamveldseweg, tussen de Eikenlaan en de Hamveldsezijweg, Hamminkweg, tussen de
Deldenseweg en de Riethuisweg, Sluiterdijk, tussen de Brandenborchweg en de Rommelderdijk,
Deldensebroekweg, tussen de Hengeloseweg en huisnr. 2, en de Deldenseweg, tussen de
Hilverinkweg en huisnr. 13, zijn op 16 oktober 2010 van 06.00 tot 20.00 uur afgesloten voor
alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens de vlooienmarkt op 19 september 2010 is een gedeelte van de parkeerplaats
op het Stationsplein van 08.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van
het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

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

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 7 september 2010:
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 3, plaatsen hekwerk

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 9 september 2010:
• Zelhem, Ericaweg 12, bouwen bedrijfshal

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

Bestemmingsplannen
Voorgenomen ontheffingen (afd. 3.4 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:
Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Molenweg 10, plaatsen garagehek en tuinhek, ontheffing in verband met het overschrijden
van de maximale toegestane hoogte, geldend bestemmingsplan 'Vorden Centrum en oost 1994'
• Vorden, Zutphenseweg 71A, bouwen woning, ontheffing voor het vaststellen van een hoofdgebouw
op deze locatie, geldend bestemmingsplan 'Vorden west en zuid 1992'
De bouwplannen liggen van 16 september t/m 27 oktober 2010 tijdens de openingstijden voor
belanghebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl ¡ Infobalie ¡ Ruimtelijke plannen.
Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het plan
naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Voorbereiding bestemmingsplan 'Dorado Beach' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan Dorado Beach voor te bereiden.
Het plan heeft betrekking op herstructurering en uitbreiding van het bestaande recreatiepark
Dorado Beach aan de Pipeluurseweg 8 in Olburgen.
Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedure, komen stukken ter inzage
te liggen in het gemeentehuis en beschikbaar via de website en is er gelegenheid tot het indienen
van een reactie.

Inspraak bestemmingsplan 'Baak, woningbouw Tuinderij Hubers'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Baak, woningbouw Tuinderij Hubers' en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen van 16 september t/m 27 oktober 2010 voor een ieder ter inzage.
Het plan heeft betrekking op de herontwikkeling van het terrein van de voormalige tuinderij
Hubers in Baak met woningbouw. Het plangebied wordt begrensd door de Wichmondseweg,
de Van der Heijdenstraat en de Vordenseweg.
U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00931-VO01.
Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00931-/NL.IMRO.1876.BP00931-VO01
• digitaal via www.bronckhorst.nl ¡ infobalie ¡ ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50
Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft)
of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Vorden, Ruurloseweg - Enkweg'
Het bestemmingsplan 'Vorden, Ruurloseweg - Enkweg' is onherroepelijk geworden.
Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage.
Het plan heeft betrekking op het realiseren van 20 woningen (negen rijwoningen, twee twee-ondereen-kapwoningen, vijf geschakelde- en vier vrijstaande woningen) en een appartementengebouw
met zorgwoningen en zorgeenheden op het weiland tussen de Groeneweg, de Ruurloseweg en
de Enkweg in Vorden.
U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00902-OH01.
Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00902-/NL.IMRO.1876.BP00902-OH01
• digitaal via www.bronckhorst.nl ¡ infobalie ¡ ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50
Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een
reactie.
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WEEKAANBIEDINGEN
Hele zak. Halve prijs.

De 5 soorten
groente en fruit
van deze week.

Deze week elke dag
kans op een

BALLONVAART

H E N GE LO
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.
Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten
jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 37
van 13 t/m 18
september 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08.00 - 20.00 uur
08.00 - 21.00 uur
08.00 - 18.00 uur
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van 749.- voor 679.na recyclepremie

629.-

PHILIPS 107 cm Full HD LCD-TV

AEG 1400 toeren wasautomaat
Lavamat 74658C. Met 7 kg vulgewicht, Silent System Plus, startuitstel, diverse wasprogramma’s en Aqua-Stop. • Energieklasse A+ en wasklasse A

42PFL3605. Met 1920 x 1080 pixels, Digital Crystal Clear, contrast van
50.000:1, Active Control en USB voor weergave van foto’s. • Met 2x HDMI
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GOE AARLO
SP
DAT

SAMSUNG
58 cm Full HD LED-TV

van 429.- voor 379.na recyclepremie

354.-

XL2370HD. Met ingebouwde TV-tuner, 1920
x 1080 pixels, Dolby Digital, SRS TruSurround
HD en HDMI. • Ook geschikt als PC-monitor
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PAA UW
S
UW KT IN
WER RDEEL!
VOO

ASUS
17,3” notebook

NU 549.na recyclepremie

499.-

X70AE-TY051V. Met o.a. AMD M320 processor,
2 GB geheugen, 250 GB harde schijf, USB 2.0,
HDMI en Wireless LAN. • Windows 7 Home
Premium

PHILIPS
1800 watt stofzuiger

NU 104.na recyclepremie

79.-

FC8611/01. Krachtige stofzuiger met afwasbaar HEPA 12-ﬁlter, unieke Clean Comfort Cassette, Clinic S-bag en telescoopbuis.
• 10 meter actie-radius

AEG
warmtepompdroger

van 1219.- voor 979.na recyclepremie

879.-

Lavatherm 59850. Met 7 kg vulgewicht, starttijdkeuze, overzichtelijk LCD-display, trommelverlich-ting en anti-kreuk. • Energieklasse
A-40%

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m 18 september 2010. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage. OP=OP.

Recycle uw
spaarloon bij
Expert.

Ook uw foto’s op onze
website plaatsen?

www.weevers.nl

drukkerij

Problemen in kaart
brengen, rustig over
praten, goed mee om
leren gaan, oplossen.
Ook voor relatietherapie.
Praktijk voor psychosociale
therapie Marga Jansen.
www.praktijk-margajansen.nl
0575-441569

Snel
posters
nodig?
Weevers kan op korte termijn
uw materiaal leveren. Zo komt u
nooit voor een lege zaal te staan.

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

Erv. Allround KLUSSENMAN
heeft tijd, € 25,- p.u. ex.
tel.: 0651980809 of kijk op
http://link.marktplaats.nl/
220694968 en mail mij

Iets te
vieren?
Weevers verzorgt graag uw drukwerk en denkt met u mee. Zo zal
uw feest gegarandeerd slagen.

Van experts kun je meer verwachten.
drukkerij

www.expert.nl

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

Vloerverwarming in bestaande
cementdekvloeren infrezen,
stofvrij en in één dag!
Schooltinkweg 4 • Velswijk • 0575-461199
www.harcohermans.nl
✓ Gas
✓ Water
✓ Lood + zinkwerk
✓ CV
✓ Dakbedekking
✓ Electra
✓ Buitenbaden
✓ Sanitair
✓ Keuken-installatie

Kleur
Opnieuw
Uw keuken

Interieurspuiterij Donderwinkel
Gildenweg 5, 7021 BS Zelhem
Tel. 0314 - 62 59 17 Fax 0314 - 62 59 74
E-mail: Donderwinkel29@kpnplanet.nl

Voor bedrijven en particulieren

Voor het opnieuw spuiten, in elke gewenste kleur van uw
keuken - deuren - kasten - ledikanten - tafels - stoelen - radiatoren - vensters enz.
Mail een foto naar Donderwinkel29@kpnplanet.nl of kom gewoon even aan.
Dagelijks geopend, voor een geheel vrijblijvende prijsopgave.

Keuken voor het spuiten

Keuken na het spuiten

Diplomazwemmen

Vorden - In het Vordense zwembad ‘In de Dennen’ hebben vlak voor de
sluiting van het bad nog een flink aantal kinderen een zwemdiploma
behaald.

DIT ZIJN:
Diploma A:
Amber Hulleman, Jules Arentsen, Sander Berenpas, Pamela Berentsen, Nikita Bielderman, Tom Bouwmeester,
Noa Bruinsma, Jonah de Groot, Rover
de Gruijter, Paul Geers, Sem Giezen,
Jordy Gosselink, Teun Helmers, Vera
Helmers, Noa Helmink, Aliza Knol,
Luuk Leussink, Bo Limpers, Jerry
Megens, Demi Mennings, Ties Oplaat,
Jet Smit, Tijn Smit, Nigel van Londen
en Sebastiaan Voskamp.

Snorkelen en survival

Diploma B:
Julian Brinkman, Pepijn Hekkelman,
Alysja Pierik, Pippa te Meerman, Mark
Berenpas, Mika Biljard, Lindsey Kamperman, Anne-Fleur Kosse, Juup Norde, Luuk Notten, Lénorah Reina, Iris
Rouwenhorst, Sophie Rozeboom, Merle Ruiterkamp, Carlijn van de Waterlaat, Florien van Pijlen en Pieter
Zwaanswijk.
Diploma C:
Hieke Bielderman, Kelly Burghout,
Jade van de Pol, Silvia Velhorst, Pedja

Kuiper, Mandy Rouwenhorst, Tijn Bergenhenegouwen, Dio Biljard, Puck
Holtslag, Louise Hooijmans, Vera Legtenberg, Frederiek Lichtenberg, Koen
van Veen en Luuk Notten.
Synchroonzwemmen 1:
Kesley Bouwmeister en Nané Janssen.

Synchroonzwemmen 2:
Kesley Bouwmeister, Nané Janssen en
Daisy Wisman.
Synchroonzwemmen 3:
Daisy Wisman.

Demonstratie beschilderen
van porselein
Vorden - Porseleinschilderen: dan
denkt u vast aan China, het land
van herkomst waar duizend jaar
eerder dan in Europa porselein
gebakken en beschilderd werd.

dat in de techniek er niet zo heel veel
veranderd is. Porselein dat op deze
ambachtelijke manier is beschilderd
heeft een persoonlijk karakter en
blijft uniek.

Jeanette Kornegoor-Boenink laat bezoekers zien hoe porselein schilderen in zijn werk gaat. En het leuke is

De demonstratie is op donderdagmiddag 7 oktober in de bibliotheek
van Vorden.

Wereld Alzheimer Dag
Warnsveld - De Wereld Gezondheid
Organisatie (WHO) heeft 21 september uitgeroepen tot Wereld
Alzheimer Dag. Deze internationale dag alarmeert overheden en beleidsbepalers over dementie als
een ernstige gezondheidskwestie
omdat de wereld vergrijst.

Vorden - Vorige week zijn onderstaande kinderen in
het zwembad voor het snorkelen en survival geslaagd:

SNORKELEN 3
Marije Ligtenberg, Quinten Moeshart en Yvette Ziggers.

Snorkelen 1:
Lisa Rinders, Sterre Wagenvoort, Lars van Veen, Eline Winkelhorst, Nick Ziggers, Pia Sloot, Dagmar Voerman, Amber
Wagenvoort, Rinske Bielderman, Pippa Heijenk, Deirdre
Koekenbier, Bart Notten, Stijn Rinders, Bo Groot Roessink,
Quincy Bobbink en Mariska Reinders.

Survival 1:
Pim Bergenhenegouwen, Welmoed Doornbos, Jet Klein
Nengerman, Imre Koekenbier, Rik Limpers, Saar Smit,
Kevin van Asselt, Michael van Asselt, Daan van Pijlen, Joanne Willemsen, Luc Willemsen, Bente Wilgenhof en Rens
van der Waterlaat.

Snorkelen 2:
Quincy Bobbink, Bo Groot Roessink, Bente Lenselink, Mariska Reinders, Rachelle Rondeel, Danique Waarle, Joris van
den Biggelaar en Jamie Janssen.

Survival 2:
Fien Smit, Marije Tolkamp, Samantha van Asselt en Kyra
van Belzen.
SURVIVAL 3
Ellen Besselink, Maureen Scheffer en Corien Wunderink.

Dementie is een hersenaandoening
waarbij iemand langzaam maar zeker
volledig afhankelijk wordt van de zorg
van anderen. De belangrijkste en
meest bekende oorzaak is de ziekte
van Alzheimer. In Nederland lijden
ruim 250.000 mensen aan dementie.
Dit aantal zal de komende decennia
verdubbelen als gevolg van de toenemende vergrijzing in onze maatschappij. De afdeling staat ook elk jaar stil
bij deze dag en ze organiseren dan een
activiteit om het onder de aandacht te
brengen. Dit jaar hebben ze mevr.
Harmsen - de Boer uitgenodigd, ze
komt d.m.v. een interview vertellen
hoe het is om mantelzorger te zijn, in
haar geval, van haar echtgenoot met
Alzheimer. De avond vindt plaats op
woensdag 15 september in 't Warnshuus, Dreiumme 43. "Janneke en Dick
hebben een fijn leven. Dick is 65 als hij
steeds meer gaat vergeten. Dick is sneller moe en hij vindt het niet fijn als
Janneke vaak weg is. Ze merkt dat het
niet goed gaat met hem en ook vrienden vragen zich af wat er met Dick aan
de hand is. De eerste verschijnselen
van dementie dienen zich bij hem aan.
Dick kan zich ook niet meer oriënte-

ren, en hij krijgt afasie. De diagnose
Alzheimer wordt gesteld. Janneke en
Dick willen zo lang mogelijk samen
blijven. Het is erg zwaar voor Janneke
om voor Dick te zorgen. Dick wil niet
graag dat Janneke weg gaat, ook niet
als er iemand bij hem blijft. Maar Janneke heeft af en toe tijd voor haar zelf
nodig. Ze wil haar eigen leven niet opgeven, anders kan ze de zorg voor haar
man niet aan. Daarom regelt ze thuiszorg, begeleiding, activiteiten buiten
de deur en het regelmatig bezoeken
van een zorgboerderij. Janneke houdt
heel veel van Dick en ze wil ook graag
voor hem zorgen. Ze is vaak moe aan
het einde van de dag. Maar hun liefde
voor elkaar, geeft haar kracht. Janneke
houdt een dagboek bij. Hierin schrijft
ze grappige, verdrietige en onbegrijpelijke gebeurtenissen in. Op deze manier kan ze dingen van zich afschrijven". In het dagboek schrijft Janneke
ook over haar verdriet en hoe het voelt
om je partner kwijt te raken. Ze mist
de gesprekken met Dick aan de keukentafel. En ze vindt het moeilijk dat
Alzheimer een ziekte is, die je niet of
nauwelijks met elkaar kunt delen. Dit
maakt het alles extra zwaar. Janneke
richt zich in "Dan wappert mijn hart
naar je toe" direct tot Dick, omdat ze,
zo legt ze uit, nooit over hem heeft willen praten, maar altijd met hem. Het
resultaat is een ontroerend, geestig en
openhartig document dat een uniek
inzicht geeft in het verloop en de
gevolgen van Alzheimer voor partner,
familie en vrienden.
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Burgemeester Henk Aalderink tijdens receptie :

