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Deze week:

Fietsen langs 
agrarische 
bedrijven

Nieuwe Fleece 
jacks Harmonie 
Vorden

‘Barden van 
Bronckhorst’ in 
TOM

Sensire de Linden-
hof ontvangt 
10.000 euro!

Successen
voor
De Gompert

Toeristenconcert 
Dorpskerk

Dinsdag 14 augustus 2012
74e jaargang no. 24

Een prima locatie zo bleek uit de gro-
te sprongen, de spetterende benen en 

de vrolijke lachjes van het testteam. 
Als het buitenbad dicht gaat, gaat ‘ 

In de Dennen ‘ met badjuf Toke ver-
der in het zwembad van Jansen v.d. 
Berg. Volgende week volgt er meer 
gedetailleerde informatie over tijden, 
tarieven etc.

Zwemles in een binnenbad in Vorden?

Vorden - Afgelopen week heeft een testteam bestaande uit 4 jarige 
superzwemmers het badje bekeken aan de Christinalaan in Vorden!

De vorige bijeenkomsten in juni en 
juli waren goed geslaagd; heerlijk in 
het zonnetje op het terras van ge-
noemd hotel.
Het is vooral bedoeld voor diegenen 
die alleen zijn en niet op vakantie 
gaan, maar ook anderen zijn van har-
te welkom.
Zegt het voort: komt allen!

In deze tijd van de vele topsport eve-
nementen was er voor de dienst een 
sporter uitgenodigd.
De jonge Henri Ruitenberg, voorma-
lig marathonschaatser, was de spre-
ker. 
Hij vertelde dat hij naast zijn passie 
voor sport ook een enthousiast chris-
ten is en hier graag voor uitkomt. 
Winnen is mooi maar er is MEER! Dat 
had hij ervaren.
Door een tragisch ongeval verloor hij 
al jong zijn moeder en dit had hem 
aan het denken gezet.

In de informele dienst was er ook 
ruim tijd voor de kinderen. Een hard-
loopwedstrijd voor kinderen met 
hun ouders aangemoedigd door de 
aanwezigen zorgde voor de nodige 
hilariteit. Er werd zelfs een wave ge-
daan. Ditmaal kwam er voor bijna ie-
dereen een medaille als verrassing uit 
het collectezakje. Het koperensemble 
van Harmonie Vorden maakte het 
mede tot een hele feestelijke dienst. 
Voor de allerkleinsten was opvang 
aanwezig. Na afloop was er koffie en 
werd er nog gezellig nagepraat.

Openluchtdienst zeer goed bezocht

Vorden - De openluchtdienst die gehouden werd in de “Groene Ka-
thedraal”, op de zichtlaan achter Kasteel Vorden, is door bijna 300 
mensen bezocht.

Laatste 
Koffieochtend 
PCOB Vorden
Vorden - De volgende en laatste 
koffiemorgen van PCOB Vorden 
is donderdag 23 augustus van 
10.00 tot 11.30 uur bij Hotel Bak-
ker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Er wordt gelijk begonnen met het 
instuderen van een aantal nieuwe 
kerstnummers voor de twee kerst-
concerten die dit jaar gehouden wor-

den in Vorden en Silvolde met onder
meer de medewerking van de Görgel-
piepen . 

HET VORDENS MANNENKOOR 
KAN NOG STEEDS NIEUWE 
LEDEN GEBRUIKEN
Schroom niet en kom een keer kijken
op een repetitieavond die wekelijks 
wordt gehouden in het dorpscen-
trum op maandagavond acht uur.

Nieuwe seizoenstart 
Vordens Mannenkoor
Vorden - Maandagavond 20 au-
gustus begint, na een welverdien-
de vakantie de eerste repetitie 
van het Vordens Mannenkoor en 
dan is dat meteen de nieuwe sei-
zoenstart .

De broers en zus uit het buitenland 
kunnen niet meer komen vanwege 

hun gezondheid en hoge leeftijd,
resp. 89, 87 en 85 jaar. Zij blijven via
het Contact nog op de hoogte van 
het gebeuren in Vorden. De andere
broers en zussen zijn allen overleden.
De kinderen en kleinkinderen waren
op deze reünie goed vertegenwoor-
digd. Nadat de vlaggen waren gehe-
sen kon de reünie beginnen. Het hele
weekend was er van alles georgani-
seerd, een fietstocht, internationaal
voetbal en werd er bovenal gefeest.

Reunie Eggink’s van de 
Jaeger
Vorden - In de jaren vijftig zijn 
van de 10 kinderen Eggink uit 
het Mossel, drie broers en een 
zus geëmigreerd naar Amerika, 
Nieuw Zeeland en Luxemburg. 
Eens in de 5 jaar wordt er een re-
unie georganiseerd op de boerde-
rij in het buurtschap Mossel bij 
Vorden.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Bolchrysant

€ 4.99

ALLE OPRUIMINGS-
SCHOENEN

50% KORTING
alléén op zaterdag 18 augustus 2012

Dorpsstraat 4 

Giesen Schoenmode

ALLE KINDER- EN 
 DAMESSCHOENEN

50% KORTING
alléén op zaterdag 18 augustus 2012

ALLE ZOMERMODE 

70% KORTING 

OF MEER...

Raadhuisstraat 2 Tuunte Fashion

Het najaar staat voor de deur en daar willen we opgeruimd aan

beginnen. Daarom houden de Vordense winkeliers grote schoonmaak

op zaterdag 18 augustus. En daar profiteert u natuurlijk van!

Vanaf 8.00 uur gaan de laatste artikelen weg voor de

laagste prijzen. Van kleding en schoenen tot huishoudelijke apparaten

en cadeau-artikelen. Met elk uur nog eens extra aantrekkelijke

aanbiedingen. We geven u een overzicht van uur tot uur.

Zorg dus dat u er op tijd bij bent en kom zaterdag 18 augustus

naar het centrum van Vorden. Want alles moet de deur uit!

De fantastische aanbiedingen vormen een mooie

aanleiding om op 18 augustus vroeg uit de veren    

te komen. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben we

voor vroege vogels tussen 8.00 en 9.00 uur ook 

nog eens een lekker ontbijtje klaarstaan. Zo kunt 

u niet alleen als eerste genieten van de  lage prij-

zen en de speciale ‘uuraanbiedingen’, maar ook 

van een heerlijk glaasje verse jus d’orange en een 

warm croissantje. 

Dat is pas een mooi begin van het weekend!

Zaterdag 18 augustus 2012

Opruiming in het centrum van Vorden

Let op de 

scholen  

beginnen 

binnenkort 

weer!

Hoge 
Korting 

op  
school-

fietsen!

Sterke Batavus tango 

van €799 nu voor € 679,-

Stoere Sparta Plato 

van € 549 nu voor € 449,-

En op alle atb en race fietsen 15% korting.

Dorpsstraat 12    

Profile Bleumink 

Deze week 
in weekblad 
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

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

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

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

Dorpskerk Vorden
Zondag 19 augustus 10.00 uur, ds. G. Ruiterkamp, Wijchen.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 augustus 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 19 augustus 10.00 uur, ds. Deddie v. Alphen, openlucht-
dienst, R.K. kerk.

R.K. kerk Vorden
Zondag 19 augustus 9.30 uur, Woord- en communieviering, J. v. 
Kranenburg, Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 18 augustus 17.00 uur, Eucharistieviering, Zandbelt, 
Koorleden.
Zondag 19 augustus 10.00 uur, Oecumenische viering, ’t Bruin, 
Oecumenisch koor.

Tandarts
18 - 19 augustus m. Hermans, Vorden, (0575) 55 22 53.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel 
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u 
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand 
als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 14.00-19.30 uur.
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op 
de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 

voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

Algemeen Maatschappelijk Werk Vorden
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�

Te koop gevraagd: c.a.
halve hectare weiland of
landbouwgrond, omgeving
Vorden. Tel. 0620502836.

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 20 augustus.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Rucola of mesclun sla per bakje 0.99
Zoet/sappige navels (cara cara’s)
 2 kilo 2.99
Nectarines 1 kilo 1.99
Hollandse bospeen per bos 0.99
Huisgemaakte zuurkoolschotel
met ananas, perzik en brie p.p. 6.95

Vlaai van de week

Tropischevruchten- 
bavaroisevlaai

6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbieding
Krentenwegge
5 plakken € 1,99
Roombroodje € 1,00

Aanbiedingen geldig van di. 7 t/m za. 18 augustus

Kofferbakmarkt Vorden 
zondag 2 sept ‘12. Geef je 
nu op voor een gratis stand-
plaats. Aanmelden voor 28
aug. Meer info, tel 552222 of
mirthe@groot-jebbink.nl

�

CURSUSPROGRAMMA 
KUNSTKRING RUURLO: 
bekende en nieuwe cur-
sussen: tekenen, schilde-
ren, boetseren, speksteen, 
patchwork, open atelier, 
dans, dagboek schrijven en 
digitale fotografi e. Meer info 
op www.kunstkringruurlo.
nl of cursusadministratie@
kunstkringruurlo.nl of 0573-
451599/453090

�

Gevraagd: betrouwbare
kordate huishoudelijke hulp 
voor 2 ½ uur per week.
Uurloon overeen te komen. 
Tel. 0575 55 58 68.