'Gemeente is trots op De Graafschaprijders'
nenk, jarenlang voorzitter van de
VAMC kwam het bestuur van de motorclub namens het hoofdbestuur van
de KNMV zijn gelukwensen aanbieden.
‘Deze vereniging is van alle markten
thuis. Toen ze bijvoorbeeld de KNMV
kampioensrit organiseerde was dat
‘topreclame’ voor de gemeente
Bronckhorst. Ook de EK enduro was
uitstekend georganiseerd. Niet alleen
uitstraling richting de gemeente,
maar ook richting de KNMV. VAMC De
Graafschaprijders is een stabiele vereniging met bestuursleden die de club
al jarenlang runnen’, aldus Joop Wuestenenk. Hij ging nog even in op de

KNMV graag gebruik van de ambities
van deze club’, zo sprak Joop Wuestenenk. Voorzitter Gerben Vruggink
ging in zijn toespraak in het kort in op
de rijke historie van zijn club.’ Toen De
Graafschaprijders in het prille begin
van haar bestaan, voor het eerste een
oriënteringsrit voor bromfietsers organiseerde, waren er tien deelnemers.
Het hele dorp liep uit om te kijken’, aldus Gerben.
Hij stak Jan Slagman een pluim op de
hoed voor het samenstellen van het jubileumboek dat deze ter gelegenheid
van het 60 jarig bestaan heeft geschreven.’Jan heeft daarvoor onder meer
duizend notulen doorgelezen’, aldus

Bestuur VAMC De Graafschaprijders
Vorden -. Burgemeester Henk Aalderink is een man die blijkbaar niets aan
het toeval overlaat. In zijn agenda voor afgelopen zaterdag stond vermeld:
‘ Om 16.00 uur receptie VAMC De Graafschaprijders in Vorden bezoeken’.
Zo was hij zaterdagmorgen al om 7.30 uur op de Kranenburg aanwezig,
gewoon om te kijken waar het clubgebouw zich precies bevond.
Henk Aalderink had deze dag nog
meer verplichtingen en wilde hij s’
middags op weg naar de jubilerende
motorclub, geen onnodige tijd met
zoeken verliezen. Het behoeft geen nadere uitleg dat de ‘vroege vogels’ van
De Graafschaprijders die toen reeds
bezig waren met de voorbereiding op
deze feestelijke dag, verbaast opkeken
toen daar opeens in alle vroegte de
burgemeester voor hun neus stond !
In zijn toespraak tot de club zei Henk
Aalderink dat het gemeentebestuur
trots is op de zeven motorclubs die
Bronckhorst rijk is. ‘Het motorrijden
op het platteland lijkt gezien het milieu e.d. een tegenstrijdige zaak, maar
ik kan u vertellen dat wij als gemeentebestuur vrijwel nooit klachten krijgen. De clubs houden zich goed aan
de gestelde eisen. Ook bij De Graafschaprijders hebben ze de zaakjes
goed voor elkaar. Mochten er ‘ergens’
in de gemeente ‘wildcrossers’ rondrijden dan grijpen wij die direct bij de
lurven. In onze gemeente is bewezen
dat de clubs onderling ook goed kunnen samenwerken. Kijk naar de EK enduro die hier enkele jaren geleden
door de motorclubs uit Vorden, Zelhem en Hengelo werd georganiseerd.
Het was één groot sportfeest. Wij kregen daarvoor als gemeente Bronck-

bezuinigingen die de overheid de gemeenten in Nederland oplegt en dus
ook aan Bronckhorst, moeten wij op
onze beurt richting het verenigingsleven bezuinigen’, aldus burgemeester

Burgemeester Henk Aalderink vol lof over Vordense motorclub

Joop Wuestenenk ontvangt boek uit handen van Jan Slagman
horst van de KNMV een hoge onderscheiding en daar zijn we heel erg
trots op’, zo sprak Henk Aalderink.
Hij stipte vervolgens aan dat samenwerking van clubs richting toekomst
meer en meer een vereiste is. Door de

Henk Aalderink die tevens goede hoop
had de VAMC De Graafschaprijders in
2011 met het Delden- circuit over een
goede crossbaan kan beschikken. Er
was deze middag nog een man die
met trots was vervuld. Joop Wueste-

Zwerfvuil actie
in Toldijk
den in de bebouwde kom van Toldijk. Schoolkinderen gaan op vrijdag 24 en andere vrijwilligers zaterdag 25 september aanstaande
aan de slag.

Vrijdag 24 september zullen een aantal klassen van CBS de Rank flink aan
de slag gaan. Zij zullen rond de school
het zwerfvuil opruimen. Belangstellenden kunnen zich opgeven om samen met Toldieks Belang op zaterdag
25 september vanaf 10.00 uur de handen uit de mouwen te steken, om de
rest van Toldijk vrij te maken van

zwerfvuil. De gemeente Bronckhorst
stelt afvalknijpers, werkhandschoenen en vuilniszakken beschikbaar.
Opgeven kan vóór woensdag 22 september 2010 bij de secretaris van Toldieks Belang Jacqueline Rekswinkel,
telefoon (0575) 452745 of via de mail
jacqueline@rekswinkel.nl

Gerben. Overigens werden aan het
eind van de receptie de eerste drie
exemplaren door Jan Slagman zelf uitgereikt aan burgemeester Henk Aalderink en aan de oud- voorzitters Wim
Bielderman en Joop Wuestenenk. Overigens kregen alle aanwezigen op de
receptie en zaterdagavond op de feestavond het jubileumboek, vervaardigd
door Drukkerij Weevers, aangeboden.
Wim Wisselink bood het bestuur namens alle commissies die de club rijk
is, een magnetron aan. Rondom het 60
jarig bestaan werden er zaterdag tal
van activiteiten georganiseerd, zoals
een toerrit voor motoren en een oldtimerrit voor auto’s en motoren e.d.

Lekker, Gezond
en liefdadig

24 en 25 september 2010

Toldijk - Evenals de afgelopen jaren
wil dorpsbelangenorganisatie Toldieks Belang in samenwerking
met de gemeente Bronckhorst een
zwerfvuil-/schoonmaakactie hou-

reeks van jaren dat Jan Rouwenhorst
zich voor de vereniging verdienstelijk
heeft gemaakt. Hij noemde voorts de
prestaties die verschillende leden van
motorclub zowel nationaal als internationaal in de diverse disciplines
hebben geboekt.
U hebt er allemaal uitvoerig in Contact over kunnen lezen, ook over de diverse officials die de VAMC in de loop
der jaren heeft geleverd. Wim Bielderman en ook Jan Rouwenhorst hebben
de motorsport jarenlang in het hoofdbestuur van De Graafschaprijders vertegenwoordigd. VAMC De Graafschaprijders is een topclub met ambities.
Wij maken als hoofdbestuur van de

Zelhem - Onder het motto ‘Lekker,
gezond en liefdadig’ gaan Fleur
van Haren en Melissa van Der Zee
deze week een houden in het centrum van Zelhem. Vanuit hun
school, het Rietveld Lyceum in Doetinchem, wordt geld ingezameld
voor kinderen in Kirgizië en de
leerlingen kregen de opdracht zelf
acties te bedenken.

Fleur en Melissa bedachten een rijdende smoothie-bar.
Met pony en ponywagen, omgetoverd
in een ‘smoothie-bar’ rijden ze dinsdag 14 en woensdag 15 september
door Zelhem om de lekkernijen te verkopen. ’s Middags om 15.00 uur staan
ze bijvoorbeeld bij de kerk.
Een eerdere zwerfvuilactie in Toldijk.

Door een heerlijke ‘smoothie’ te kopen (lekker en gezond) draagt u bij
aan het goede doel.
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Vorden is een bedrijf rijker

'Buunk Baden & Spa's'

Gedurfd design
van twee jonge talenten
Vorden - In Galerie Agnes Raben is
op 25 en 26 september een presentatie van bijzondere handschoenontwerpen van Annemarie te
Stroet uit Keijenborg en Marissa
Meulenbeek uit Warnsveld.
De twee jonge ontwerpers exposeren
hun eigenzinnige eindexamencollecties ArtEZ 2010 en zij zijn zelf in dit
weekend in de galerie aanwezig om
toelichting te geven bij hun collecties.
Info: www.galeries.nl/agnesraben
Tel. (0575) 55 16 47.

Het beloofd een feestelijk weekend te
worden waarin de twee getalenteerde
jonge ontwerpers hun vernieuwende
ontwerpen van handschoenen voor
het eerst presenteren in hun geboortestreek.
Tevens feestelijk omdat de tentoonstelling plaatsvindt in het kader van de
eerste activiteit van Kunst in Beeld,
Musea en Galeries omgeving Zutphen,
waarbij negen bij Kunst in Beeld aangesloten musea en galeries voor professionele beeldende kunst en vormgeving een open weekend houden.

Korenfestival Zutphen zingt zoek jonge deelnemers

Kinderkoor voor één dag

Vorden - Het dorp Vorden is sinds afgelopen week een bedrijf rijker:
Buunk Baden & Spa‘s, dat is gevestigd in een grote loods achter de woning
van het echtpaar Buunk aan de Almenseweg 2. Deze ruimte was tot voor
kort gevuld met tal van kermis attributen, vrachtwagens e.d. Thans staan
in deze ruimte prachtige (in de volksmond bekende) jacuzzi’s opgesteld.
De loods heeft een oppervlakte van circa 400 m2. Direct bij binnenkomst
valt aan de rechterzijde de van polyester gemaakte waterval op. ‘Dit is ter
verfraaiing en ter ondersteuning van het watergebeuren in deze ruimte’,
zo zegt eigenaar Dick Buunk.
Verder aan beide zijden en de achterzijde een aantal jacuzzi’s. Zo staat er
o.m. het model New York, volgens
Dick Buunk ‘de limousine onder de
Spa-baden’. Geschikt voor 7 tot 8 personen. De New York en ook de andere
modellen zijn van alle moderne snufjes voorzien zoals bijvoorbeeld met
een brugmasseur, nekjets, een flink
aantal verstelbare jets, zachte hoofdkussens noem maar op. ‘Als je erin
stapt wil je er nooit meer uit’, zo prijst
Dick aan. Even verderop, onder een parasol de Tenerife, geschikt voor 2-3 personen. Eveneens in de Palm Beach serie de South Carolina (voor 4 – 5 personen). De overkapping (wilgentenen)
zorgt voor een smaakvolle presentatie.
Dan staat er ook nog het model San
Francisco, eveneens geschikt voor 4 tot
5 personen.
Voor de liefhebbers van sauna, staat
aan de achterzijde van de loods een infra-rode sauna opgesteld. De gehele
showroom is opgeluisterd met bijvoorbeeld zitjes met een dam- en schaakspel. Er staat een kabinet dan 180 jaar
geleden is gemaakt. Er staat een leuk
bureau (‘om de orders te noteren’), zo
zegt Dick Buunk lachend. Kortom, alles bijeen een sfeervol geheel. Aan de
Spa-baden c.q. jacuzzi’s hangen ‘aardige ‘prijskaartjes. Prijzen variërend van
3000 tot 10.000 euro. Verder de ‘superde-luxe’ jacuzzi’s met ook ‘super-de

luxe‘ prijzen. Dick Buunk: ‘Het lijkt bij
sommige modellen een forse prijs,
maar in de praktijk valt het allemaal
reuze mee. Kijk wat de mensen jaarlijks aan vakanties uitgeven. Sommigen gaan wel drie keer per jaar.
Een paar keer niet op vakantie, je
schaft een jacuzzi aan en je hebt de
komende 25 jaar, indien gewenst, alle
dagen vakantie’, zo zegt hij. Dick heeft
samen met echtgenote Erna de afgelopen 37 jaar in heel Nederland met een
attractie op de kermis gestaan. Met name het ‘kikkerspel’ heeft menig bezoeker vermaakt. Dick: ‘Ook mijn
broer en zus hebben op de kermis gewerkt. Naarmate de jaren verstrijken
en je wordt ouder, dan wordt je minder enthousiast. Met name tijdens
middernachtelijke uren van de ene
naar de andere kermis ‘trekken’, gaat
je op den duur niet in de koude kleren
zitten. Toen ik het geheel aan een collega kon overdoen, heb ik gelijk toegehapt.
En dan kom je opeens in een soort
‘rustperiode’ terecht. Ik heb toen meteen een sauna gebouwd en een jacuzzi aangeschaft. Ik was gelijk verkocht,
met name de uren in de jacuzzi. Heerlijke watermassages, een (ingebouwd)
muziekje erbij, wat wil de mens nog
meer. Vooral na een paar uur sporten,
het bad in, heerlijk ontspannen. Ik
raad het iedereen aan, mensen met

een drukke baan of een baan met
stress, spierpijn, chronisch verkouden,
ontspan je in een Jacuzzi, je komt er
als herboren uit. Ook een aanrader
voor echtparen die wel eens ruzie hebben, spring in het bad, geniet een uurtje van de massages en je kijkt elkaar
weer heel lief aan’! Dick lijkt net de
waterval in de showroom, het enthousiasme spat er vanaf.
Dick Buunk kreeg de smaak dusdanig
te pakken, dat hij op gegeven moment
dacht: daar moeten andere mensen
ook van kunnen genieten en besloot
hij ‘handel te drijven’ in de jacuzzi’s.
Dat doet hij niet alleen. Zoon Patrick
is meer dan zijn ‘rechterhand’ en is
nauw betrokken bij de installaties. De
jacuzzi’s worden ter plekke bij de
klant afgeleverd, gelijk gelnstalleerd
en met water gevuld. De waterinhoud
verschilt per type van bijvoorbeeld
1080 liter tot wel 1900 liter (type New
York). Alle baden zijn voorzien van een
uniek filtratiesysteem, dat voldoet om
het water met een zoutoplossing elektrolytisch te zuiveren, waardoor er
geen chemische middelen zoals
chloor toegevoegd behoeft te worden.
Bijkomend voordeel, het water hoeft
slechts één keer per jaar ververst te
worden. Dick Buunk: ‘In de eerste
week laten we de klanten zien hoe de
filters schoongemaakt moeten worden. Een fluitje van een cent, het
schoonmaken is in drie minuten gepiept. We bellen de klant in een later
stadium nog een keer op om te in formeren of alles naar wens verloopt’, zo
zegt hij.
De showroom is op vrijdag en op zaterdag geopend en op afspraak 0575552350 of 06-25101919 of 06-53540720.
Zie ook www.buunk-vorden.nl

Gevarieerd programma 90ste editie

School- en Volksfeest Veldhoek
Veldhoek - Vrijdag 24 en zaterdag 25 september viert buurtschap Veldhoek weer haar jaarlijkse school- en volksfeest. Dit jaar voor het 90ste
keer. Het feestterrein van de Ruurlose/Hengelose buurtschap ligt achter
de basisschool Veldhoek aan de Kapersweg naast het verenigingsgebouw.
Vrijdag 25 september starten kinderen
van de basisschool Velhoek het feest
met een uitgebreid feestprogramma.
Vanaf 8.30 uur is er een uitdagend programma voor alle kinderen van basisschool Veldhoek. Aansluitend mogen
kinderen van de peuterspeelzaal en
basisschool gratis zweven in de zweefmolen. Voor de bovenbouw is er ‘s
middags een verrassingsprogramma.
Vrijdagavond begint om 19.30 uur de
toneelvoorstelling ‘Doar zit mien
schoonmoe achter!’ van toneelgroep

Veldhoek. Onderleiding van regisseur
Ingrid Zieverink speelt de groep een
blijspel in vier bedrijven. De toneelgroep aangevuld met nieuwe talenten
bestaat uit Jan Klein Elhorst, Nelly
klein Selle, Chantal Lusink, Ria Ankersmit, Wim Eggink, Monique klein Selle, Tom Mengers en Arno Eelderink.
Toneelhulpen zijn Mina Schepers en
Mark Schoppers, souffleuse Gerrie Visschers en de grime wordt verzorgd
door Greta Faber. Na afloop zorgt Reality Music voor een vrolijke noot.

Zaterdag 25 september begint de tweede feestdag alweer vroeg. Om 10.00
uur staan de kinderen klaar bij sportcomplex de Veldhoek, om onder begeleiding van muziekvereniging Sophia’s Lust uit Ruurlo, richting feestterrein te vertrekken.
Om 11.00 uur beginnen de volksspelen zoals het vogel-, klepel-, en schijfschieten, vogelgooien en kegelen. Om
13.30 uur starten het diverse kinderen andere volksspelen. Voor de kinderen is er een springkussen en ze kunnen geschminkt worden. Om 16.00
uur wordt het dagprogramma afgesloten met een spectaculaire race.
‘s Avonds speelt de band Kaliber in de
feesttent.

Zutphen - Het korenfestival Zutphen Zingt dat begin oktober in
de Hanzestad wordt gehouden
krijgt een heel bijzonder koor.
Een kinderkoor dat nu nog niet
bestaat, maar dat pas op de dag
zelf vorm gaat krijgen. De organisatie roept dan ook alle kinderen
van 8 tot 12 jaar op zich aan te
melden voor een heel bijzondere
middag. "Maar je moet natuurlijk
wel op een podium durven te
staan".

spannend welk resultaat we samen
kunnen boeken".

Het Zutphen Zingt kinderkoor voor
één dag, komt onder leiding te staan
van Henk Wormeester, docent Stedelijke MAVO te Zutphen. Hij gaat net
als vorig jaar proberen om een groep
totaal onbekende kinderen binnen
enkele uren samen te smeden tot
een sprankelend koor. "De eerste podiumervaring met zo'n groot publiek is voor de kinderen een herinnering voor het leven", zegt de uit
Warnsveld afkomstige Wormeester.
"We gaan in de uren voor het grote
podiumoptreden op speelse wijze de
stemmetjes losmaken en studeren
daarna een aantal liederen in. Alle
deelnemende kinderen kennen elkaar vooraf niet. Het wordt dus reuze

Wormeester ziet het helemaal zitten.
"Het is toch een bijzonder mooie uitdaging om te mogen optreden voor
zoveel publiek in zo'n grote zaal. Ik
kan alle deelnemers verzekeren dat
ze dat hun leven lang niet meer zullen vergeten. Maar je moet het natuurlijk wel durven".

Wormeester richt zich op de drie
hoogste groepen van de basisschool.
De kinderen worden op zaterdagmiddag 2 oktober rond het middaguur verwacht in de Hanzehof. Daar
worden de deelnemers aan elkaar
voorgesteld en begint de workshop.
Uiteindelijk zal de groep kinderen
een optreden verzorgen in de Buitensociëteit van de Hanzehof.

Kinderen die zich individueel of met
een vriend(in) willen opgeven voor
het Zutphen Zingt Kinderkoor kunnen dat doen via info@zutphenzingt.nl onder vermelding van Opgave Kinderkoor.
Op de website www.zutphenzingt.nl
staat meer informatie.

Schrijvers dichtbij:
Thomas Verborgt
Ook dit nieuwe culturele seizoen
staat er weer een serie literaire ontmoetingen op stapel. Culturele instellingen en Boekhandels uit Doetinchem organiseren een viertal
ontmoetingen waarbij prominente schrijvers zijn uitgenodigd. Op 3
oktober kunt u kennis maken met
Thomas Verbogt. Deze Thomas Verbogt (Nijmegen, 1952) doorliep het
Canisiuscollege in Nijmegen en
studeerde vervolgens Nederlands.
Verbogt is een veelzijdig schrijver:
hij schrijft columns in onder meer
De Gelderlander en Propria Cures,
verhalen, romans, toneelstukken
en cabaretteksten, onder andere
voor Nilgün Yerli. Momenteel verschijnen zijn boeken bij uitgeverij
“Nieuw Amsterdam”. Tot zijn boeken behoren werken als De Feestavond, Onvolledig landschap, Onze
dagen en Zo gaan die dingen.

Ondanks zijn vele literaire tentakels
en zijn inmiddels enorme oeuvre is
Verbogt ten onrechte relatief onbekend bij het grote publiek. Zijn oeuvre, waarin kleine alledaagse ergernissen een grote rol spelen, kenmerkt
zich door een sobere, licht melancholieke stijl en doet denken aan het neorealistische werk van schrijvers als
Remco Campert en Bob den Uyl. Kees
van Beijnum is de volgende schrijver
uit de serie literaire ontmoetingen. U
kunt hem ontmoeten op 21 november.
Literaire ontmoetingen is een initiatief van Volksuniversiteit Doetinchem, Bibliotheek West-Achterhoek,
De Gruitpoort, Boek en Buro en Raadgeep & Berrevoets. Reserveren voor de
lezingen kan bij de boekhandels.
Boek en Buro, tel. 0314 391800. Raadgeep & Berrevoets, tel. 0314 323119.
Alle voorstellingen in De Gruitpoort.
Meer informatie vindt u ook op
www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Protestantse Gemeente Drempt
en Olden-Keppel

Tijdelijke wijziging locaties
De kerkdiensten van de Protestantse
Gemeente Drempt en Olden-Keppel
worden beurtelings in Drempt en
Keppel gehouden. In verband met de
restauratie van het bijgebouw en de
aanleg van een nieuwe cv-installatie
zijn de locaties van de kerkdiensten

tot en met zondag 28 november gewijzigd. De in Drempt geplande de
diensten worden de komende periode dan ook gehouden te Keppel. De
kerkdienst op 19 september om 10.00
uur is dus niet te Drempt maar in
Keppel.
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Gezamenlijk convenant inmiddels ondertekend

In Vorden bij 'Wegwijzer' meldpunt voor eenzame ouderen
derd met het verzoek om uit te zoeken
hoe deze mensen uit hun isolement
kunnen worden gehaald. Vervolgens
werd Wilma Berns, ouderenadviseur
bij de Stichting Welzijn Vorden gevraagd de pilot ‘Eenzaamheidproject ‘
op te starten. Wilma Berns ging enkele maanden geleden vol overgave met
deze opdracht aan de slag en heeft zij
de afgelopen tijd een nota over dit project geschreven. Dankzij een subsidie
van de gemeente Bronckhorst kan het
project twee jaar in Vorden proef
draaien. Indien succesvol dan krijgen
ook andere kernen in Bronckhorst een
meldpunt. Donderdagmiddag werd
de nota ‘Van eenzaam naar samen
één’ na een kort welkomstwoord door
Jan Rigterink, voorzitter van de Stichting Welzijn Vorden, gepresenteerd.
Daarvoor had wethouder Josephine
Steffens in haar toespraak al aangehaald hoe belangrijk het is dat door
dit project eenzame mensen uit hun
isolement kunnen worden gehaald.
Zij had veel waardering voor de verschillende partijen die aan dit project
samenwerken. Zij gaf verschillende
voorbeelden hoe mensen in de een-

rig eenzaam zijn, groot kunnen zijn,
Uit onderzoek is gebleken dat met het
‘ouder worden’ de eenzaamheid toeneemt. Ook lichamelijke of geestelijke
achteruitgang, slechte financiële omstandigheden, zich onveilig voelen,
dat alles kan de eenzaamheid vergroten. De gemeente Bronckhorst is ook
van mening dat eenzaamheid een belangrijk aandachtspunt verdient. Dit
blijkt o.m. uit de nota ‘ Ouderenbeleid
‘ van de gemeente.
Nu er dus in Vorden een meldpunt (De
Wegwijzer) is, is het van groot belang
dat eenzaamheid ook gesignaleerd
wordt. Dan kan bijvoorbeeld de oudere zelf zijn, familie of betrokkenen van
ouderen, maatschappelijke- en zorgorganisaties, vrijwilligers, noem maar
op. De betreffende ouder dient hiervoor wel toestemming te geven. Wilma Berns: ‘Wij gaan eerst in kaart
brengen waar men behoefte aan
heeft. Daarna geven wij een onafhankelijk advies, hetgeen natuurlijk wel
veel tact vereist. Er kan bijvoorbeeld telefonisch advies aan de ‘melder’ worden gegeven. Ook kan het meldpunt
met ouders of melder een afspraak

Wethouder Josephine Steffens tekent, Jan Rigterink kijkt toe.
Vorden -Onder grote belangstelling van alle betrokkenen werd donderdagmiddag in het Stampertje (dorpscentrum) te Vorden een convenant
ondertekend, waarmee maatschappelijke zorg- en vrijwilligersorganisaties, de GGD, Sensire, de kerken en ouderenbonden e.d. een nauwe onderlinge samenwerking overeen zijn gekomen . Daarmee is het project ‘Van
eenzaam, naar samen één‘, een feit en heeft Vorden een meldpunt.
De aanleiding daartoe was dat de GGD
twee jaar geleden een onderzoek heeft
ingesteld om te traceren hoeveel eenzame mensen er hier zijn. Daaruit

bleek dat alleen al in Vorden zo’n 6070 personen boven de 55 jaar in de categorie ‘zeer eenzaam ‘ vallen. De
Stichting Welzijn Vorden werd benaProjectleider Wilma Berns links.
zaamheid kunnen geraken. ‘Iemand
krijgt een ongeluk, eerst veel bezoek
en langzamerhand komt er niemand
meer. Dan kan men zich erg eenzaam
voelen. Datzelfde geldt voor het verlies
van een familielid, ook dan kan men
zich eenzaam voelen. Het is van groot
belang dat mensen naar elkaar luisteren. Vragen ‘hoe gaat het met je’, om
vervolgens het antwoord niet eens af
te wachten en zelf door blijven praten’
werkt eenzaamheid ook in de hand’,
aldus de wethouder.
Wilma Berns ging bij haar toelichting
ook in op de vele facetten van het eenzaam zijn. Er zijn vele voorbeelden, bijvoorbeeld relaties die stuk lopen. Eenzaamheid na het wegvallen van een
partner, familie, vrienden. Wilma
wees erop dat de gevolgen van langdu-

Aandachtig gehoor.

maken voor een huisbezoek.
Het ligt in de bedoeling dat er in december aanstaande wordt geëvalueerd. Hoe verloopt het proces, hoe is
de samenwerking, is de werkwijze
goed ? Al dat soort zaken komen dan
aan de orde. In maart 2011 wordt het
project opnieuw geëvalueerd, zodat
bepaald kan worden of dit project
structureel binnen Vorden en/of de gemeente Bronckhorst ‘ingebed’ zou
moeten worden. Het project is dan 6
maanden operationeel. Wilma Berns
is als projectleider het aanspreekpunt
bij Wegwijzer. Zij houdt in de locatie
De Wehme op maandag- woensdag- en
vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 10.30
uur spreekuur. Ook is zij bereikbaar
via 0575- 553159 of een e-mail sturen
naar w.berns@sswb.nl

Torenhaan krijgt gezelschap van ‘Koorhen’
Zelhem - Na een scheiding van bijna 65 jaar krijgt de haan op de toren
van de Lambertikerk weer gezelschap. De lang verdwenen hen (kip) zal
dan worden teruggeplaatst op het koordak van de kerk. Daarmee wordt
de Lambertikerk één van de weinige kerken in Nederland, die een dergelijke dubbele bezetting kent. De plaatsing van de hen zal, als het weer het
toelaat, op donderdag 23 september rond 15.30 uur plaatsvinden.
De Lambertikerk is beeldbepalend
voor het hart van Zelhem. Met de terugkeer van de ‘koorhen’ krijgt Zelhem er een unieke trekpleister bij. De
hele dag zal er veel activiteit zijn rond
het kerkgebouw.
Eerst wordt een grote kraan van de
firma Koenders uit Neede geplaatst,
die tevens het onderhoud aan de buitenkant van de kerkklokken mogelijk

maakt. Vervolgens wordt de ‘hen’houder van het koordak gehaald om deze
passend te maken voor het hennetje.
Gedurende de rest van de dag zal de
aandacht op de toren met de vier wijzerplaten gericht zijn. In de namiddag, rond 16.00 uur, wordt dan het
hennetje geplaatst. De Kerkenraad
nodigt de de burgers van Zelhem uit
te komen kijken.