�

GEZOCHT: huur woning/
appartement in omgeving 
Hengelo (eventueel tijdelijk) 
tel. 0651529944

�

TAFELBILJART+toebeh.: 
E 75,-. Flinke partij
BLOEMPOTTEN/-vazen, 4

�

Bertie Langwerden 
is verhuisd van de 
Korenbloemstraat 5 in 
Hengelo naar Steintjesweide 
5, 7255 DP in Hengelo.

�

Dagmenu’s 15 t/m 21 augustus
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren
€ 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 15 augustus
Mosterdsoep / Sukade vlees met jus, aardappelpuree en 
rode kool.

Donderdag 16 augustus
½ gegrild haantje met jus, appelmoes, frieten en rauwkost-
salade / Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 17 augustus
Courgette soep / Pangafilet met zoetzure saus, rijst en 
groente.

Zaterdag 18 augustus (alleen afhalen / bezorgen)
Spies de Rotonde, kruidenboter, aardappelen en groente / 
IJs met slagroom.

Maandag 20 augustus
Runderbouillon met flensjes / Duitse biefstuk met gebak-
ken uien, aardappelen en groente.

Dinsdag 21 augustus
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkost salade / IJs met 
slagroom.

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

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



Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze 
dochter en zusje

Tijntje
Nella Aafje

7 augustus 2012

Joris, Hanneke & Gijs Jansen van den Berg

Biesterveld 92
7251 VT Vorden
Tel.: 0575-470633

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

NU ook HERBALIFESHAKES, die vrij zijn 
Gluten, Soja en Lactose verkrijgbaar!!

Altijd een gratis advies! 
Nieske Pohlmann 06-54326669

TE KOOP:

Aardappelen 
en diverse groenten

Geteeld zonder bestrijdingsmiddelen
en kunstmest!

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

M. ABBINK
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 00 59

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

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

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Café-Restaurant-Zaal Nijhof
Dorpsstraat 11-13, 7025 AA  Halle

Tel. 0314 63 12 34
www.nijhofhalle.nl

Opening grote zaal
Op zaterdag 18 augustus 2012 nodigen 
wij u van harte uit om vanaf 20.00 uur 
samen met ons het glas te heffen op onze 

gerestylde grote zaal. 

Tot dan!

Christian, Karin
Isa en Jop Hitpass

en medewerkers Team Nijhof

Op zoek naar
een unieke 
(spaar)actie

voor uw club
of vereniging?
Neem dan contact 
op met AMBIANCE 

EVENEMENTEN!

www.ambiance
evenementen.nl
Tel. 0314-625109

Rianne van der Wal

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

Uitvaartverzorging

Pure liefde
Ons meisje is geboren!

Ize
Margreet

31 juli 2012
3770 gram, 52 cm

Edgar & Rebecca Ooijman

Burg. Vunderinkhof 26
7251 XA Vorden
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KEURSLAGERKOOPJE

Filetlapjes diverse soorten

4 stuks 550

SPECIAL

Beef Palermo

100 gram 225

VLEESWARENKOOPJE

Zeeuws spek + 
runderrookvlees

2 x 100 gram 429

MAALTIJDIDEE

Italiaanse
groente schotel

500 gram 550

TIP VAN UW KEURSLAGER

Kip -
filet

4 enkele 598
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

TROPICAL-
BAVAROISE- 

VLAAI
 KLEIN

€ 8.95

 GROOT 

          € 13.25

VORDENSE 
STOET

NU VOOR

€ 1.99

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

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

WITTE
BOLLEN

NU 6 VOOR

€ 1.95

Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van 
onze lieve dochter

Fleur
Fleur is geboren op 1 augustus 2012,
weegt 3140 gram en is 51 cm lang.

Rob en Anja Langwerden

Lankhorsterstraat 28a
7234 ST Wichmond
Tel. 0575-442522

Is afslanken en fit uw doel?
Met Herbalife complete voeding 

heeft u geen hongergevoel.

Bel/SMS voor proefpakket

06 - 55166420

 Als smekende ogen je vragen, 
 Help, ik voel me niet zo fijn
 Mag je dan omdat je haar niet wilt verliezen, 
 egoïstisch zijn?
                                                       Toon Hermans

Verdrietig, maar in alle rust hebben wij afscheid  
genomen van onze lieve moeder, oma en omi
 

Hermien van Houte-Driezes
Weduwe sinds 8 november 2003 van Herman van Houte

Lochem Zutphen
23 oktober 1936 10 augustus 2012

 Josje en Gerhard
    Vincent
    Manon

 Trudy en Tonny
    Mark en Rosanne
    Mandy en Remon
    Liz, Jill

 Elly en Frits
    Kim en Gerard
    Isa, Senne, Mare
    Ellen

Onze speciale dank gaat uit naar alle medewerkers  
van Hospice Zutphen.

Correspondentieadres:
Hoetinkhof 106
7251 WE Vorden

Op woensdag 15 augustus 2012 om 11.30 uur vindt 
de crematieplechtigheid plaats in crematorium de 
Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen.
Voorafgaand aan de bijeenkomst is er gelegenheid tot 
afscheid nemen in het crematorium.

Na afloop stellen wij het op prijs elkaar te ontmoeten 
in de koffiekamer van het crematorium.

Dag lieve omi

dikke kus
Liz en Jill

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



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

Des te schrijnender voor PSV omdat 
het zaterdagmorgen in de poulefase 
dik verdiend met 2-0 van Bayer 04 
won. Die wedstrijd was trouwens 
met stip de mooiste wedstrijd van 
het gehele toernooi. Prachtige com-
binaties, uitstekend positiespel en 
twee schitterende doelpunten. Ja, het 
elftal van PSV speelde die morgen 
super goed. De technische staf van 
Bayer 04 had, zo bleek in de finale, 
de tekortkomingen van hun ploeg uit 
de eerste wedstrijd tegen PSV perfect 
geanalyseerd en er op ingespeeld. In 
tegenstelling tot de eerste wedstrijd 
liet Bayer in de finale duidelijk blij-
ken dat er voor PSV dit keer niets te 
halen viel. De Duitsers gaven de Eind-
hovenaren geen meter ruimte en ook 
de persoonlijke duels werden veelal 
door Bayer gewonnen. 
Bij de rust leidde Bayer via een straf-
schop met 1-0. Trouwens het nemen 
van strafschoppen ging hen bijzonder 
goed af. In de halve finale speelde Bay-
er 04 Leverkusen met 1-1 gelijk tegen 

het verrassend sterke KV Mechelen. 
Strafschoppen moesten de beslissing 
brengen. Het werd een adembene-
mende reeks want over en weer werd 
geen strafschop gemist. Liefst 19 spe-
lers van zowel Bayer als KV Mechelen 
troffen achtereenvolgens de roos. De 
10e penalty van Mechelen werd door 
de Bayer keeper gestopt en door deze 
redding konden de Duitsers zich op-
maken voor de finale, die ze dus ver-
diend met 3-0 wonnen. KV Mechelen 
behaalde de derde plaats dankzij een 
3-0 zege op Feyenoord.
En dan de jongens van trainer René 
Nijenhuis. Die deden het tot zondag-
middag voortreffelijk. Zaterdag toen 
de Vordense jongens nog zeer fit oog-
den gaven zij uitstekend partij. Tegen 
Feyenoord Rotterdam werd slechts 
met 2-0 verloren. Het eerste doel-
punt viel uit een penalty die volgens 
de meeste jongens van Vorden werd 
omschreven als een ‘cadeautje ‘ van 
de scheidsrechter. ‘ Het Rotterdamse 
joch liet zich gewoon vallen en daar 

trapte de scheidsrechter in’, zo klonk 
het na afloop in de Vorden kleedka-
mer ! De wedstrijd tegen KV Meche-
len ( de ploeg die uiteindelijk met de 

derde prijs ging strijken ) eindigde in 
een 2-1 overwinning voor de Belgen. 
Vijf minuten voor tijd kwam Vorden 
in extase. Bij een aanval over rechts 
gaf Michel Cornelissen een gave voor-
zet die op fraaie wijze door Dillen 
Sessink werd afgerond. Het was het 
enige doelpunt dat Vorden in dit toer-
nooi scoorde en dat tegen de pupillen 
van een profclub. Geweldig ! Zondag-
morgen zette Vorden het goede spel 
van zaterdag tegen FC Kopenhagen 
door. De Denen scoorden in de eerste 
helft het enige doelpunt. Na rust leek 
het er even op dat er nog een gelijk-
spel viel te halen. Na een vrije trap 
van Ties Wentink, scheerde de bal ra-
kelings langs de verkeerde kant van 
de paal. Daarna begon de vermoeid-
heid bij de Vordense jongens toe te 
slaan. Tegen FC Everton bleef de 
schade voor de rust beperkt tot 2-0. In 
de tweede helft de ene na de andere 
Engelse aanvalsgolf. Het werd uitein-
delijk 6-0 voor Everton.In de strijd om 
de 9e en tiende plaats moest Vorden 
nog één keer een diepe buiging voor 
een Engelse club maken. Na een 1-0 
achterstand bij rust, werd het tegen 
Bristol City uiteindelijk 5-0 voor de 
Engelsen. 
De buitenlandse clubs zoals FC Ever-
ton, Bristol City en KV Mechelen , die 
voor de eerste keer aan het Kuijper-
toernooi deelnamen waren vol lof 
over de organisatie en accommodatie. 
En dan de ploeg van Dinamo Moskou. 
Hun lange reis naar Vorden was niet 