De Lambertikerk had, volgens een tekening, al in 1740 een dubbele
‘dak’bezetting.
Vlak voor het einde van de Tweede
Wereldoorlog werd Zelhem twee keer
gebombardeerd en raakte de kerk
zwaar beschadigd. Na de afronding
van de restauratie in 1950 bleek de
koorhen niet meer op het dak te zijn
teruggekeerd.
Dhr. Johan Lenderink, zag de hen bij
het afval liggen en man haar, met toestemming, mee. Tijdens de restauratie van een aantal jaren geleden,
waarbij ook de torenhaan werd opgeknapt, kwam het hennetje weer in

beeld. Eind 2009 kwam het in bezit
van de kerkelijke gemeente en na een
opknapbeurt is het nu tijd het gevogelte te herenigen.
Over de symboliek van de koorhen is
niet veel bekend, vermoedelijk omdat
het weinig voorkomt. In Nederland
zijn er hooguit 20 van dergelijke stelletjes, veelal in Friesland.
Naast de functie als windvaan, in het
verleden waren Nederlanders meer
dan nu afhankelijk van de kennis en
de voorspelbaarheid van het weer en
dus van de windrichting, heeft het
hennetje waarschijnlijk een beperkte
symbolische waarde. De hen, die haar

kuikens onder haar vleugels verzameld, is het oerbeeld van moederlijkheid, de bescherming van zwakkeren.
Vaak vonden en vinden mensen letterlijk en figuurlijk bescherming in
de kerk.
Hoe Zelhem ooit aan het hennetje is
gekomen, is onbekend. Zoals gezegd
staat zij op een tekening uit 1740,
maar er is in de tot 1590 nageplozen
geschriften nooit iets gevonden over
haar herkomst.
Als u de hen nog van dichtbij wilt bekijken, kunt u tot de plaatsing een bezoek brengen aan de Lambertikerk,
waar de hen is tentoongesteld.
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CU! Dance van start op Ulenhofcollege Vorden Chrysantenverkoop
Wichmond - Op 17 en 18 september
heeft de Zending Werelddiaconaat
en Ontwikkelingssamenwerkinggroep van de Hervormde Kerk te
Wichmond weer de jaarlijkse verkoop van chrysanten. De opbrengst komt ten goede aan Stichting UP4S.

gemene sponsoring en kind sponsoring, vanuit Nederland. De ZWO groep
heeft gekozen om twee jaar lang van
november 2008 tot oktober 2010, stichting UP4S hiermee te helpen.

Stichting UP4S (up for us) zet zich in
voor kansarme en wees kinderen in
Bukomansimbi in Oeganda. Ze verzorgen onderdak, kleding, voeding, medische zorg en onderwijs voor deze kinderen. Ze doen dit door middel van al-

HELPT U OOK MEE?
U vindt ons op het pleintje voor Bakkerij Besselink, Dorpsstraat 6 in Wichmond op: Vrijdag 17 september de gehele dag en zaterdag 18 september tot
de chrysanten op zijn.

Wilt u meer informatie over UP4S kijk
dan op: www.up4s.nl

Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van Sursum Corda

Concert Koninklijke Militaire Kapel
'Johan Willem Friso'

Leerlingen van het Over Betuwe College uit Elst in actie tijdens hun CU! Dance uitvoering bij Gelderland Danst!, eerder dit jaar.
Fotograaf: Bert Holtmann.
Het dansproject CU! Dance gaat dinsdag 21 september van start op het
Ulenhofcollege, locatie 't Beeckland, in Vorden. Tijdens een spectaculaire
kick-off maken alle eerstejaars leerlingen voor het eerst kennis met CU!
Dance.
Bij het project krijgen leerlingen van
de eerste klassen van het vmbo wekelijks danslessen, naast hun reguliere
gymles. Met de danslessen wordt via
dans een actieve leefstijl gestimuleerd
en maken de deelnemers kennis met
dans als cultuurvorm.
Leerlingen mogen na de eerste kennismaking zelf kiezen of ze de rest van
het schooljaar ook meedoen met het
project. Twee keer per jaar is er voor
álle eerstejaars vmbo'ers een dansactiviteit.
Tijdens de kick off, op dinsdag 21 september van 14.30 tot 15.30 uur, wordt
het officiële startschot voor CU! Dance
gegeven. Dans- en Theaterschool Mars
Bentum verzorgt een swingende demonstratie om de leerlingen te laten

zien wat ze allemaal te wachten staat.
Ook gaan de leerlingen zelf aan de
slag onder leiding van een dansdocent. De dansschool blijft ook de rest
van het jaar betrokken bij het project
op het Ulenhofcollege.
CU! DANCE
Het project CU! Dance is opgezet door
KCG, het Gelders Kenniscentrum voor
Kunst en Cultuur, EDU-ART en de Gelderse Sport Federatie (GSF) in opdracht van de provincie Gelderland.
Met CU! Dance zetten de drie partijen
samen met de scholen dansactiviteiten op die uiteindelijk moeten worden
ingebed in het reguliere lesprogramma. Bij CU! Dance volgen leerlingen
gedurende 30 weken danslessen tijdens schooltijd. De danslessen worden

gegeven door professionele dansdocenten die dansstijlen beheersen die
jongeren aanspreken, zoals streetdance en hip hop. Aan het eind van
het schooljaar presenteren de leerlingen een dansproductie: op hun school
én tijdens het amateurdansevenement Gelderland Danst!.
Naast het Ulenhofcollege (locatie 't
Beeckland) start CU! Dance dit schooljaar ook op Het Rhedens in Dieren, het
Arentheem College (Leerpark Presikhaaf) in Arnhem en SG Cambium in
Zaltbommel. Vorig schooljaar was het
project al succesvol op het Liemers
College in Zevenaar en het Over Betuwe College in Elst. In totaal deden toen
263 leerlingen mee.
Voor meer informatie over CU! Dance
kunt u contact opnemen met Merlin
te Wilt van de Gelderse Sport Federatie, telefoon (026) 354 03 77 of
merlin.te.wilt@gelderland-sport.nl

Yunio zoekt vrijwilligers voor Home-Start

De vrijwilliger bezoekt het gezin een
dagdeel per week. Oktober start er
weer een cursus voor nieuwe vrijwilligers. Ook na de cursus worden de
vrijwilligers begeleid door een professionele coördinator.

kent en hun vrienden druk zijn met
het werk? Een netwerk van vrienden,
kennissen, buren of familie is niet altijd vanzelfsprekend. In een dergelijke
situatie kan een vrijwilliger van
Home-Start van grote betekenis zijn.

mor, vriendelijkheid en flexibiliteit.
Home-Start gebruikt vooral deze kwaliteiten. Oktober 2010 krijgen de nieuwe vrijwilligers een korte cursus van
vijf dagen aangeboden zodat zij goed
voorbereid aan de slag kunnen. Ook
na de cursus worden de vrijwilligers
ondersteund en begeleid door een professionele coördinator. Home-Start
biedt vrijwilligers gezelligheid, veel
voldoening in het werk, zelfontplooiing, werkervaring, contacten met andere vrijwilligers en een onkostenvergoeding.

WAARIN ONDERSTEUNT
DE VRIJWILLIGER?
Ieder gezin heeft wel eens een periode
dat het niet zo goed gaat. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn:
ziekte, een moeilijk kind, financiële
problemen, eenzaamheid, overbelasting. Ouders kunnen vastlopen of het
gevoel hebben het niet meer aan te
kunnen. Soms lossen spanningen vanzelf op, maar soms kan het teveel worden. De stap naar professionele hulpverlening is (nog) niet nodig, maar ondersteuning zou heel welkom zijn.
Dan kan het een opluchting zijn als iemand tijd en aandacht heeft om te
luisteren, of een handje helpt bij het
oplossen van praktische zaken.

ZIN IN VRIJWILLIGERSWERK?
Voor wie op zoek is naar vrijwilligerswerk biedt Home-Start de mogelijkheid gezinnen met jonge kinderen te
ondersteunen. Het gaat om ondersteuning in gezinnen met minimaal één
kind van zes jaar of jonger.

HOME-START ONDERDEEL VAN
YUNIO
Home-Start heeft een samenwerkingsverband met Yunio jeugdgezondheidszorg. Home-Start ondersteunt gezinnen in een groot deel van het werkgebied van Yunio in Oost-Gelderland.

De vrijwilliger bezoekt het gezin een
dagdeel per week. Elk gezin komt in
aanmerking, ongeacht inkomen, nationaliteit, geloof of gezinssamenstelling. De ondersteuning is gratis.

MEER WETEN?
Voor informatie of aanmelding als
vrijwilliger, maar ook als gezinnen ondersteuning willen, kan men contact
opnemen met de coördinatoren van
Home-Start Achterhoek,
Lochem: Will Schippers,
e-mail w.schippers@yunio.nl
Elisa van Rooijen,
e-mail e.flick@yunio.nl
Tonny Koenders,
e-mail t.koenders@yunio.nl
of via Yunio,
e-mail info@yunio.nl / www.yunio.nl

Regio - Vrijwilligerswerk doen? Iets voor jonge ouders betekenen en zelf
verder groeien? Dan is Home-Start het project! Yunio zoekt vrijwilligers
voor jonge gezinnen die behoefte hebben aan een steuntje in de rug.
Soms gaat het niet zo goed in een gezin. Dan kan het een opluchting zijn
als iemand tijd en aandacht heeft om te luisteren, of een handje te helpen
bij het oplossen van praktische zaken. In zo'n situatie kan een vrijwilliger
van Home-Start uitkomst bieden.

Hulp van een buurvrouw of vriendin
kan natuurlijk ook, maar wat als een
gezin die goede buur helemaal niet

PROFESSIONELE BEGELEIDING
Aan vrijwilligers worden geen specifieke opleidingseisen gesteld. De filosofie
is dat mensen een schat hebben aan
ervaringen, bekwaamheden, deskundigheid en kennis. Maar bovenal beschikken over menselijke kwaliteiten
zoals optimisme, zorgzaamheid, hu-

Vorden - Op vrijdag 8 oktober heeft Sursum Corda de Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso" uitgenodigd in Vorden om een concert te
verzorgen. Sursum Corda bestaat dit jaar 80 jaar en in het kader van haar
jubileum zal de Kapel een concert verzorgen in Sporthal 't Jebbink.
De Koninklijke Militaire Kapel 'Johan
Willem Friso' is ontstaan op 1 januari
2005 na een reorganisatie van de militaire muziek, waarbij de vier tot dan
toe bestaande orkesten binnen de Koninklijke Landmacht werden opgeheven. De Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso' zet de tradities
voort van de voormalige Koninklijke
Militaire Kapel uit Den Haag (opgericht in 1829) én de Johan Willem Friso Kapel uit Assen (opgericht in 1819).
Het takenpakket omvat onder meer de
muzikale omlijsting bij officiële ontvangsten van staatshoofden en ambassadeurs door Hare Majesteit de Koningin, het opluisteren van militair ceremonieel en het geven van relatieconcerten.
Naast het harmonieorkest maakt ook
de Regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en Jagers' onderdeel uit van de
kapel. De kapel - harmonieorkest, regimentsfanfare en staf -bestaat uit 80
personen en heeft de 'Johan Willem
Friso' kazerne in Assen als thuisbasis.
De Koninklijke Militaire Kapel 'Johan
Willem Friso' is een bedrijfsorkest.
Voor het grootste deel van de tijd is de
kapel actief binnen de krijgsmacht.
Daarnaast heeft de kapel een representatieve taak namens de krijgsmacht en verzorgt regelmatig diverse
concerten en taptoes in binnen- en
buitenland.
Op het concertpodium profileert de
Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso' zich door een programmering waarin originele blaasmuziek,
transcripties van klassiek repertoire,
lichte muziek en entertainment met
elkaar in evenwicht zijn. Aangevuld
met een podium, licht- en geluidsinstallatie én een keur aan topmusici uit
eigen gelederen, wil de Koninklijke
Militaire Kapel 'Johan Willem Friso'
zijn positie in de nationale- en internationale blaasmuziek verder uitbreiden. Met regelmaat worden speciale
arrangementen geschreven en treedt
de kapel op met bekende artiesten. De
taptoeshows kenmerken zich door
een geraffineerde choreografie en een
degelijke militaire uitstraling. Naast
het harmonieorkest en de regimentsfanfare kent de Koninklijke Militaire
Kapel 'Johan Willem Friso' een aantal
kamermuziekensembles en de 'Big

Band van de Koninklijke Landmacht',
samengesteld uit musici van de kapel.
De Artistiek leider / Dirigent van de
Koninklijke Kapel is Arnold Span, geboren op 24 april 1962 te Almelo. Arnold was van jongs af aan in de ban
van de muziek. Zijn eerste muzieklessen kreeg hij van zijn vader die muzikant en dirigent was. Op zesjarige leeftijd speelde hij al piano en op latere
leeftijd maakte hij de keuze om professioneel klarinet te gaan spelen. Tegelijk met klarinet heeft hij ook directie
gestudeerd aan het Twents Conservatorium te Enschede. Zijn 2e fase diploma behaalde Span aan de Messiaen
Academie bij Hennie Ramaekers. Span
is als docent directie verbonden aan
het ArtEZ-conservatorium te Zwolle.
Daarnaast neemt hij zitting in de technische commissie en de repertorium
commissie van de landelijke organisatie voor amateurkunst "Kunstfactor" te
Utrecht. Tevens is hij werkzaam als
examinator voor de commissie educatie van het PAK (Platvorm Amateur
Kunst) en heeft hij regelmatig zitting
in diverse jury-teams. Met de Koninklijke erkende Vriezenveense Harmonie en de Koninklijke Harmonie St. Joseph uit Oldenzaal, beide uitkomend
in de 1e divisie, behaalde hij als dirigent diverse prijzen in binnen- en buitenland. De laatste hoogtepunten waren de landskampioenschappen met
de Koninklijke Harmonie St. Joseph in
2000 en met de Vriezenveense Harmonie in 2003. Met dit laatste orkest behaalde hij in 2004 de Prix d'Excellence
op het Europees Kampioenschap in
Frankrijk en in 2006 de landstitel. Arnold Span en zijn orkesten gaven medewerking aan diverse radio- en televisieopnames.

Naast deze optredens werden er diverse CD's uitgebracht die zich altijd kenmerkten door creativiteit en muzikaliteit. Sinds januari 2009 bekleedt Arnold Span de functie van artistiek leider/dirigent bij de Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso' uit Assen.
Het concert van de KMKJWF vindt
plaats in sporthal 't Jebbink. De kaartverkoop voor dit concert start op 20
september en deze zijn te verkrijgen
bij AMI Kappers Vorden gevestigd aan
de Zutphenseweg 1b en Bruna Vorden
gevestigd aan de Raadhuisstraat 20.
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Slagroom! opnieuw opgeklopt
Lichtelijk gewijzigd programma.
Koor 'Rhumtas' uit Beltrum zal deze
2e reeks niet meer meedoen, na een
succesvolle en prettige samenwerking, scheiden de wegen. In plaats
daarvan zet Shuffle een geheel nieuw
Afrikaans stuk in de show, welke tijdens de kermis in Groenlo zeer positief ontvangen werd. Shuffle zal U tijdens de show meenemen langs het
mystieke & energieke Japanse slagwerk, verschillende vrolijke Afrikaanse ritmes ten gehore brengen en uiteindelijk een knallend einde verzorgen met Braziliaanse muziek. Dit alles
wordt ondersteund door professionele
dansers & danseressen, die het spreekwoordelijke kersje op de Slagroom!
plaatsen.

Groenlo - De Shuffle Percussion Group duikt weer de theaters in! Deze eigenwijze & fanatieke club slagwerkers, enkele jaren geleden voortgekomen uit de drumband van de Leo Harmonie, gaat weer laten zien dat ze
echte 'theaterbeesten' zijn. Na de eerste geslaagde theaterronde door Gelderland en Overijssel, waarbij in meerdere theaters de voorstelling geheel
uitverkocht was, is het tijd voor een tweede ronde door een aantal andere
theaters dan voorheen.

De eerste show zal plaatsvinden in
theater de Kappen te Haaksbergen. Deze avondshow wordt vooraf gegaan
door een gratis workshop voor kinderen, die 's middags zal plaatsvinden.
Tijdens deze educatieve en gezellige
workshop zullen kinderen van alles leren over slagwerk en uiteraard ook het
nodige spelen. Het enige wat hiervoor
vereist is, is een opgave via info@shufflepercussiongroup.com.
De voorstelling in Haaksbergen is op
16 oktober te zien.

na zijn succesvolle opleiding aan het
Conservatorium te Arnhem, de drumband geheel nieuw leven ingeblazen.
Er kwam een andere naam, er werden
enkele nieuwe spelers (en één speelster) aangetrokken en de te spelen muziekstukken veranderden drastisch.
Het resultaat hiervan is, een veelzijdige slagwerkgroep, die zich op elk muziekpodium thuis voelt en die zich nu
ook in het theater profileert.

Verdere optredens
op 28 november in de DRU te Ulft, op
12 december in het ZinIn-theater te
Nijverdal, op 20 februari 2011 in De
Storm te Winterswijk en op 19 maart
2011 in het Rabotheater te Hengelo.
Mocht u in Haaksbergen niet kunnen,
dan zien we u graag in een van de andere theaters. Kom en laat u verrassen... ! Zie ook
www.shufflepercussiongroenlo.nl

De groep dankt het theatersucces aan
de vele optredens die ze gedaan hebben in de regio, op allerlei verschillende podia, (bedrijfs)feesten en braderieën. Vol energie heeft de groep, onder leiding van een dolenthousiaste
artistiek leider John Sonderen, laten
zien wat ze allemaal kunnen met hedendaagse slaginstrumenten en allerlei niet-gebruikelijke dingen waar ook
ritmes mee te maken zijn. John heeft

Met 80 schilders Grolse 'Nachtwacht' naschilderen

Deelnemers gezocht
Groenlo - Het idee was een kwestie
van op het juiste moment op de
juiste plek zijn. Willem te Molder
was in 2008 met zijn vriendin Annet een weekje in Barcelona op vakantie terwijl in 'hun' Groenlo het
weekend van de Slag om Grolle
plaatsvond. 'Wi-j zit hier no tussen
de Spanjaarden, en in Grolle wordt
ze d'r no oet ejach zeiden wi-j tegen
mekare,' aldus Willem.
NIEUWE UITDAGING NODIG
Het was een periode waarin 'bezige bij'
Willem voor zijn doen niet al te veel
om handen had. 'Ik zocht een nieuwe
uitdaging, wel in mijn eigen vakgebied.' Het was tijd om iets nieuws op te
gaan pakken.
'We hadden alle sites al bekeken hoe
het er in Groenlo in het 'Slagweekend'
aan toe ging en toen ontstond het idee
om een groot schilderij te gaan maken
dat te maken heeft met de Slag om
Grolle. Die is al vele malen vastgelegd
in pixels, maar nog nooit in verf.' En,
het moest een schilderij worden bestaand uit 20 delen, van elk 100x120
cm. Deel 2 van het plan was dat het
origineel van de Grolse 'Nachtwacht'
in het weekend van 'de Slag', 22 tot en
met 24 oktober door 80 verschillende
schilders nageschilderd moest worden. 'Elk deel dat ik schilder wordt in
4 delen van elk 50x60 verdeeld.
80 stuks leek me leuk omdat 'de Slag'
ook een onderdeel van de 80-jarige
oorlog is.'
Iedere deelnemer mag schilderen op
zijn eigen manier, in zijn eigen stijl.
'De een houdt meer van zand en kraaltjes door de verf verwerken, de ander

Opening clubgebouw
De Graafschaprijders

Harry Horsting en Gerard Hartman knippen lint door. Uiterst links: Gerben Vruggink
Vorden - VAMC De Graafschaprijders had zaterdag behalve het jubileum, nog een hoogtepunt te vieren namelijk de ingebruikname
van het nieuwe clubhui
Gerben Vruggink daarover: ‘ In 1986
ging het toenmalige bestuur op zoek
naar een ‘vaste’ accommodatie. Op gegeven moment konden we van de kerk
een leegstaand gebouwtje huren. Het
gebouw stond al erg lang leeg, want
binnen stonden de brandnetels net
zou hoog als buiten. De leden zijn met
man en macht aan het werk gegaan
om het toonbaar te maken. In 2001 gaf
de ledenvergadering toestemming om
en het gebouw en de omliggende
grond aan te kopen. We hebben toen
gelijk besloten om er een opslagloods
bij aan te trekken. Al onze materialen
waren tot dat tijdstip her en der bij

particulieren in schuren opgeslagen.
Thans is het gebouw gereed, het lijkt
dat we lang over deze bouw hebben
gedaan. Het was dan ook een enorme
klus dat door een aantal vaste vrijwilligers is geklaard. Velen waren jarenlang elke zaterdag en ook op de maandagavond aanwezig om te helpen. Ze
hebben er hun hele ‘ziel en zaligheid’
ingelegd’, aldus Gerben Vruggink.
Twee van deze vrijwilligers te weten
Harry Horsting en Gerard Hartman
viel de eer te beurt om middels het
doorknippen van een lint, het clubgebouw officieel te openen. Burgemeester Henk Aalderink: ‘Fijn te constateren dat hier in de Kranenburg na de
sluiting van Papa Beer (pannenkoekenhuis, red. )in en vanuit het clubgebouw van De Graafschaprijders tal van
motorsportevenementen worden georganiseerd’.

Glasvezel inloopdag
Zelhem goed bezocht

houdt misschien meer van aardse
kleuren. De enige voorwaarde is dat alle delen exact in elkaar over moeten
lopen, dus een stukje overleg met de
schilders onderling is belangrijk.'
'OPRUKKEN NAOR GROLLE'
De al jaren in Barlo woonachtige Grollenaar ging aan de slag, maakte een
schets met daarop oprukkende leden
van het staatse leger richting Groenlo,
met de titel 'Oprukken naor Grolle'.
Het schilderij krijgt inmiddels vorm
en staat in 'zijn atelier', de oude Calixtuskerk op de Markt. Het 'naschilderen' staat te gebeuren op vrijdagmiddag 22 oktober.

DEELNEMERS GEZOCHT
Voor de uitvoering van het maken van
de reproductie hebben zich inmiddels
36 deelnemers aangemeld, en kunnen
zich nog 44 personen aanmelden. 'Het
is toch fantastisch om hier als amateurschilder aan mee te werken en samen met een club van 80 personen.
We zetten die middag 80 tafeltjes
klaar, alle materialen worden aangeleverd en na die 4 uur gaan we het ter
plekke in elkaar zetten.
Als het niet af is maken we het af op
een later tijdstip.' Opgeven kan via
willem@bohfoitoch.nl
en info@huizenijhoff.nl

Ontdek de wereld van wijn
Doetinchem - Tijdens deze workshop leert u de grondbeginselen van het
wijnproeven. U krijgt in een informele sfeer enige theoretische kennis
over wijn en wijnproeven en brengt het proeven natuurlijk ook direct in
praktijk. Voor verdieping en verbreding van uw kennis is er de wijncursus
bij de Volksuniversiteit Doetinchem.

U kunt de workshop op woensdag 6
september van 19.30 tot 21.30 uur
bijwonen in de Doetinchemse bibliotheek. U kunt zich aanmelden kan via
de website van de Volksuniversiteit:
www.vudoetinchem.nl

Rutger Brinkman (m.) toonde de belangstellenden hoe een glasvezel wordt gelast.
Zelhem - Om de inwoners van Zelhem op een ludieke manier kennis
te laten maken de mogelijkheden
van glasvezel werd afgelopen zaterdag 11 september een inloopdag
georganiseerd in restaurant het
Witte Paard. Daar waren behalve
de service providers ook technici
aanwezig, die belangstellende Zelhemmers alles vertelden over de
aanleg van de glasvezelaansluiting.
Voor de eerste stap, het graven en in de
grond leggen van de dikke glasvezelkabels, waren de specialisten aanwezig met minikraan en apparatuur om
te tonen hoe de kabels met hoge druk
door een buis onder de grond geblazen worden. Medewerkers van VolkerWessel Telecom verzorgden demonstraties. Aan een tafel liet Storingsdeskundige Rutger Brinkman zien hoe
flinterdun de glasvezel eigenlijk is. Hij

maakte hiervoor glasvezelkabels open.
Per aansluiting komen twee van deze
vezels de woning binnen. Maar ook
het aan elkaar lassen van deze glasvezels toonde hij.

In de zaal van Het Witte Paard in Zelhem hadden de providers Concepts
ICT, Lijbrandt en KickXL hun tafels ingericht. Daar kregen de inwoners van
Zelhem advies over de voor hun beste
keus in pakketten: of alleen televisie,
of alleen internet of een combinatie
van veel meer diensten. Van de mensen die alleen voor informatie kwamen, wordt verwacht dat zij zich ook
nog wel aanmelden. Ongeveer 40 inschrijvingen kwamen direct binnen!
De inschrijfactie loopt nog tot 17 september, dan moet de 40% binnen zijn.
Nog 150 inschrijvingen te gaan en dan
wordt het glasvezelnetwerk ook in Zelhem aangelegd.
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Kom voor een vrijblijvend
intakegesprek.
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MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM
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Salon Krabben & Krabben
Dr. Grashuisstraat 20-22
7021 CL Zelhem
Tel. 0314 - 622705
www.salonkrabbenenkrabben

Volksfeest Linde 2010
1866

2010

Programma voor het 144ste Volksfeest Linde
Zondag 19 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 € 3,00 p.p. Prijs uitreiking is na afloop.
Donderdag 23 september:
Toneelavond, aanvang 19.30 uur.
De toneelgroep uit Linde zal u deze avond vermaken met de klucht: " ’t Is maar tijdelijk". 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 24 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.
Dit alles onder begeleiding, met stemmings muziek, van “ZieZoo”! Aanvang in 19.30
uur. Inschrijven vanaf 19.00 uur!!
Zaterdag 25 september ‘s middags 13.00 uur
Opening Volks- en Kinderspelen door de burgemeester van de gemeente Bronckhorst.
Met o.a. dogkar rijden, schietsporten, kegelbaan, sjoelbakken, ballero, gaveldarten, etc.
Met leuke middag vullende kinder-spelen. 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.

Een wijd verspreid netwerk

Zaterdagavond 19.30 uur
Grandioze feestavond m.m.v. dans- en showorkest:
Entree: € 10,00 p.p.
I.v.m. drank en horecawetgeving kan om legitimatie gevraagd worden.

“Alpha”

www.volksfeestlinde.nl

De boom heeft een goed netwerk nodig. De wortels zijn van levensbelang. Ze vormen de link naar
voeding en houvast. Een goede website reikt ver en zoals de wortels van een boom is de ontwikkeling
ervan uniek.