voor niets, zo bleek. De ploeg werd
voor hun sportieve spel beloond met
de Fairplay Cup. De Russische jon-
gens vertrokken afgelopen vrijdag-
morgen om 6.30 uur vanuit Moskou
naar Düsseldorf en van daaruit met
de bus naar Vorden. Maandag reisde
het gezelschap weer terug. De spelers
van Dinamo maken wel vaker van dit
soort trips en hebben inmiddels ook
al in Ierland, Frankrijk en Spanje aan
een toernooi deelgenomen. Dit soort
toernooien gebruikt Dinamo om te
kijken hoe ver ze zijn ten opzichte 
van hun Europese tegenstanders. 
Deelnemen aan het Kuijpertoernooo
is prachtig maar winnen is voor Di-
namo niet het belangrijkste. Het toer-
nooi wordt aangegrepen om het spel
van Dinamo verder te ontwikkelen.
Het grootste verschil zit in de onder-
grond. In Moskou wordt alleen op
kunstgras gespeeld’, zo vertelde Gen-
nady Ursenko van de Football Acade-
mie Dinamo Moskou. Gerard Greven,
voorzitter van de toernooicommis-
sie bedankte de deelnemende teams
zondagmiddag tijdens de prijsuitrei-
king voor hun sportieve inzet. Ook de
sponsors werden door hem bedankt.
Tijdens dit Wim Kuijpertoernooi was
er ook een noviteit. Weevers Grafime-
dia verraste de organisatie en het pu-
bliek zowel zaterdag als zondagmor-
gen met een extra nieuwsbulletin
over actuele zaken betreffende het
toernooi. Een geste die zeer op prijs 
werd gesteld!

Internationaal Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi

Bayer 04 Leverkusen wint opnieuw in Vorden

Vorden - Een finale spelen tegen een Duitse ploeg is een moeilijke op-
gave ( vraag het aan de Nederlandse heren hockeyploeg ). Ook PSV uit 
Eindhoven weet wat het betekent wanneer je in de finale tijdens het 
internationale Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi voor D pupillen te-
gen Bayer 04 uit Leverkusen moet spelen. De Duitsers wonnen afgete-
kend met 3- 0 en kwamen daarmee voor het vierde achtereenvolgende 
jaar ( en acht keer in totaal ) in het bezit van de grote wisselbokaal.

Bayer 04 Leverkusen met bokaal

Spelmoment Bayer 04 Leverkusen- PSV ( eerste wedstrijd )

Tegelijkertijd met de presentatie van 
de deelnemende teams aan het toer-
nooi vond een straatvoetbaltoernooi 
plaats dat werd georganiseerd door 
de voetbalclub Vorden, de toernooi-
commissie van het Kuijpertoernooi 
en de Vordense Ondernemers Vereni-
ging (VOV). Marcel Leferink zegde toe 
dat de VOV sponsors heeft gevonden 
voor een aantal tribunes, waarvan 
verenigingen e.d. in Vorden , volgend 
jaar gebruik kunnen maken. 

De jongens van Vorden D1A wer-
den vrijdagavond winnaar van het 
straatvoetbaltoernooi en dat wilden 
zij maar al te graag weten. Vorden 
versloeg in de finale SBC D1A (comb. 
Baak/ Socci) met 4-1 Het team be-
staande uit Twan Jansen, Casper Hes-
selink, Robin Oonk, Ruud van der Lin-
den en Wouter van Wensveen kreeg 
de fel begeerde bokaal uit handen 
van VOV voorzitter Marcel Leferink. 
De amusementswaarde was vrijdag-
avond tijdens het straatvoetbaltoer-
nooi erg hoog. De vonken vlogen er 
vanaf. Deelnemende clubs waren 
Vorden, Ratti, Sp. Lochem en SBC . 
Het toernooi , dat onder leiding stond 
van Marc van der Linden, was vanaf 

het begin tot het eind spannend. Dat 
begon al tijdens de eerste wedstrijd 
tussen Vorden D1A en SBC D1B. Aan 
de lopende band goals, Vorden trok 
met 4-3 aan het langste eind. Het pu-
bliek kreeg soms de meest merkwaar-
dige doelpunten voorgeschoteld. 
De knaapjes met rode ‘koppies’ van 
inspanning gingen ervoor. De aan-

wezige EHBO had (gelukkig) niets te
doen. Ondanks de felheid waarmee
werd gestreden, geen blessures! 

Deze avond was er nog balvirtuoos
Marcel Gurk uit Duisburg. Hij kreeg
voor alle kunstjes met een bal, keer 
op keer een open doekje van een 
enthousiast publiek.

Vorden winnaar straatvoetbaltoernooi

Vorden - Burgemeester Henk Aalderink was vrijdagavond speciaal 
naar Vorden gekomen om het Wim Kuijpertoernooi officieel te ope-
nen. ‘Prachtig dat de Vordense jongens de komende dagen de strijd 
mogen aanbinden met spelers van profclubs’, zo sprak hij. Henk Aal-
derink sprak tevens zijn waardering uit voor de Wim Kuijperkrant, 
die vorige week werd verspreid.

Vorden D1A met cup

Spelmoment.



Er staat een stel prachtige bomen in ’t centrum van Vorden.
Ze zorgen voor sfeer en schone lucht, om jaloers van te worden.
Veel kastanjes en beuken, ook fraaie platanen, elf in totaal.
Hoe het met hun in de toekomst zal gaan is een heel triest verhaal. 

Want vier jaar geleden kwamen bestuurders op het absurde idee:
het centrum van Vorden is heel erg antiek, daar zitten we mee.
Er moet daar beslist een eigentijdse, frisse wind gaan waaien.
Ja, we geven dat centrum een facelift, we gaan het verfraaien. 

Een wethouder – hij is sindsdien uit onze gemeente vertrokken –
nam toen een besluit en zei overtuigend en heel onverschrokken
tegen planologen van naam: ‘maak voor Vorden een groots plan,
maar het moet wèl parkeer- en autovriendelijk zijn, als ’t effe kan’.

Dat Masterplan is er na veel jaren inspraak-toneelspel gekomen.
’t Werd inderdaad wel een meesterlijk plan, maar ach, zonder bomen.
En al zeiden tweeduizend Vordenaren schriftelijk: ’ik protesteer!’
toch zie je straks waarschijnlijk in ‘t centrum bijna geen bomen meer.

Nee, da’s niet waar, want wat zien we straks op de hoek Decanijelaan?
Dat er, dankzij de eigenaars van de flats, nog drie platanen bleven staan.
Tegen de kap van hun bomen maakten ze terecht bezwaren.
Ze worden gespaard en zullen daar staan, zeker nog veel jaren.

Maar wij, wij zitten, als de gemeente ons bomenbezit niet wil sparen,
met een groenloos centrum, een kille steenwoestijn, óók voor tientallen jaren.
De les van die drie platanen is dat, wie Vordens centrum op wilt knappen,
de andere gezonde bomen dus kennelijk niet zinloos om hoeft te kappen.

Harry van Rijn, Willem Alexanderlaan 35, Vorden

De les van de drie platanen

Voorafgaand aan de begeleiding van 
de voetbalteams aan het Wim Kuij-
pertoernooi naar de officiële opening 
op het marktplein ( afgelopen vrijdag-
avond ), had de vereniging eerst haar 
eigen officiële gedeelte. De nieuwe 
Fleecejacks werden gepresenteerd. 
Deze jacks zijn zwart met een gebor-
duurde opdruk met het nieuwe logo 
van de vereniging. Onlangs heeft het 
Jong Gelre team met Zomer in Gel-
derland 500 euro verdiend voor de 
aanschaf van deze jacks. Dit was 
voor de Harmonie aanleiding om An-
nemiek Riefel, voorzitter van Jong 
Gelre en tevens teamlid van Zomer 
in Vorden, te vragen het eerste jack 
officieel te overhandigen. Het eerste 
exemplaar werd onder luid applaus 
van de leden symbolisch in ontvangst 
genomen door erelid Johan Boerstoel 
. Ook werd het nieuwe logo offici-
eel geïntroduceerd. Het nieuwe logo 
is vormgegeven door Johan en Dick 
Boerstoel. Zij kregen als waardering 
hiervoor een ingelijste versie en bloe-
men. De reacties van het publiek op 
deze nieuwe presentatie geeft Har-

monie Vorden een duidelijke beves-
tiging dat de vereniging breed wordt 
gedragen binnen de Vordense samen-
leving.