Drukkerij Weevers, Vorden, tel.: (0575) 55 10 10

drukkerij 8FFWFST

8FFWFST Elna

8FFWFST Net

8FFWFST Emaus

www.weevers.nl

8FFWFST

studio $POUBDU

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

'In Stap en Draf' bedankt inwoners Stichting opent gebedshuis
Hengelo en Keijenborg
Zelhem - Van 22 t/m 29 september
start het European House of Prayer
(EHOP) op vakantiepark en conferentiecentrum De Betteld te Zelhem tijdens het loofhuttenfeest.
EHOP wordt een plek waar mensen
naar toe kunnen komen om samen
te bidden en bij God te zijn. De organisatie ligt in handen van Stichting 24/7 Gebed Nederland.
Het thema voor de opening is het Loofhuttenfeest, een joods oogstfeest waar
de mensen de late regen verwachten.
De regen symboliseert de uitstorting
van de Heilige Geest.
Samen met anderen kamperen de
deelnemers deze week rondom een
nagebouwde 'Hut van David'. Er wordt
een familiegevoel gecreëerd, er wordt
samen gekookt, gegeten, gebeden en
gezongen om zo samen Gods gezin
zijn.

Sprekers deze week zijn Peter Vlug,
John & Tikvah Ott, Cees Vork, Gerhard
Hobelman en Jim & Vera Fiege. Peter
Vlug is een internationaal opererende
Nederlandse evangelist, John en Tikvah Ott zijn gebedsleiders uit de Israëlische Gebedshuizen in beweging. Hij
is Amerikaans, zij is joods.

Cees Vork is leider van 'Op de Bres voor
Nederland'. Deze organisatie heeft als
doel voorbede te doen voor Nederland,
Gerhard Hobelman is directeur van
vakantiepark en conferentiecentrum
De Betteld en Jim is mede-oprichter en
bestuurslid van Stichting 24/7 Gebed
Nederland. Samen met zijn vrouw
Vere geeft hij leiding aan Ehop op De
Betteld. Meer informatie kan worden
gevonden op www.betteld.nl of
www.ehop.eu
Via de eerste site kunnen mensen zich
voor deze week opgeven.

Gevarieerde expositie Kapel van Bronkhorst

Schilderijen en Keramiek

Hengelo - Het is alweer ruim een week geleden dat de Open Dag van menvereniging 'In Stap en Draf' plaatsvond. Men heeft al kunnen lezen dat het
programma op de Hietmaat een daverend succes was. Maar de koetsentocht tijdens die dag is en blijft een verhaal apart…
Allereerst is het een puur genot om
met mooi zonnig weer door de wijde
omgeving van Hengelo te mogen toeren. Het tempo waarin de koetsen zich
voortbewogen is misschien voor sommige paarden (en mensen) wat te langzaam. Maar in deze hectische tijden
helemaal geen straf om te ondergaan.
In tegendeel: beetje kletsen, om je
heen kijken en genieten, de wind door
je haren laten wapperen en vooral in
de weer zijn met je viervoeter(s). Ontspanning pur sang !
De mooie authentieke koetsen steel-

den natuurlijk de show. De in prachtige en bijpassende kledij gestoken koetsiers en hun passagiers waren ook een
lust voor het oog. De stoet met rijtuigen leek zo uit een oud Engels plaatje
te komen en bracht een ieder even terug in de 'goede oude tijd'.
De opstelling van de 35 rijtuigen met
paarden tijdens de sherry stops was indrukwekkend, sfeervol en goed georganiseerd. Het leidt geen twijfel dat de
deelnemers volop plezier hadden.
Maar zij allen waren blij verrast door

de enorme aantallen toeschouwers
onderweg. Jong en oud, op de fiets,
met de auto aan de kant, op een stoel
of bankje in de tuin, met een ijsje of
een biertje in de hand. Kortom, overal
stonden en zaten zij: de mensen uit
Hengelo en Keijenborg die vrolijk
zwaaiend de koetsrijders groetten en
toelachten. Vol waardering voor de
paarden en pony's die onverstoorbaar
langs stapten en soms in stevige draf
de bocht namen.
Als deelnemer en menvereniging heb
je dan een trots gevoel en ben je even
heel speciaal. In ieder geval was het
heel stimulerend en verwarmend.
Stap en Draf dankt de Hengeloers en
Keijenborgers voor de aanmoedigingen en aandacht.

Werkbezoek college aan zwembad in Vorden

Vorden - Vorige week is het college van burgemeester en wethouders, vergezeld van enkele ambtenaren op werkbezoek geweest bij de Stichting
zwem- en recreatiebad In de Dennen te Vorden.
De bestuurders en ambtenaren kregen
onder leiding van bedrijfsleider Timme Koster een rondleiding op het
zwembad en kon men de verouderde
accommodatie aanschouwen. De plannen om de kleedruimtes te renoveren
en het entreegebouw te vernieuwen
stonden centraal tijdens dit bezoek.
Ook het energieneutraal maken van
het zwembad kwam uitgebreid aan de
orde. Wolter Ziggers, voorzitter van In

de Dennen, gaf in het kantinegebouw
een presentatie over de visie en doelstellingen van het zwembad en de wijze waarop het zwembad energieneutraal gemaakt gaat worden.
Ook het belang van een modern openlucht zwembad voor Vorden en omgeving, werd benadrukt. Penningmeester Jan Wullink, lichtte de financiële
kant van de plannen toe alsmede de
wijze waarop de Stichting het zwem-

bad robuust wil exploiteren. Ook liet
hij enkele cijfers zien over de kosten en
de opbrengsten van het zwembad in
Vorden, ten opzichte van andere openlucht zwembaden, ook wel benchmarking genoemd. Tot slot kregen de bestuurders en ambtenaren een handig
boekje waarin alles nog eens overzichtelijk stond weergegeven. Binnenkort
zullen de bestuurders een besluit nemen op het verzoek van de Stichting
betreffende het garant willen staan
voor een lening, welke noodzakelijk is
voor de financiering van de modernisering van de accommodatie.

Raku keramiek van Analies Martin en Schilderijen van Annie Elissen.
Bronkhorst - Van zondag 19 t/m
vrijdag 24 september 2010 is tijdens de expositie in de kapel van
het stadje Bronkhorst werk te zien
van twee Brummense kunstenaressen. Annie Elissen toont haar schilderijen en Analies Martin haar keramiek. De expositie is te bezichtigen dagelijks, de 24ste september
alleen 's middags.
ANNIE ELISSEN-GROOT TJOOITINK,
kunstenaar, was als kind ook altijd al
aan het tekenen, meestal met potlood
of houtskool. Na een periode van niets
doen op dit gebied, heeft ze het schilderen ruim 20 jaar terug weer opgepakt. De schoonheid van het alledaagse was en is nog steeds haar inspiratiebron; Mensen, koeien en kippen spelen de hoofdrol. Soms wordt er een
‘uitstapje’ gemaakt naar bijvoorbeeld
grote bloemen. Het tot uitdrukking laten komen van de verschillende karakters van zowel mens als dier blijft haar
nog steeds boeien. Zij is begonnen met
aquarel. De laatste jaren gaat haar
voorkeur echter uit naar acryl, maar
ook het gebruik van verschillende stoffen schuwt zij niet. De veelzijdigheid
wekt vaak wel verbazing bij
mensen/bezoekers. Dit alles komt niet
alleen voort uit de drang tot scheppen, maar ook om de weigering zich
in een bepaald hokje te laten duwen.
Zij heeft het lef om dingen anders aan
te pakken, nieuwe wegen in te slaan:
kleurrijke schilderingen op of onder
stof, maar ook haar series zwart/witte
overhemden en blouses. Witte en
zwarte hanen, kippen of koeien op
witte achtergrond wat een heel ruimtelijke werking heeft en toch “lekker
van de muur knalt”. Haar werk wordt
bestempeld als krachtig, maar ook
vriendelijk en vrouwelijk. Kunst hoeft
volgens haar ook niet altijd zwaar te
zijn, mensen mogen er best een blij gevoel van krijgen. Zo maakte zij blauwe
en roze koeien, boerenbonte of in
Brummens Blauw. Haar werk blijft
verrassend. Annie Elissen-Groot Tjooi-

tink, Atelier Grand Elan, Zegerijstraat
7a, 6971 ZN Brummen, annie@elissen.com, www.annie.elissen.com.
Bij het maken van haar objecten beweegt ANALIES MARTIN zich in het
grensgebied tussen realiteit en fantasie en vertaalt zo haar gevoelswereld
in klei. Mensen zijn als huizen en omgekeerd. In het binnenste van mensen
en tussen muren van huizen speelt
zich van alles af. De buitenkant is niet
hetzelfde als de binnenkant. Dat gegeven fascineert Analies aan mensen in
gebouwen en gebouwen rondom mensen. Overal waar mensen leven bestaat
de ervaring van het moment en de beleving van het verleden. Achter de gesloten deuren van elk huis vinden we
emoties: geboorte – dood, jong – oud,
vreugde – verdriet, hoop – wanhoop,
hard –zacht, liefde – pijn, donker –
licht.
De aanleiding voor het maken van een
huis kan een inval zijn of juist een bewaard beeld, een beeld van hetgeen
zich eerder afspeelde. Analies kan dan
bij de aanvang een vastomlijnd idee
hebben, maar dat vervaagt toch weer
tijdens de verwording. Uit haar werk
spreekt een sterke bewogenheid met
het gegeven dat wij bestaan. De verwondering over de oorsprong van ons
eigen ‘zijn’ is niets meer en niets minder dan een wonderbaarlijk mysterie.
Het is een voortdurende ontdekkingstocht naar een dieper bewustzijn.
Het zal niet verwonderlijk zijn dat
Analies een voorkeur heeft voor raku.
Door de stooktechniek met zaagsel en
hout in combinatie met vuur en rook
ontstaan de verrassende craquelé patronen die kenmerkend zijn voor de
raku-techniek. Door de inwerking van
rook, kleuren de ongeglazuurde delen
van het object zwart.
Alles is een proces, Alles beweegt,
Alles is continue aan verandering onderhevig….
Analies Martin, De Zicht 30, 6971 HR
Brummen, 0575-561797 / 06-12829690,
analiesmartin@gmail.com,
www.analiesmartin.nl
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Meisjesteam Leo Buitink
gevolgd door Z@ppSport!

Nieuw bij Harco Hermans:
waterontharders
Velswijk - Sinds kort kunt u voor
meer comfort in huis terecht bij
Harco Hermans in Zelhem. Hij verkoopt nu namelijk waterontharders, apparaten, die kalk verwijderen uit het leidingwater. Het apparaat wordt net achter de watermeter
aangesloten, waardoor het hele huis
van zacht water wordt voorzien.

Als dealer van Waterluxe, geeft Harco
Hermans elke klant de unieke 2 maanden ‘niet tevreden, geld terug’ garantie! Daarnaast kan de klant rekenen
op een uitstekende service. Waterontharders zijn er in verschillende afmetingen. U koopt al een waterontharder
(4-persoons huishouding) voor slechts
€ 895,-- excl. installatiekosten.

Vermindering van huidproblemen en
het voorkomen van kalkaanslag zijn
de voornaamste redenen voor de aanschaf van een waterontharder. Daarnaast is een waterontharder dankzij
de besparing op schoonmaakmiddelen en de langere levensduur van
diverse huishoudelijke apparaten
ook nog eens een rendabele uitgave.

De experts van Harco Hermans leggen
graag het verschil uit tussen kalkhoudend en kalkvrij water en ze tonen u
het verschil aan. Aan de hand van een
meting, kunnen ze u laten zien, hoe
hard uw water is. Kijk voor meer informatie op www.harcohermans.nl of
neem contact op met Harco Hermans,
tel. (0575) 46 11 99.

De Heide Smid en
Wanders Fires & Stoves op RTL 4
Halle - De Heide Smid en Wanders
fires & stoves uit Netterden hebben op verzoek van RTL 4 een
haard gelnstalleerd in een woning, die deel uitmaakt van het
programma Eigen Huis en Tuin
(te zien: RTL 4, zaterdag 25 september aanstaande om 18.05 uur).
In het gezamenlijk aangenomen
project laten beide bedrijven aan
Nederland zien dat de échte compromisloze kwaliteit uit de Achterhoek komt.
Ruurlo - Zondag 19 september om 08.40 op NL 3 zullen de beelden worden
uitgezonden. De hele dag tijdens het NK teams werd het meisjesteam
(-12 jaar ) gevolgd. Het was de eerste keer dat er bij de categorie -12 jaar een
Nederlands kampioenschap aan verbonden was. De beste teams van de
verschillende provincies mochten strijden tegen elkaar in Nijmegen. Omdat Buitink met twee meisjesteam mee had gedaan aan de voorronde's
gingen er een compleet tweede team mee als reserve spelers. In geval van
blessure kon er worden gewisseld, en zo kon het tweede team toch nog
meegenieten van het N.K.
Het zeer jonge meisjesteam van Buitink eindigde heel netjes als 5e.
Twee keer verloren ze nipt met 3-2 3-2.
Het complete team bestond uit: -24 kg
Noor Pondes, -28 kg Iris de Graaf &
Aniek Reimes, -32 kg Ruth Peters & Lisa de Graaf,-36 kg Ilsa Beeftink & Han-

nah Wormgoor, -40 kg Annemijn Salomons & Naomi Overkamp. Buitink
had zich ook met een jongensteam geplaatst voor het N.K. deze werden net
als de meisjes ook 5e. Hier stonden in
de volgende klasse op de mat: -27 kg
Alexander Rijksen, -31 kg Ryan Rijksen

& Thom te Slaa, -34 kg Iwan van Velden & Hugo Bruil -38 kg Bastian Schumaker en -42 kg Wout Engels. Zaterdag 16 oktober is er weer een Oost Nederlands teamtoernooi in Markelo
voor de leeftijden tot 10 , 12 en 15 jaar.
Hieraan zit deze keer geen Nederlands
kampioenschap verbonden. Voor de
senioren is er zaterdag 18 september
een districtskampioenschap. De beste
2 van een gewichtsklasse mogen door
naar de voorronde van het NK op 9 oktober in Eindhoven.
Het uiteindelijke NK voor de heren is
6 november en voor de dames 27 november.

Verrassende najaarscollecties
bij Visser Mode

RTL Nederland benaderde Wanders
Fires & Stoves omdat de specifieke
gashaard, de Wanders Square 60
front, bij de bewoners van de te verbouwen woning in de smaak was gevallen. De Heide Smid werd gevraagd
voor de levering en installatie en
doet dit in het televisieprogramma
zoals de Heide Smid dat altijd doet:
vakkundig en met oog voor detail.
Tijdens de uitzending zal dan ook
blijken dat er alom tevredenheid en
trots heerst. De samenwerking tussen beide bedrijven in dit project,
komt niet uit de lucht vallen. De ondernemingen hebben namelijk overeenkomsten. Als eerste mag gezegd
worden dat zij beide een decennia-

lange historie hebben opgebouwd
als familiebedrijf. Verder delen zij de
visie dat hard werken en goed luisteren leidt tot tevreden klanten en uiteindelijk - de realisatie van warm
en sfeervol wonen.
OPEN HUIS
De Heide Smid, met showrooms in
zowel Halle als Duiven heeft alle topmerken in huis op het gebied van
haarden en schouwen. Daarnaast is
het bedrijf totaalinstallateur. Of u er
nu naar kijkt in het programma Eigen Huis en Tuin of in de showrooms
van De Heide Smid in Halle en Duiven. De complete collectie sfeerhaarden van Wanders heeft, naast vele
andere topmerken, altijd een belangrijke plek ingenomen in het assortiment van de Heide Smid. De vakspecialisten in de showrooms vertellen
u er graag meer over, in het bijzonder tijdens het open huis op 9 en 10
oktober in Halle en 23 en 24 oktober
in Duiven. Wie de betreffende uitzending van Eigen Huis en Tuin wil
bekijken stemt op 25 september aanstaande af op RTL 4.
Mist u de uitzending, dan kan men
naderhand via www.rtlgemist.nl
de uitzending alsnog bekijken.

Zangdienst Den Bremer
Toldijk - Voor zondagmiddag 26
september is er in zaal den Bremer
een zangdienst georganiseerd in
samenwerking met het gezinscombo "Prijs Hem" uit Nijkerkerveen.
Naast samenzang van bekende liederen zal het enthousiaste gezinscombo

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

De toegang is gratis, wel zal er een collecte worden gehouden. Na afloop is
er koffie.

Ledenavonden ‘Ons Genoegen’
Velswijk - De Velswijkse vrouwenvereniging ‘Ons Genoegen’ start
haar seizoen op woensdag 29 september. Dhr. G. de Ruiter is uitgenodigd om te komen vertellen over
de Agrarische Natuurvereniging ‘t
Onderholt.
Onderdelen van zijn verhaal zijn de
aard van de werkzaamheden en activi-

teiten van de vereniging en de subsidieregelingen, die bepalen wat wel en
niet door kan gaan, want de vereniging heeft altijd meer plannen dan
gerealiseerd kunnen worden.
De bijeenkomst is in Buurthuis Den
Draejer in de Velswijk. Ook niet-leden
zijn van harte welkom om eens een
kijkje te nemen en te ervaren of de
vereniging iets voor hen is.

Gymnastiekvereniging De Sperwer

Kom dansen!
Hoog Keppel - Op vrijdag 17 september starten de lessen ‘street- en
showdance’.
Vorden - Tijdens de koopzondag 5 september jl. waren er weer een viertal
verrassende shows bij Visser Mode.
Acht mannequins showden de najaarscollecties van o.a. Esprit, EDC,

Object, Geisha, Maison Scotch, Expresso, Juffrouw Jansen en Sandwich.

Het publiek reageerde enthousiast op
deze najaarscollecties. Het is zeer
de moeite waard om de uitgebreide
collecties te gaan bekijken.
Zie ook www.visser-mode.nl

De lessen zijn voor alle leeftijdsgroepen geschikt. Ben je benieuwd of
street- en showdance iets is voor jou?
Kom dan kijken op vrijdagavond, doe
mee en ontdek hoe leuk het is om samen met anderen te bewegen. Geïnte-

resseerden kunnen daarna vrijblijvend nog een tweetal lessen meedraaien. De danslessen worden gegeven in
de St. Willibrordusschool te Drempt.
Voor een kleine vergoeding ben je elke
week actief met veel plezier. Meer informatie is te vinden op de website
www.de-sperwer.nl of bel 06-28051664.
Gymvereniging ‘De Sperwer’ heet je
van harte welkom!
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Drie titels te verdelen tijdens internationale eventing:

Varssevelds Hippisch Festijn
blijft familiefeest
ge cross door het natuurgebeid de Vennebulten. Crossbouwer Johan Venderbosch probeert daar altijd weer iets
moois van te maken met de veiligheid
voor paard en ruiter voorop. Het eerste
traject dat er drie jaar is uitgeweest
komt terug. Daar zit dan een passage
de route in, de hooiberg wordt een
combinatiesprong en op de open plek
is de tafel eruit gegaan." Daar treden
vaak bruidsparen in het huwelijk en
daar hebben we een tafereel omheen
gebouwd." Ook de watercombinaties
zijn beide aangepast en anders geworden.
Het evenement start op vrijdag 17 september met een fokkerijdag. Dan
wordt het talent van jonge spring- en
dressuurpaarden per leeftijdscategorie beoordeeld. Daarvoor zijn goede
geldprijzen ter beschikking gesteld.
Aan de basis van toppaarden staan de
fokkers. Zij kunnen kun veulen te
koop aanbieden in de veulen verkooppresentatie die in de middaguren
plaats vindt. De veulens worden in de
ring getoond en eventuele koper kan
direct zaken doen met de fokker.
Varsseveld - De organisatie van het Varssevelds Hippisch Festijn (17 t/m
19 september) blijft insteken op een familiefeest met de paardensport in
de hoofdrol en vertier voor het hele gezin. Het festijn draait rond de internationale eventing waarbij dit jaar drie nationale titels te verdelen zijn.
Veel aandacht is er dit jaar weer voor
het promodorp dat geheel in countrystijl wordt ingericht met ongeveer 80
stands. Kinderen kunnen zich daar ondermeer vermaken op het springkussen, in de draaimolen of met een ritje
op een pony.
De paardensport wordt gedurende de
drie dagen breed in beeld gebracht.
Van veulen, tijdens de veulen verkooppresentatie op vrijdagmiddag, via de
landelijke paarden en ponysport op de
zaterdag tot op het hoogste niveau in
de sport ondermeer te zien in de cross
op zondag. Voor de internationale
eventing wedstrijd komen deelnemers

uit vijftien verschillende landen waaronder Engeland, Australië, Spanje en
Rusland. Van Nederlandse zijde wordt
een zeer sterk deelnemersveld verwacht. Maar liefst drie nationale titels
zijn er te verdelen.
Naast het KNHS-kampioenschap CIC2*
wordt het Nederlands Kampioenschap
Junioren en Young Riders verreden.
De top bij de jeugd wordt steeds breder. Zo kon bondscoach Martin Lips
dit jaar al in beide categorieën met
een team deelnemen naar het EK en
werden zij met de Junioren als zesde
land geplaatst. Veel aandacht is er in
Varsseveld voor de vier kilometer lan-

Op zaterdag is er een groot paarden en
ponyconcours waarbij in alle klassen
en zowel in dressuur als springen
wordt gestart met meer dan duizend
starts . Voor de dressuurliefhebbers is
er na de middag in een speciale ring
de kür op muziek. Op deze dag worden diverse competitiewedstrijden
verreden zoals de Hoefslag Dressuur
Cup Z2 en de KNHS Boerenbond/Welkoop Cup (M-klasse rijstijl).
Naast de cross is er zondag een nonstop-programma in de hoofdring. De
hele middag worden er tuigpaard
rubrieken verreden, zijn er diverse
springrubrieken en komt de paardenfokkerij opnieuw aan de orde.
Voor spektakel zorgt de show Ride and
Drive. De dag wordt traditioneel afgesloten met een sfeervolle prijsuitreiking.

Rondom de Hessenweg (144)
Hummelo - De huidige kerk in Hummelo is in de jaren 1838-1839 gebouwd
op de plaats van een middeleeuwse voorganger.
bouw introduceert. Het genootschap
dat toen de kerk in Hummelo in bezit
had, heeft daar toen een beroep opgedaan, maar het duurde tot 1838 alvorens er een rijksbijdrage van f. 2.000,-beschikbaar kwam.
De vroegste vermelding van die kerk
dateert uit 1328. Er is een oude tekening uit het jaar 1743 (Jan de Beijer)
van deze eerdere kerk bewaard gebleven en ook een kadastrale tekening uit
1832. Deze verdwenen kerk stond
meer richting de maker van deze foto
gericht en keek als het ware tussen de
oude school (links) en de Gouden Karper (rechts) door naar het pleintje,
waar het dorpsleven in volle omvang
plaats vond.
De kerk is gelegen op een wat hoger
stuk grond, in tegen stelling tot de oude school, waar een steen in de gevel
nu nog steeds herinnert aan het hoge
water van de Oude IJssel in het jaar
1814. De kerk moet in die tijd, bij
smeltwater, omspoeld zijn geweest
door hoog water tot het peil dat de gedenksteen aangeeft.
Het kerkgebouw verkeerde toen dan
ook in een slechte staat en geld voor
regulier onderhoud ontbrak. Koning
Willem I zag het als een uitdaging om
na de Franse tijd de vooruitgang te stimuleren en bevorderde vele infrastructurele maatregelen. Bij Koninklijk besluit werd door hem in 1824 ook
een subsidieregeling voor de kerken-

In de tussentijd werden aan het bestaande kerkgebouw provisorische reparaties verricht. In deze jaren liet Baron van Heeckeren van Enghuizen
ook meerdere tekeningen en bestekken maken voor een nieuwe kerk door
architect Kram uit Utrecht.
Het uiteindelijke ontwerp en bestek
voor een nieuwe kerk werd opgesteld
door H. Bauer uit Zutphen. Zeer waar-

schijnlijk gaat het hier om waterstaatsopzichter H. Bauer, die in 1842’43 ook het ontwerp verzorgde van de
R.K. St. Willibrorduskerk aan de Spalstraat in Hengelo.
Het handgeschreven manuscript van
het door Bauer op 16 september 1837
opgestelde bestek bleef bewaard in het
Achterhoeks Archief en biedt veel wetenswaardigheden over de bouw van
de Hummelose kerk.
Wilt u reageren op deze rubriek of
wilt u een oude foto of een verhaal uit
de gemeente Bronckhorst beschikbaar
stellen?
Stuur of mail uw reactie dan naar
Fred Wolsink,
Wisselt 75, 7021 EH te Zelhem.
E-mail: rdh@contact.nl

Antwoorden
We’j nog van too?
afd. Dialect
Wat is: A. Bak-Aoven: Bakhuisje
"Bi'j Frans en Elly Lageschaar in Vraogender heb ze nog ne
olderwetsen bak-aoven".
B. Afkaekelen: Iemand de mantel uitvegen.
"Ze waren mekare an't afkaekelen".
C. Plonderbokse: Te wijde (werk) broek.
"Hee kan zich in dee plonderbokse wal draejen".

Openbare repetitie
Oost-Nederlands-Kamerkoor
Hengelo - Wie het Oost-NederlandsKamerkoor en dirigent Rob Vermeulen eens aan het werk wil
zien,kan de openbare repetitie van
het koor bezoeken.
Normaal oefent het koor in Doetinchem, maar wegens verbouwing
moest er worden uitgeweken. Zangers,
dirigenten en andere belangstellen-

den zijn welkom in de Willibrord
kerk, Spalstraat 38, Hengelo (Gld.) op
donderdagavond 16 september. Gratis
toegang. Ze oefenen o.a. de Vespers
van Rachmaninov voor de a.s. concerten op 2 okt. in Winterswijk, 10 okt.
in Doetinchem, 7 nov. in Bocholt en
14 nov. in Kalkar.
Zie ook:
www.oostnederlandskamerkoor.nl

Bijeenkomst PCOB
Vorden - Op donderdagmiddag 23
september as. wordt de eerste bijeenkomst van de PCOB afdeling
Vorden gehouden na de vakantieperiode.
Deze bijeenkomst vindt plaats in het
Stampertje (Dorpscentrum). Dan hoopt
te spreken ds. D. Bargerbos uit Gorssel

over het onderwerp "Geloven met een
glimlach". De spreker laat ons deze
middag kijken door de bril van het
theater naar de zondagse Eredienst.
Hij doet dit aan de hand van liedjes en
versjes van Toon Hermans.

Het belooft een aantrekkelijke bijeenkomst te worden; komt allen!

Laat de jaarwisseling voor
uw huisdier prettig verlopen!
Vorden - Is uw hond bang voor
vuurwerk? Of heeft u misschien
een pup die nog nooit vuurwerk
heeft meegemaakt? De Graafschap Dierenartsen organiseert
een informatieavond voor eigenaren die meer willen weten over het
voorkomen en het omgaan van
vuurwerkangst bij honden. Het
lijkt misschien nog een beetje
vroeg om al aan de jaarwisseling
te gaan denken. Maar wanneer uw
hond of kat bang is voor vuurwerk is nu het moment aangebroken om er wat aan te gaan doen.
Wegens succes van vorig jaar wordt
ook dit jaar weer een thema avond
georganiseerd waar Miriam Kafoe,
kynologisch gedragstherapeut, uitleg geeft over vuurwerkangst bij honden. Zij zal u antwoord geven op de

vraag hoe u het beste om kunt gaan
met angst van uw huisdier. Ook de
mogelijkheid van therapie en medicatie bij (vuurwerk) angst zal uitgebreid aan bod komen. De avond is
niet alleen voor eigenaren die een
hond hebben met vuurwerkangst,
ook wanneer u graag meer wilt weten over dit onderwerp bent u van
harte welkom.
De informatieavond vindt plaats op
donderdag 30 september bij De
Graafschap Dierenartsen, Schimmeldijk 1 te Vorden. U kunt zich opgeven, uiterlijk dinsdag 28 september,
via het contactformulier op
www.degraafschapdierenartsen.nl
met daarin uw naam, telefoonnummer en het aantal deelnemende personen. Ook kan men terecht aan de
balie bij één van onze vestigingen, of
telefonisch onder tel (0575) 58 78 88.