Nieuwe Fleece jacks Harmonie Vorden

Vorden - De fusie tussen de Vordense muziekverenigingen Concordia 
en Sursum Corda begint steeds meer vorm te krijgen. De nieuwe ver-
eniging Harmonie Vorden is formeel nog niet opgericht, toch wordt 
al opgetreden in de nieuwe formatie.

v.l.n.r. : Gerrit Nijenhuis, Dick Boerstoel en Johan Boerstoel

v.l.n.r. : Gerrit Nijenhuis, Johan Boerstoel en Annemiek Riefel

De volgende leden deden mee: David 
Hemels met Tobias, klasse L1 dres-
suur; Linde Oosterink met Wimpie, 
klasse L2 dressuur; Nina Weber met 
Jeroentje, klasse B dressuur; Thomas 
Draaisma met Winston, klasse L2 
dressuur en B springen, Cato Hemels 
met Rubels, klasse Z2 dressuur.
Nina behaalde een fraaie vijfde plaats 
en Cato is met Rubels reservekampi-
oen van Gelderland/Flevoland gewor-
den waarmee ze zich kwalificeerde 
voor de Nederlandse Kampioenschap-
pen op 1 september a.s. in Ermelo. 

Op 9 augustus heeft Annemiek Hid-
dink met Bon Date van de rijvereni-
ging deelgenomen aan de Gelderse 

Kampioenschappen in de klasse L2
dressuur.

Op 10 augustus trad het viertal van de
rijvereniging aan. Het viertal bestaat
uit Roelien Westerveld, Annemiek
Hiddink, Debbie Willems, Gitte van
der Hoek en Henriët van Muiswinkel.
Onder leiding van Daniëlle Kelder-
man en Heleen Willems behaalden 
zij een derde plaats in de klasse M
dressuur en hebben zij zich geplaatst
voor het Nederlands Kampioenschap
dat op 22 september a.s. in Ermelo 
verreden wordt. 
Alle deelnemers mogen trots zijn op
hun deelname en we wensen Cato en
het viertal veel succes op het NK.

Successen voor rijvereniging 
en ponyclub De Gompert

Hengelo - Op 4 augustus hebben leden van de ponyclub uit Hengelo
Gld. op de Gelderse Kampioenschappen deelgenomen aan de Gelderse
Kampioenschappen in Wezep.

v.l.n.r.: Roelien, Annemiek, Debbie, Henriët, Gitte en commandant Heleen.

IEDERE DAG

KUNSTAGENDA VORDEN

“EL ENCUENTRO”
SPAANS

proefles

Nederlands



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

Datum Activiteit Plaats Tijd
15-08 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
18-08 ANBO, rijbewijskeuring 70+ Oranjehof, Zelhem 0575-465556
21-08 KBO Steenderen/Baak, autotocht
22-08 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300
22-08 ANBO, middagfietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
23-08 Seniorensoos Wichmond/Vierakker,
 Oranjefeestavond Ludgerus, Wichmond 14.30 uur
23-08 ANBO, middagfietstocht
25-08 ANBO, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003
28-08 SWV/GGNet, geheugenspreekuur Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
29-08 Welfare, handwerkmiddag/kraamverkoop
  De Wehme, Vorden 14.00 uur
30-08 KBO Drempt, fietstocht Gezondheidscentrum
  Hoog Keppel 14.00 uur
09-09 Zonnebloem, ziekendag
12-09 Welfare, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
12-09 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
19-09 ANBO, muzikaal: Johan Rupert, Buurse Den Bremer, Toldijk 14.00 uur
19-09 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

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

Stoppen met piekeren
Dinsdag 11 september organiseert het VITOost-Gelderland een themabijeenkomst 
Stoppen met piekeren. Nadenken en zorgen maken doen we allemaal wel eens en soms 
is dat ook nodig om tot een beslissing of oplossing te komen. Piekeren daarentegen is 
niet effectief en kan uw dagelijks leven enorm beïnvloeden. Een medewerker van GG-
Net zal u adviezen en tips aanreiken om hiermee om te gaan.
Locatie: Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo Gld. Tijd: 13.30-16.00 uur. Graag 
vooraf aanmelden VIT (0573) 43 84 00 of mailen naar info@vithulpbijmantelzorg.nl

Herinnering opgave Kunstbus!!
Zie op deze pagina onder Vorden.

Dag van de Ouderen 26 oktober
Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst (SSWB) organiseert voor de hele gemeen-
te Bronckhorst een speciale middag voor de ouderen. Aan het programma wordt nog 
gewerkt, maar datum en locatie zijn al bekend: 26 oktober in Het Dorpscentrum, Raad-
huisstraat 6 in Vorden. Tel. 0575-552722.

Vakantietijd
Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel - Ineke Bijsterbosch: 23 juli tot en met 17 augus-
tus
Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel - Loes van der Laan: 7 augustus tot en met 31 
augustus
Welzijn Steenderen - Ineke Bijsterbosch: 23 juli tot en met 17 augustus
Welzijn Vorden - Wilma Berns: 30 juli tot en met 17 augustus

Wat te doen als het warm wordt?
Het is zomer en we hebben de tijd van het warme weer. We hebben nog niet veel mooi 
weer gehad, maar de temperaturen kunnen nog hoog worden. Vorig jaar hadden we 
vele dagen boven de 30 graden en vermoedelijk zal het ook dit jaar wel gebeuren. Het 
wordt immers steeds warmer zeggen de mensen die het weten kunnen? Daarom hier-
onder enkele tips wat wel en niet te doen als het ook echt warm wordt.
Drink voldoende, bij voorkeur water. Vermijd inspanning, tussen 12.00 en 16.00 uur. 
Blijf uit de hitte. Blijf in ieder geval in de schaduw tussen 12.00 en 16.00 uur. Zorg voor 
koelte. Leg af en toe een koel handdoek in uw nek, neem een koele douche of bad. Laat 
de zonwering zakken of doe de gordijnen dicht van kamers die veel zon krijgen. Doe de 
ramen dicht als het buiten warmer is dan binnen en zet ze open als het buiten koeler 
is: ’s avonds en ’s nachts. Zorg voor elkaar. Steek de helpende hand toe als er in uw 
omgeving ouderen of zieken zijn die hulp nodig hebben om deze adviezen op te volgen.
Vragen? Overleg met de huisarts als u vragen heeft over uw gezondheid of met uw 
apotheek als u medicijnen gebruikt. Voor alle andere vragen kunt u ook terecht bij de 
GGD in uw regio. Weet u het nummer niet, bel dan met postbus 51, (0800-8051). www. 
rijksoverheid.nl 

Hengelo en Vorden bundelen de krachten met computeren door senioren
Bij voldoende deelname (minimaal 8 en maximaal 10 cursisten) organiseren we onder 
de paraplu van de Stichting Welzijn in Vorden en Hengelo in september een aantal 
computercursussen. Deze cursussen worden gegeven in het Leercentrum van Senior-
web in Hengelo. 
Computerbrevet voor senioren Windows 7: Dit is een beginnerscursus. 10 lessen van 
1.30 uur. 
Cursus Wegwijs in Word 2010: Dit is een tekstverwerkingscursus waarbij de basisken-
nis wordt aangeboden. 6 lessen van 1.30 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cursus internet, email en telebankieren. 4 lessen van 1.30 
uur
Cursus wegwijs in Excel. Dit is een basiscursus. 10 lessen 
van 1.30 uur.
De begeleiding is in handen van Lies Kelderman en Henk 
Roes. Lesavonden:  maandag- en woensdagavond van  18.30 
uur tot 20.00 uur. Leskosten: € 10,- per les inclusief koffie 
of thee. Bijkomende kosten: lesboek en USB-stick (verwissel-
bare schijf).
Inlichtingen: Henk Roes, tel. 06-21241984.

Aanmeldformulier computercursus

O Computerbrevet voor senioren Windows 7
O Cursus wegwijs in Word 2010
O Cursus internet, email en telebankieren
O Cursus wegwijs in Excel 

Maak het rondje van uw keuze zwart. Aanmeldformulier 
kan aan een van de onderste adressen worden afgegeven/
gestuurd.
Hengelo: Ans Vermeulen: coördinator Stichting Welzijn 
Hengelo, tel. 465281
Vorden: Louise van Uden: coördinator Stichting Welzijn 
Vorden, tel. 553405

Uitleen hulpmiddelen
Voor uitleen hulpmiddelen (tijdelijk)  zoals elleboogkruk-
ken, rollatoren,  toiletverhogers, po`s en postoelen kunt u  
terecht bij Stichting Welzijn Vorden. Hulpmiddelen bui-
ten ons assortiment kunnen eventueel besteld worden.
Mocht u hulpmiddelen hebben geleend in een thuis-
zorgwinkel van Sensire, kunt u deze ook bij ons retour 
brengen. Heeft u vragen of advies nodig, gaarne contact 
opnemen met: Wilma Berns, ouderenadviseur. Tel. 0575 
553159. Mobiel 06 22929630. E-mail: w.berns@sswb.nl

Vriendschap 55+: waar wordt u blij van?
Iedere eerste maandag van de maand is er een gezamenlijke 
koffie-inloopochtend vanaf 10.00 uur in het Dorpscentrum. 
U bent van harte welkom en deelname is gratis. De eerstko-
mende bijeenkomst is maandag 3 september.
Wandelen in de natuur, een mooie film bekijken, een goed 
gesprek voeren . . . Wilt u deze activiteiten met een ander de-
len of zoekt u een maatje? Iemand van uw eigen leeftijd, ie-
mand uit uw eigen buurt of iemand met dezelfde interesse? 
Wij bemiddelen graag voor u.
Voor wie is de bemiddeling bedoeld? Voor alle inwoners van 
Vorden en omgeving vanaf 55 jaar en ouder. Het gaat om 
mensen die door het verlies van hun partner, verhuizing 
van vrienden of om wat voor reden dan ook weinig sociale 
contacten hebben en zich daarom soms eenzaam voelen. Of 
mensen die veel sociale contacten hebben maar een echt be-
tekenisvol contact missen. Maar ook mensen die een speci-
ale belangstelling of hobby hebben die ze graag met anderen 
willen delen of waarover ze met anderen van gedachten wil-
len wisselen.
Wat doen we niet? We zijn geen relatiebureau. We bemidde-
len alleen voor hen die op zoek zijn naar vriendschappelijk 
contact. Deelname is gratis.
Iedere eerste maandag van de maand is er een gezamenlijke 
koffie-inloop ochtend vanaf 10.00 uur in het Dorpscentrum. 
U bent van harte welkom. De volgende bijeenkomst is maan-
dag 6 augustus a.s. Voor informatie kunt u terecht bij: ou-
derenadviseur Wilma Berns, Stichting Welzijn Vorden, tele-
foon 0575-553159. Email: w.berns@sswb.nl

Geheugenspreekuur 
In Vorden wordt op 28 augustus een geheugenspreekuur ge-
houden door GG-Net, waarvoor u een afspraak kunt maken 
met ouderenadviseur Wilma Berns, tel. 553159. Locatie is 
het  Dorpscentrum, Raadhuisstaat 6, Vorden.

Vergeetachting bij ouderen
Bent u telkens uw portemonnee kwijt? En kunt u weer niet 
op de naam van uw nieuwe buurvrouw komen? Uw geheu-
gen laat u in de steek. Dit betekent niet dat u dement wordt. 
In dit artikel leest u over de werking van het geheugen en 
hoe het komt dat u niet zoveel meer kunt onthouden als 
vroeger. Nu u ouder wordt, merkt u dat u bijvoorbeeld niet 
meer zo goed hoort, u wordt wat strammer of u bent snel-
ler moe dan vroeger. Ook uw hersenen werken wat trager. 

Het is moeilijker iets nieuws te leren en u kunt minder ont-
houden. Dit alles is niet verontrustend, maar veel mensen
schrikken ervan en zijn bang dat ze nu dement beginnen te
worden. U kunt alleen onthouden wat u met uw zintuigen
hebt waargenomen: gezien, gehoord, geroken, geproefd of
gevoeld. Om die indrukken tot u door te laten dringen, is
aandacht en concentratie nodig. Maar u zult niet alles ont-
houden. Waarom zou u het gezicht van een voorbijganger
onthouden of de letterlijke tekst van een gesprek?
U maakt (onbewust) een keuze en u onthoudt alleen dat
wat u belangrijk vindt, bijvoorbeeld de verjaardagen van uw
kinde¬ren, een afspraak met een goede vriend of de naam
van uw huisarts. Die informatie bergt u op in het archief van
uw geheugen. Vergeetachtigheid kan zowel lichamelijke als
geestelijke oorzaken hebben.
Lichamelijke oorzaken: u kunt niet goed zien of horen, daar-
door bereikt de informatie uw hersenen niet of niet op de
juiste manier; uw hersenen werken niet goed doordat uw
hart en/of longen zwak zijn of door koorts, infecties, bloed-
armoede of een verstoorde schildklierwerking; door onvol-
doende of slechte voeding ontstaat er een tekort aan vita-
minen en mineralen, waardoor de werking van de hersenen
achteruit gaat; veel alcohol of medicijnen (vooral slaap- en
kalmeringsmiddelen) belemmeren het onthouden van nieu-
we informatie.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden
Op 18 augustus op zaterdagmiddag om 13.15 uur, organisatie
PCOB. Voor wie 70 jaar is of ouder moet zich voor een nieuw
rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden
voor de keuring kunnen voor aanmelding en/of informatie
dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575-552003.
De rijbewijskeuringen bedraagt  € 25,- en worden door  dr.
van Remmen verricht. De opbrengsten van deze keuringen
schenkt hij aan een project voor ontwikkelingshulp. 
Locatie: in het woon- en zorgcentrum, De Wehme, Nieuw-
stad 32 in Vorden. Het is raadzaam om zich ruim op tijd voor
de verlengingsdatum van het rijbewijs te laten keuren.

Vakantieperiode ouderenadviseur
In de vakantieperiode van ouderenadviseur Wilma Berns (30
juli t/m 17 augustus) is Stichting Welzijn Vorden op de ge-
bruikelijke tijden geopend.

Herinnering opgave Kunstbus
De KunstBus, een initiatief van de Stichting Welzijn Vorden.
Ook dit jaar, seizoen 2012-2013, is er weer veel  moois te be-
leven. Er is een aantrekkelijk en gevarieerd programma sa-
mengesteld. U kunt kiezen uit een bezoek aan een museum,
een concert, een toneelstuk en een musical.
Dinsdag 2 oktober 14.00 uur Huis Bergh te ’s-Heerenberg,
biedt naast de vaste collectie en kasteel en tuin, welke op
zichzelf al de moeite waard zijn, ook nog een tentoonstel-
ling rond de textielbaron Jan van Heek, die precies 100 jaar
geleden het kasteel en de landerijen verwierf.
Donderdag 6 december 20.00 uur in de Buitensociëteit van
de Hanzehof te Zutphen treedt het Don Kosaken Chor Rus-
sland op, begeleid door het State Soloists Ensemble Philhar-
monia. Dirigent is Marcel Verhoeff. U krijgt traditionele Rus-
sische gezangen, maar ook liederen uit de jaren zestig en
zeventig te horen, afgewisseld met instrumentaal vuurwerk.
Woensdag 16 januari 2013 20.00 uur in Theater Hanzehof
te Zutphen kunt u genieten van het toneelstuk De boeken
der kleine zielen, een bewerking van de roman van Louis
Couperus door Ger Thijs.
Woensdag 13 maart 2013 20.00 uur in de vernieuwde
Schouwburg Lochem Ikusasa This is Africa.  Muziek, zang
en dans uit Zuid-Afrika. Een bruisende musical waarin al-
lerlei muziek-  en dansstijlen  van traditionele Gospel tot Af-
rican House te zien en te horen zullen zijn. 
Informatie hierover heeft u op diverse plaatsen in Vorden
en omgeving kunnen zien, zoals  verspreide affiches en in-
schrijfformulieren.
Contactpersonen: voor Vorden en omgeving: Antoinette
Timmer 0575-552027; Nienke Slabbekoorn 0575-846368; La-
mien Nijhoff 0575-552118. Voor Wichmond: Josefine Meijer
0575-547930. 
Bij geen gehoor kunt u terecht bij Stichting Welzijn Vorden,
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. Tel. 0575-553405

Nieuw: 
Senioren uit Hengelo en Steenderen die belangstelling 
hebben voor een van deze voorstellingen kunnen dit jaar 
ook mee met de kunstbus uit Vorden. Nadere informatie 
kunt u terecht bij een van bovenstaande contactperso-
nen.
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De mannen van De Vro-
lijke Knobbelaars zijn 
in Groenlo al jaren be-
kend van uiteraard, het 
spelletje knobbelen. In 
2005 staken zij voor het 
eerst hun handen uit de 
mouwen tijdens de Slag 

om Grolle. “In 2005 en 
2008 zijn wij als groep 
gevraagd om de kassa’s 
van de Slag te bemannen, 
hierdoor kwamen wij op 
het idee om de volgende 
keer zelf mee te doen met 
het evenement,” aldus 