Spreekuur fractie CDA
Bronckhorst - De fractie van het
CDA nodigt de inwoners van
Bronckhorst opnieuw uit voor een
spreekuur op dinsdagavond 14 september a.s.
Men kan dan de mening geven over
zaken, die de gemeente betreffen.
Hierbij kan het gaan om onderwerpen
die al op de agenda voor de raadsver-

gadering staan, maar men kan ook
nieuwe onderwerpen aansnijden.
Om te voorkomen dat men moet
wachten én om ervoor te zorgen dat
de fractieleden met de juiste specialisme aanwezig zijn, wordt men vriendelijk verzocht om vooraf aan te melden
bij de fractiesecretaris, Jannie Rexwinkel. Telefoon 0575-463476 of e-mail:
j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl

V.V. Zelhem
Zelhem - Zaterdag 18 september.
Senioren. GWVV 1 - Zelhem 1. Aanvang: 17.00 uur.

Voor de andere teams is er geen programma op 18 en 19 september i.v.m.
de Septemberfeesten.

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

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig
om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook
bouwkundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:
we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies
het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.
Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

Fabriekstraat 17b - 7005 AP Doetinchem
Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem
Telefoon +31 (0) 314 36 92 80 - Fax +31 (0) 314 39 27 72
E-mail info@burgersvanderwal.nl - www.burgersvanderwal.nl

VERKOOP VAN
ALLE SOORTEN VLOEREN
TEVENS RENOVATIE;
Schuren,
velling frezen,
restaureren

€ 20,00 incl. p/m2
Wial Parket
Wieger van der Veen
Donker Curtiuslaan 10
7003 AH Doetinchem
Tel: 0314-344209
Fax: 0314-344209
Mobiel: +31655101850

Alex Bouwmeester
Groenling 11
7132 ED Lichtenvoorde
Tel: 0544-487394
Fax: 0544-487394
Mobiel: +31654361543

www.wial.eu

Nu volop: Pruimen
zo vers uit eigen bongerd!!!!
Sappige Sinaasappelen 10 voor 1.50
Heerlijke hand appelen of peren v.a. 3 kilo voor 1.99
Lekkerste Bananen nu 0.99 kilo
Stoofperen St. Remy nu 3 kilo 1.99
Harde Spruiten 500 gram 0.79
Harde Uien 5 kilo voor 2.50
Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

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

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

1980 - 2010
Viert dit jaar haar 30-jarig bestaan!
Daarom ontvangt u nu 10% KORTING
op onze toch al scherp geprijsde meubelen!
Graag tot ziens bij:

Openingstijden:

G. Onstenk Meubelen
Molenenk 20 Hengelo Gld.
0575 463153 - 06 54 317 355

Vrijdag van 13.30 - 21.00 uur
Zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Oh ja, kom ook eens langs in onze Ak-Zie Meubelhal! Hier vindt u vele koopjes van nieuwe en inruilmeubelen.
Voor meer informatie: www.onstenkmeubelen.nl

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55
Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarktdetolbrug.com
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Pelgrom, uw land- en tuinbouwspecialist
voor verkoop, onderhoud en reparatie...
we zijn o.a.
dealer van:

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo
Tel: 0314-38 18 42 – info@pelgrom.nl

www.pelgrom.nl

BanenContact
VACATURE-AANBOD
VACATURE-AANBOD IN
IN UW
UW REGIO
REGIO

Gunnebo Doetinchem B.V. is een productiebedrijf dat deel uitmaakt van de wereldwijd
opererende (Zweedse) Gunnebo Groep. Met 160 medewerkers produceert de onderneming
beveiligings- en inbraakwerende producten. Door hoogwaardige kwaliteit in combinatie met
modern design, flexibele en efficiente produktielijnen, en een hoge leverbetrouwbaarheid
heeft de groep een leidende positie in de mondiale markt. Klanten zijn onder andere
industriële bedrijven, banken, financiële instellingen en overheid. Kenmerkend voor de
organisatie is gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het succes en een pragmatische
aanpak. Nadere informatie over Gunnebo is te vinden op Internet onder www.gunnebo.com

SECRETARESSE M/V
Omgeving Deventer - fulltime - vacaturenummer; VIW00427
Werkzaamheden;
In de functie van secretaresse maak je deel uit van het secretariaat dat bestaat uit 5 medewerkers. Je functie bestaat grotendeels uit het redigeren van teksten. Daanaast verzorg je de
correspondentie, beheer je agenda's, houdt het CRM-systeem
up-to-date, archiveer je documenten en vervang de receptioniste
bij afwezigheid.

Vanwege uitbreiding van de afdeling engineering zijn wij namens Gunnebo Doetinchem
op zoek naar een:

ENGINEER M/V
(die “out – of – the – Box” kan denken en doen)
Als Engineer opereert u in een team van 5 personen, professionals op het gebied van
beveiligings- en inbraakwerende producten. U bent samen met hen verantwoordelijk voor
het ontwikkelen en doorontwikkelen van nieuwe en bestaande producten. Efficiency is een
sleutelwoord. U bent uitstekend in staat om vernieuwingen en verbeteringen in beeld te
brengen. U verliest daarbij efficiente productiemethoden en nieuwe materiaaltoepassingen
niet uit het oog. Binnen het produktie-team voorziet U, Uw collega’s van informatie
aangaande mogelijkheden, en bottle-necks. U rapporteert aan het Hoofd Engineering.

verkoopmedewerker m/v
Wij zoeken een gemotiveerd,
klantvriendelijk, commercieel en
zelfstandig persoon. Affiniteit met juwelen
en horloges is een must. Daarnaast
dient de medewerker te beschikken
over enige jaren verkoopervaring,
bij voorkeur in de juweliersbranche.
Minimaal aantal uur is 20 uur.

Uw profiel:
Voor deze functie zoeken wij kandidaten die voldoen aan het volgende profiel:
•
•
•
•
•
•

is op zoek naar een

afgeronde opleiding in een werktuigbouwkundige richting
ten minste een MTS+ werk- en denkniveau
relevante engineerings ervaring
sterke affiniteit met (plaat)staalverwerking
ruime ervaring met Inventor
beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.

Ben je geïnteresseerd?

Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot Maurice Kingma,
hij is te bereiken onder nummer 0575 555518. Sollicitaties kunt u richten aan:
Euro Planit Personeelsdiensten; Postbus 50, 7250 AB Vorden,
of via E-mail naar m.kingma@europlanit.nl

Stuur dan een brief met cv en foto naar:
de Juwelier
tav mevr. K.Vrijdag
Markt 9 F
7131 DG Lichtenvoorde

Functie eisen;
- Relevante afgeronde opleiding op MBO- niveau;
- ervaring met Office pakketten;
- kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- representatief.

CNC-OPERATOR M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenr.; VMK00416
Werkzaamheden;
Je bent verantwoordelijk voor een optimaal verloop van de
werkzaamheden / productie bij de verschillende machines;
begeleiding van de medewerkers aan de betreffende machine;
bewaken en sturen, in overleg met de ploegchef, daar waar nodig
de productdoorstroming; oplossen van storingen en schakelt
waar nodig de technische dienst in; controleren of de vastgestelde registratie van gegevens wordt uitgevoerd en ingevuld.
Er wordt gewerkt in 2-ploegendienst.
Functie eisen;
- MBO werk- en denkniveau;
- ervaring in een technische productieomgeving;
- sterke communicatieve vaardigheden en een pragmatische
manier van werken;
- capaciteit om mede vorm te kunnen geven aan de verdere
professionalisering van de productieorganisatie in een veranderende omgeving.

CNC KANTER M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenr.; VMK00066
Werkzaamheden;
Voor meerdere metaalbedrijven in de Achterhoek zoeken wij
cnc kanters. Er wordt gewerkt in dagdienst of 2 ploegendienst.
Ben je ervaren en wil je een nieuwe uitdaging aangaan?
Neem dan contact met ons op om de diverse mogelijkheden te
bespreken.
Functie eisen;
- Affiniteit en ervaring met het instellen van en produceren met
CNC kantbanken;
- tekening lezen, inzicht en daarnaast enige technische achtergrond hebben.

CNC FREZER M/V
Omgeving Zutphen - fulltime - vacaturenummer; VIW00425
Werkzaamheden;
Wij zoeken een ervaren CNC frezer die zelfstandig de freesbank
kan programmeren en productie draait. Heb je ervaring en wil
je de uitdaging aangaan bij een interessant bedrijf, neem dan
contact op voor meer informatie.

www.morssinkhofplastics.nl
Morssinkhof Plastics, deel uitmakend van de Morssinkhof Rymoplast Groep, recyclet kunststof (zoals productie-uitval, kratten en
pallets) tot zuiver maalgoed, regranulaat of compound. Het bedrijf heeft de kennis, ruimte en apparatuur die noodzakelijk zijn om
perfecte condities te scheppen voor het hergebruik van kunststof. In haar branche is de onderneming met ca. 180 medewerkers
toonaangevend en één van de grootste in Europa.
De Morssinkhof Rymoplast Groep heeft momenteel een viertal fabrieken in de Benelux en een vestiging in Duitsland en Polen.
Een van de activiteiten van ons bedrijf in Lichtenvoorde, is het recyclen van kratten en bakken bij onze klanten (o.a. brouwerijen
en frisdrankproducenten) ter plekke. Voor deze afdeling ‘mobiele vermaling’ zoeken wij een:

Gemotiveerde medewerker Logistiek
die zorg draagt voor het laden en lossen van vrachtwagens, het uitzoeken en registreren van vrachten
en ondersteuning kan bieden in de productie.

Gevraagd wordt:
Een flexibele instelling
Heftruck ervaring
Betrouwbaarheid
Goede werkinstelling

Voldoet
u aan
ditditprofiel
Voldoet
u aan
profiel en
en bent
bent uu
geïnteresseerd
ombinnen
binnen onze
onze moderne
geïnteresseerd
om
moderne
en actieve
organisatieaan
aan de
de slag
en actieve
organisatie
slagtetegaan
gaan
bel, mail of schrijf dan naar:
bel, mail of schrijf dan naar:

Morssinkhof
Plastics
Morssinkhof
Plastics
B.V. B.V.
T.a.v.T.a.v.
Riet Temming
Riet Temming
Dieselstraat
11
Dieselstraat
11
7131 PC Lichtenvoorde
7131 PC Lichtenvoorde

Wij bieden u:
Een vaste baan
Goede arbeidsvoorwaarden
Een prettige werksfeer

www.morssinkhofplastics.nl
www.morssinkhofplastics.nl
r.temming@morssinkhofplastics.nl
r.temming@morssinkhofplastics.nl
Telefoon: +31
(0)544 +31
372306
Telefoon:
(0)544 372306

Functie eisen;
- Ervaring met CNC frezen, bvk. Fanuc of Iso (Mazatrol);
- technisch inzicht en kunnen programmeren;
- werken in dagdienst.

CNC DRAAIER M/V
Omgeving Zutphen - fulltime - vacaturenummer; VIW00426
Werkzaamheden;
Wij zoeken een ervaren CNC frezer die zelfstandig de draaibank
kan besturen. Heb je ervaring als CNC draaier dan komen wij
graag met jou in contact!
Functie eisen;
- Ervaring met CNC draaien, bvk. Fanuc of Okuma;
- technisch inzicht en kunnen programmeren;
- werken in dagdienst.

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

www.europlanit.nl

Sun vaatwastabletten

Kloosterbrood.
Ongelooflijk lekker!

alle soorten, 2 pakken à 24-38 stuks
naar keuze

Bijv.: All in 1 citroen en All in 1 extra
power, 2 pakken à 26 stuks

Robijn wasmiddel

alle soorten, poeder pak 1008 gram
of vloeibaar flacon 730-1500 ml,
2 stuks naar keuze
9.78/12.58

58

12.

Ambachtelijk Kloosterbrood
wit of volkoren

2 stuks

68

12.

34

6.

1.79

2

e

**

49

1.

gratis!

2 stuks

99

7.

heel brood

Bloemkool
per stuk

1.99

0.99
Ribkarbonade

3.75
per 500 gram

49

2.

actie-kiloprijs 4.98

+1 gratis
Webbie bOaP g
OP=

Edet toiletpapier

soft of friendly,
promopak 16-24 rollen
8.50/8.67

per kilo

99

Shoarmavlees
voordeelpak

6.69

+1 gratis
Webbie

3.

8.67

49

5.

Bolchrysanten
diverse kleuren,
pot

Bavaria*

krat à 12 flesjes x 30 cl

of Bavaria Wit 0.0%

99

2.

6-pack à 6 flesjes x 30 cl of 6-pack
à 6 blikjes x 33 cl, 3 stuks naar keuze

Bijv.: Bavaria, 3 kratten à 12 flesjes
x 30 cl
3 stuks

14.67 78

9.

Senseo koffiepads
alle soorten,
voordeelpak à 4 x 36 pads
OP=OP

4 x 36 stuks

3 halen
2betalen

99

12.60

9.

Gratis Webbies bij elke € 15,00
en actieproducten

Dr.Oetker Casa di Mama pizza
of La Margherita pizza
alle soorten, 3 stuks naar keuze

Bijv.: Casa di Mama salame,
La Margherita classica
en La Margherita con basilico

Chiquita bananen

3 stuks

1.69

7.23

4.82

Campina slagroomvla

per kilo

99

0.

vanille, chocolade of caramel,
2 pakken à 1 liter naar keuze
2.26/2.50

2 stuks

99

1.

actie-literprijs 1.-

Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713
De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 13 t/m zondag 19 september 2010. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

3

e

2.50
*Per combinatie kan de prijs verschillen.
U krijgt 25% korting op de totaalprijs.
**Per combinatie kan de prijs verschillen.
U krijgt 33.33% korting op de totaalprijs.

*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16.
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

gratis!**