André Gelinck. 
“Tijdens de jaarvergade-
ring van 2009 hebben 
een aantal van ons het 
idee ingebracht, iedereen 
was direct enthousiast. 
We zaten namelijk vlak 
voor ons 25-jarig jubi-
leum in 2011 en het leek 
ons een mooi idee om 
zo ook meer bekendheid 
te geven aan ons spel,” 
vult Thom Kramer aan. 
De mannen kwamen op 
het originele idee om 
de hobby die ze samen 
delen te plaatsen in een 
17e-eeuwse setting. De-

zelfde avond nog is Peter 
Gunnewijk uitgenodigd 
voor tips en trucs. Na 
dit gesprek was iedereen 
zo geïnspireerd dat het 
plan verder uitgewerkt 
werd, taken werden ver-
deeld en de Knobbelaars 
gingen aan de slag. De 
kleding werd gemaakt 
door een aantal vrouwen 
en de accessoires hebben 
de mannen gemaakt. “Ik 
heb gelukkig veel ruimte 
om mijn huis” verteld 
André, “hier heb ik ook 
een aantal zaagmachines, 
daardoor hebben we de 

banken, tafels en krui-
wagens zelf gemaakt.” 
In het totaal hebben de 
Knobbelaars in 2010 met 
34 personen meegedaan; 
vrouwen, kinderen ieder-
een deed mee!
Ook dit jaar zijn de Knob-
belaars weer te vinden in 
de Kevelderstraat, bij hun 
clubhuis De Lange Gang. 
“De meesten van ons zijn 
er drie dagen lang. We 
slapen thuis, maar dat is 
kort. Het zijn lange, maar 
vooral gezellige dagen. 
Om half 10 zijn de eerste 
er al weer en de laatste 
rollen om half 4 de kroeg 
uit!” lachen de mannen 
Thom en André.
Ze vinden het prachtig 
om mee te doen met het 
leven van alledag. Het 
knobbelen is een oud 
volksspel waaraan ieder-
een mee kan doen. “De 
mensen kunnen bij ons 
een workshop volgen, 
de interactie wat je hebt 
met de bezoekers en re-
enactors is geweldig.” 
De Kevelderstraat wordt 
dit jaar extra aangekleed 
door de buurt, zij zul-
len zorgen dat de gehele 
staart vol wordt gehangen 
met was. Daarnaast zijn 
de mannen met nieuwe 
onderdelen bezig. “Ons 
onderkomen moet het 
verlengstuk worden van 
de kroeg (de Lange Gang), 
ook willen we een aantal 
muzikale attributen gaan 

maken, om wat leven in 
de brouwerij te maken. 
We vinden het geweldig 
dat er dit jaar meerdere 
groepen uit Groenlo mee 
doen. Het hoeft niet heel 
uitgebreid, door de jaren 
heen vul je je onderdeel 
aan, zo doen wij het ook! 
Belangrijk is wel dat de 
kleding in de buurt van 
de stijl van 1627 komt. 
Wij vinden de Slag om 
Grolle net zo mooi als 
drie dagen feest vieren 

tijdens de Kermis en Car-
naval! We hopen dan ook
vele Grolse inwoners te
treffen om ze uit te da-
gen voor een potje Knob-
belen!”
Naast de Knobbelaars in 
de Kevelderstraat zijn er
in heel Groenlo tijdens
de Slag om Grolle diverse
attracties als theater, mu-
ziek en marskramers te
vinden. Kijk voor meer
informatie op 
www.slagomgrolle.nl

Knobbelen in de Kevelderstraat tijdens de Slag 
om Grolle

Groenlo - In oktober zal Groenlo weer overspoeld 
worden door honderden re-enactors uit de hele 
wereld die mee doen aan de Slag om Grolle. De 
afgelopen weken hebben zich ook al vele Grolse 
inwoners gemeld om deel te nemen aan dit eve-
nement, zo ook De Vrolijke Knobbelaars. Sinds 
de vorige Slag in 2010, zijn zij zo enthousiast dat 
ook dit jaar de Kevelderstraat weer gevuld wordt 
met vele Vrolijke Knobbelaars!

(bromfiets)Rijbewijs A M

De volgende activiteiten starten weer in september.
Activiteiten in het Dorpscentrum zijn o.a.: Hobby-en voor ouderen  
iedere maandag-, woensdag- en donderdagmorgen, opgave bij Stich-
ting Welzijn Vorden. Tel. 553405.

Spelen zoals: Kaarten (maandagmiddag ) rummi-cub (woensdagmid-
dag). Koffieochtend op de woensdagsmorgen. Bingo of een sjoelmid-
dag kan in overleg (woensdagmiddag). Maatjesproject (eerste maan-
dagmorgen van de maand). Biljarten voor dames is ook mogelijk (tijd 
in overleg met het Dorpscentrum). Andere activiteiten zijn altijd in 
overleg mogelijk.

Stijldansen die in september of oktober weer starten. T.z.t. kunt u 
dit in Contact lezen. U kunt zich al aanmelden. In het voorjaar is dit 
een succes geweest.

Koersbal op de dinsdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur.

Schildercursus. De schildercursus groep van R. Overvelde start weer 
in september met 10 tot 12 lessen. Voor meer informatie kunt u te-
recht bij Stichting Welzijn Vorden of bij R. Overvelde, tel. 524734.

Meer Bewegen voor Ouderen: in het Sporthal ’t Jebbink: gymnastiek 
55+ op de dinsdag morgen van 9.00 tot 9.45 uur en van 10.00 tot 
10.45 uur. Sport en spel op de maandagmorgen van 10.45 tot 11.45 
uur. Deze sporten zijn onder begeleiding van MBvO-leidster, mevr. M 
Groenenberg. Zij geeft al 25 jaar les in Vorden. 

Volksdansen in Ludgersgebouw in Vierakker van 18.15 tot 19.30 uur.  

Sport en Spel op de maandagmorgen van 10.45 -11.4

Gymnastiek 55+ dinsdagmorgen van  9.00 tot 9.45 uur en van 10.00 
tot 10.45 uur. 

Zwemmen bij fysiotherapeut Jansen van de Berg op de maandag mid-
dag van 15.00 tot 15.45 uur en van 16.00 tot 16.45 uur. Op woensdag-
middag van 11.15 tot 12.00 uur.
Opgave en afmelding bij Stichting Welzijn Vorden, 553405. Om te 
zwemmen is nog plaatst vrij in de groepen op de maandagmiddagen.

Wandelclub: iedere donderdagmorgen start om 9.30 uur een groepje 
vanuit het Dorpscentrum.  Afstand wordt met elkaar overlegd. Op-
gave bij Stichting Welzijn Vorden. Telnr. 553405.

Nordic walking: in de even maanden op een maandag wordt er ge-
start bij het Olde Lettink en in de oneven maanden op het parkeerter-
rein bij het Kerkhof. Tijd is om 14.00 uur. Voor meer informatie en 
voor aanmelden kunt u terecht bij St. Welzijn Vorden. Telnr 553405..

Voor informatie en opgave kunt u terecht Stichting Welzijn Vorden, 
tel. 553405.
Inmiddels zijn daar ook er meer activiteiten die u kunt lezen in het 
nieuwe boekje dienstverlening en activiteiten seizoen 2012-2013. 
Deze liggen bij Stichting Welzijn Vorden, maar ook op andere loca-
ties, zoals het Dorpscentrum etc.

Cursus Levensverhalen schrijven in Vorden
Op donderdag 25 oktober start een cursus Levensverhalen schrijven 
bij Stichting Welzijn Vorden. Steeds meer mensen in Nederland ont-
dekken hoe waardevol het is om over het eigen leven te schrijven.  
Merel Bruning van Schrijfzicht inspireert en begeleidt u gedurende 
zes lessen dit najaar.

Ieder leven zit vol met boeiende en mooie verhalen. Of ze nu vrolijk 
zijn of verdrietig, over avontuurlijke reizen gaan of over een dag in 
huis met een zwabber en stofdoek.

Inspirerende en frisse schrijfoefeningen maken de pen los en brengen 
de stroom van herinneringen op gang. U krijgt eenvoudige schrijf-
technieken aangereikt die uw teksten levendig en beeldend maken. 
We werken aan de hand van thema’s, foto’s of bijvoorbeeld een ge-
liefd voorwerp. Schrijfervaring is niet nodig, iedereen kan schrijven.
Het is fijn om over je leven te schrijven. Om de waarde te zien van de 
dingen die je geleefd en meegemaakt hebt.  Schrijven in een groep en 
luisteren naar elkaars verhalen is inspirerend. Daarbij bent u altijd 
vrij om uw teksten wel of niet met de andere cursisten te delen.

We schrijven korte verhalen die u zelf kunt bundelen en uitbreiden. 
Tijdens de cursus ontdekt u welke manier van werken voor u het 
beste werkt. Daardoor kunt u na afloop van de cursus zelf verder 
werken aan uw levensverhalen. Maar er is ook altijd de mogelijkheid 
van een vervolgcursus.

Merel studeerde aan de Schrijversvakschool in Amsterdam. Ze is do-
cente creatief schrijven aan Kunstencentrum de Leeuwenkuil in De-
venter en volgde een training Levensverhalen schrijven bij MBcom-
municatie.

Op donderdag 6 september van half 11 tot 11.00 uur en op maandag 
1 oktober van half 11 tot 11.00 uur zal Merel aanwezig zijn bij stich-
ting Welzijn Vorden om meer over de lessen te vertellen en vragen te 
beantwoorden. U bent van harte welkom.

De cursus vindt plaats bij Stichting Welzijn Vorden, Raadhuisstraat 6. 
De lessen beginnen op 25 oktober om 10.00 en duren tot 11.30.
Kosten € 75. Opgave bij Stichting Welzijn Vorden: Telefoon: 0575 55 
34 05. Email: l.vanuden@sswb.nl. Voor meer informatie kijk ook op: 
www.schrijfzicht.nl  (De verhalen van je leven)

Start Yoga
Sinds enige jaren zijn er twee yogagroepen actief op de maandag-
middag. Op 3 september begint er weer een nieuwe serie van vijf-
tien lessen in Het Anker in Steenderen. Fijne fysieke oefeningen 
die uw wervelkolom soepel en sterk maken, in combinatie met 
ademoefeningen, concentratieoefeningen en daarna heerlijk ont-
spannen maken yoga een weldaad voor lichaam en geest. De les-
sen zijn geschikt voor dames en heren met en zonder ervaring. 
Ieder oefent op eigen nivo. Er zijn nog plaatsen vrij. De groepen 
starten 15.00 uur en 16.15 uur. Vijftien lessen kosten € 79,-. Voor 
informatie en aanmelding kunt u terecht bij Welzijn Steenderen, 
tel 0575-450029 (vanaf 20 augustus) of bij yogadocente Rita Weber, 
tel. 0313-842794.

 
Rijvaardigheidsritten
Vooraankondiging. Jaarlijks worden er rijvaardigheidsritten georgani-
seerd door VVN Bronckhorst en de Welzijnsstichtingen. Dit jaar vin-
den deze ritten plaats op dinsdag 9 oktober. Net als voorgaande jaren
bij Den Bremer in Toldijk. In de Achtste Steen van september leest u 
meer. Wilt u nu alvast wat meer informatie dan kunt u bellen met
Janny Wieggers, tel. 0575-452538.

Gymnastiek in de sporthal
Op 12 september begint op woensdagochtend weer de gymles voor de
jongere oudere. Of de oudere jongere, net wat u het prettigst vindt. In
sporthal ’t Hooge Wessel worden op woensdagochtend van 8.30 tot
9.30 uur naast grondgymnastiek allerlei sport en spel oefeningen ge-
daan om het lichaam soepel te houden. Meer informatie kunt krijgen
bij Wil Geurts. Tel. 0575-451683.

Vakantietijd!
Medewerker Ineke Bijsterbosch heeft vakantie tot en met 17 augus-
tus. In die periode is er geen spreekuur en is de stichting ook niet tele-
fonisch bereikbaar voor algemene vragen en vragen over activiteiten.
Mocht u een probleem of vraag hebben en dit  met een ouderenadvi-
seur wilt delen, dan kunt u wel het telefoonnummer van de stichting
bellen. U hoort dan welke collega ouderenadviseur waarneemt. Voor
alle andere vragen hopen wij dat u na de vakantie terug wilt bellen.

Informatie
Voor informatie: tel.: 0575-450029, e-mail: welzijnsteenderen@sswb.
nl of langskomen op het kantoor in De Bongerd. Inlooptijden: maan-
dag, dinsdag of woensdag van 9.00 tot 10.00 uur en donderdag van
13.30 tot 14.00 uur.



ALLE OPRUIMINGS-
SCHOENEN

50% KORTING
alléén op zaterdag 18 augustus 2012

Dorpsstraat 4 Giesen Schoenmode

ALLE KINDER- EN 
 DAMESSCHOENEN

50% KORTING
alléén op zaterdag 18 augustus 2012

ALLE ZOMERMODE 
70% KORTING 

OF MEER...
Raadhuisstraat 2 Tuunte Fashion

Het najaar staat voor de deur en daar willen we opgeruimd aan

beginnen. Daarom houden de Vordense winkeliers grote schoonmaak

op zaterdag 18 augustus. En daar profiteert u natuurlijk van!

Vanaf 8.00 uur gaan de laatste artikelen weg voor de

laagste prijzen. Van kleding en schoenen tot fietsen en horeca.

Met elk uur nog eens extra aantrekkelijke aanbiedingen. 

We geven u een overzicht van uur tot uur.

Zorg dus dat u er op tijd bij bent en kom zaterdag 18 augustus

naar het centrum van Vorden. Want alles moet de deur uit!

De fantastische aanbiedingen vormen een mooie

aanleiding om op 18 augustus vroeg uit de veren    

te komen. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben we

voor vroege vogels tussen 8.00 en 9.00 uur ook 

nog eens een lekker ontbijtje klaarstaan. Zo kunt 

u niet alleen als eerste genieten van de  lage prij-

zen en de speciale ‘uuraanbiedingen’, maar ook 

van een heerlijk glaasje verse jus d’orange en een 

warm croissantje. 

Dat is pas een mooi begin van het weekend!

Zaterdag 18 augustus 2012

Opruiming in het centrum van Vorden

Let op de 
scholen  
beginnen 
binnenkort 
weer!

Hoge 
Korting 
op  
school-
fietsen!

Sterke Batavus tango 
van €799 nu voor € 679,-

Stoere Sparta Plato 
van € 549 nu voor € 449,-

En op alle atb en race fietsen 15% korting.

Dorpsstraat 12    Profile Bleumink 



Dorpsstraat 24 Hotel Bakker

Alles de deur uit!
De laatste artikelen voor de laagste prijzen

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 18 AUGUSTUS

ALLE ZOMERCOLLECTIES
75% KORTING

en als extra: een waardecheque 
t.w.v. 10% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 21 aug. t/m 3 nov.

VAN 8.00 TOT 10.00 UUR
ALLEEN 18 AUGUSTUS

ALLE ZOMERCOLLECTIES
75% KORTING

en als extra: een waardecheque 
t.w.v. 15% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 21 aug. t/m 3 nov.

Burg. Galleestraat 9 Visser Damesmode Burg. Galleestraat 9 

VAN 8.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 18 AUGUSTUS

HABBEKRATS

€ 5,- of € 10,-

uitzoeken

G-star
Pepe jeans

Only
DEPT
PME

Scotch & Soda
Martomod
enz. enz.

Zutphenseweg 8 Fashion Corner Zutphenseweg 8 

De laatste restanten nu voor hèèl weinig.....

Alles de hele dag: 3 halen, 1 betalen  (v/d originele prijs)

Voor de vroegste vogels  koffie & broodje 
      de meeste keus!

Dus heel veel halen ... heel weinig betalen

UITGEBREID 
 ACHTERHOEKS 
 ONTBIJTBUFFET 

van 7.00 tot 11.00 uur

€ 7,50 p.p.

Bij deze zaken

staan 

zaterdag 18 augustus 

de deuren wijd open

UITVERKOOP
Zaterdag verlagen we nog 

1 keer de prijzen!

Alle kleding met een sticker

50% extra korting 

In onze bistro: van 10.00 tot 17.00 uur: 
ieder 2e kopje koffie p.p. van het huis!

Voor thuis: van 10.00 tot 17.00 uur: 
bij 4 apfelstrudel halen, 3 betalen 

(incl. vanillesaus en slagroom)

Kerkstraat 3   Grand Bistro de Rotonde Dorpsstraat 18b HEMA



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
Nr. 33, 14 augustus 2012

In mei heeft een verkooptraject gelo-
pen voor nieuwbouwplan De Woord-
hof in Hummelo. In het plangebied is 
plaats voor 8 woningen. Geïnteres-
seerden konden zich inschrijven voor 
6 rijwoningen voor starters (2 blok-
ken van 3 in collectief particulier
opdrachtgeversschap (CPO)) en
2 kavels voor particulier opdrachtge-
verschap. Naar verwachting is deze 
locatie de laatste grote inbreiding in 
Hummelo.

-
-

ten het bestemmingsplan aan te pas-

maar we willen geïnteresseerden 
met een aanpassing van het bestem-

-
den in plaats daarvan één tweeon-
dereenkap-woning te realiseren of 

-

twee tweeondereenkap-woningen te 

-

ben we overlegd met de dorpsbelan-
genvereniging.

Bestemmingsplan
-

ken, moeten we het bestemmings-

-
bare bekendmakingen voor meer

-
singen hopen we beter in te spelen op 

ons op, via tel. (0575) 75 02 50.

Aanpassingen in nieuwbouwplan
De Woordhof, Hummelo

-
meente vormen we plantsoenen om 

-
ring van de omvorming gebeurt in fa-

plannen kwamen tot stand in overleg 
-

-
avond eind 2011 besproken met in-

Groenstructuurplan
In ons Groenstructuurplan is opge-

behoud van de kwaliteit van het 

-
len dit bereiken door het omvormen 
van oude, versleten heestervakken 

Meer informatie
Bewoners die overlast van de werk-

-

www.bronckhorst.nl  Infobalie  

-
wachting een week.

Omvormingen openbaar groen in 
Wichmond starten vanaf 27 augustus

Eén van de om te vormen heestervakken in het dorp

-
-

de paard dat midden in het centrum 
-

men dat het beeld gestolen werd, 
maar het is wel wat beschadigd.
Het kunstwerk is in reparatie en het 

-

Kunstwerk paard 
in Vorden vernield 
en in reparatie

eerst naar de brugklas? En maakt u 

lukken? Een nieuwe grote school, een 
eind fietsen, nieuwe contacten leg-
gen, plannen en huiswerk maken.

Loslaten

groot. U moet uw kind weer een stuk-
-

Hoe kunt u uw kind steunen?

begrip en leg uit dat alle verande-

wel belangstellende vragen stellen. 

kan

paar keer samen te oefenen in de 

een eerste schooldag er ongeveer 
-

samen een leuke agenda en 

voor het huiswerk en vraag uw kind 
of het lukt om te plannen

Doorpraten?

Praat met de mentor van uw kind of 

voor al uw vragen 
over het opvoeden 
en opgroeien van 
kinderen, via 

-
horst.nl.

Gaat uw kind voor het eerst naar de brugklas?

0575-461100

ma. t/m vrijdag
08.00 - 24.00 uur



Openbare bekendmakingen

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

Rondetafelgesprekken
30 augustus 2012, 20.00 uur, 
raadzaal 
Op de agenda staan de onderstaande 
onderwerpen. De gesprekken zijn 
openbaar en u bent van harte welkom 
om deze bij te wonen.

Kulturhus
 De raad wordt gevraagd het be-

stemmingsplan ongewijzigd vast te 
stellen. De Gildeschool in Drempt 
en de St. Willibrordusschool in

 Achter-Drempt zijn verouderd en 
krijgen in de komende jaren te

 maken met een teruglopend leer-
lingenaantal. In 2011 besloot de 
raad beide scholen op te laten gaan 
in nieuwbouw op één locatie (op de 
Kerkstraat in Drempt waar nu de 
Gildeschool zit), met daarin ook het 
dorpshuis  

-

 B en w vragen de raad om het ver-
zoek voor de bouw van twee wonin-
gen aan de Hengelosestraat in

 Keijenborg af te wijzen omdat dit 
niet in ons beperkte woningbouw-
programma (Regionale Woonvisie) 
voor de komende jaren past

-

 De raad wordt gevraagd de subsi-
dieverordening onderhoud ge-
meentelijke monumenten in te 
trekken. Dit is een gevolg van het 
besluit van de raad in het traject 
naar een Toekomstbestendig 
Bronckhorst (TBB) om eigenaren 
van gemeentelijke monumenten 
geen subsidie meer te verstrekken 
als bijdrage in het onderhoud van 
hun monument. Dit besluit levert 
een bezuiniging op de gemeentelij-
ke begroting op van 95.000 euro

- effecten junicirculaire van het rijk  
- afhandeling omgevingsvergunnin-

gen, kappen
- grondprijzenbrief 2012-2013
- managementrapportage participa-

tie 1e en 2e kwartaal 2012
- gemeentelijke voortgangsrapportage 
- opkomsttijden brandweer 

- instemming jaarrekening 2011
 IJsselgraaf

Over onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens de 
Rondetafelgesprekken of commissie-
vergadering, iedere tweede woens-
dag en donderdag van de maand. 
Voor onderwerpen die niet op de 
agenda staan heeft u hiervoor de
mogelijkheid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over niet-
geagendeerde onderwerpen’ in de 
commissievergadering (iedere twee-
de donderdag van de maand).

Voor het inspreekrecht geldt een aan-
tal spelregels, zoals min. 48 uur voor 
de vergadering aanmelden en spreek-
tijd max. 5 minuten per persoon. Voor 
meer informatie of aanmelden voor 

het spreekrecht kunt u contact opne-
men met de griffie, tel. (0575) 75 02 50 
of griffie@bronckhorst.nl.

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

Uit de raad

uur, afsluiten van de Veldermansweg, deel van de Rijnweg, deel van de Venneweg en deel van de 
Varsselseweg, van 18.00 tot 23.00 uur, RTV De Zwaluwen

-
sportvereniging De Ploeg

12.00 tot 18.00 uur, 10 september van 19.00 tot 21.00 uur, 11 september van 12.00 tot 24.00 uur 
en 12 september van 08.00 tot 24.00 uur, afsluiten Torenallee, Keppelseweg, Dorpsstraat en

 Zutphenseweg, instellen omleidingsroute, ontheffing verstrekken zwak-alcoholische drank op 
terrein aan de Greffelinkallee, 11 en 12 september 2012, stichting Volksfeest Hummelo

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

-
verbod aan de Korenweg, tussen Kampweg en Wisselinkweg, van 08.00 tot 18.00 uur, ontheffing 
verstrekken zwak-alcoholische dranken, Zelhemse auto- en motorclub (ZAMC)

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.  

Ontvangen op 2 augustus 2012: 

Ontvangen op 3 augustus 2012: 

Ontvangen op 7 augustus 2012: 

Vergunningsvrij
Ontvangen op 20 juli 2012:  

Ontvangen op 31 juli 2012:

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

Aanvragen

Afgegeven op 9 augustus 2012:

Verzonden op 7 augustus 2012: 

Verzonden op 8 augustus 2012: 

Verzonden op 9 augustus 2012: 

Verleende vergunningen

Halseweg, en de Halseweg, tussen de Dorpsstraat en de kruising Halle-Nijmanweg/Halle-Heide-
weg, van 08.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsver-
keer. In die periode geldt een omleidingsroute via de Molenweg, Pluimersdijk en Halle-Nijmanweg

van 24 augustus 19.00 uur tot 25 augustus 2012 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uit-
zondering van bestemmingsverkeer

 Populierenweg, van 17 augustus 19.00 uur tot 19 augustus 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer, 
met uitzondering van bestemmingsverkeer. Verder geldt tijdens de optocht, op 19 augustus 2012 
van 13.30 tot 15.00 uur, een stopverbod op de twee oversteekplaatsen op de Kruisbergseweg

2012 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de ge-
meente Bronckhorst, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo 
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Omgevingsvergunningen voor het kappen 
van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in 
werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de wer-
king van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Verzonden op 9 augustus 2012: 

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

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

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 ontwerpvergunning

 ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

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

B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan ‘Hummelo; De Woordhof - herzie-
ning’ voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op een herziening van het bestemmingsplan 
‘Hummelo, De Woordhof’ in verband met woningbouwcategoriën.

B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan ‘Herziening Bronckhorst’ voor te

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

bereiden. Het plan heeft betrekking op diverse locaties in het buitengebied en bebouwde kommen 
van de gemeente Bronckhorst. Het betreft het actualiseren van locaties die niet eerder in actualise-
ringplannen zijn opgenomen en aanpassingen in enkele geldende bestemmingsplannen in verband 
met woningbouwcapaciteit.

Aangezien het hier enkel mededelingen betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen 
van een reactie op beide plannen. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedures, komen 
stukken ter inzage te liggen in het gemeentehuis en beschikbaar via de website en is er gelegenheid 
tot het indienen van een reactie.

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 16 augustus t/m 26 september 2012 tijdens 
de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

van een inrichting waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is

 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat het gemelde niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht valt. Wel moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, die aan bovengenoemd 
besluiten zijn verbonden.

M.E.R.-beoordelingsbesluit Tolstraat ong. Drempt

voor het oprichten van een rundveehouderij, bestemd voor het houden van 150 melkkoeien en 100 
jongvee. Ingevolge de Wet milieubeheer moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet 
worden gemaakt. Na beoordeling van de diverse milieuaspecten is ons gebleken dat er geen be-

Wet milieubeheer

Voornemen tot uitschrijving GBA

de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven. Het adreson-
derzoek heeft geen resultaat opgeleverd. De gemeente heeft betrokkene schriftelijk op de hoogte 
gesteld van het voornemen over te gaan tot uitschrijving naar een onbekend adres. Deze uitschrij-
ving heeft ingrijpende gevolgen. Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht om de gegevens 
te gebruiken zoals opgenomen in de GBA. Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen 
wij betrokkene ook op deze wijze in de gelegenheid om, gedurende drie weken na deze publicatie, 
informatie over zijn/haar adres te verstrekken. Ontvangen wij binnen drie weken geen nadere 
adresinformatie dan wordt de bijhouding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrij-
ving van de volgende persoon:

Gemeentelijke regelgeving algemeen

langrijke nadelige effecten voor het milieu of bijzondere omstandigheden zijn die een milieueffect-
rapport noodzakelijk maken.

De beschikking en alle andere stukken liggen van 16 augustus t/m 26 september 2012 ter inzage bij 
-

blieksbalie 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.

De aanmeldingsnotitie en het besluit hierop maken onderdeel uit van de voorbereidingen op een 
procedure voor een omgevingsvergunning. Op basis artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht 
staan de aanmeldingsnotitie en het besluit hierop niet open voor bezwaar of beroep tenzij belang-
hebbenden rechtstreeks in hun belang getroffen worden. Indien u het niet eens bent met de aan-
meldingsnotitie of het besluit hierop, dan heeft u tijdens de procedure voor een omgevingsvergun-
ning de mogelijkheid om een zienswijze hiertegen in te dienen.

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

Ga voor meer informatie naar: www.nissan-acties.nl

NISSAN PIXO 

ALLEEN BIJ 
HERWERS

Nissan. Innovation that excites. 

NISSAN 

PIXO
€ 1.500,- 
HERWERS-

KORTING

Consumentenadviesprijs Nissan PIXO v.a € 8.199,- (1,0L 68 pk Visia, prijslijst 1 juli 2012) is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en 
kosten rijklaar maken. Opties en uitrusting zijn afhankelijk van de uitvoering. * Aanbod is geldig op alle beschikbare uitvoeringen van de PIXO met 
een registratiedatum van april 2012. Binnen het leasebedrag van € 196,25 per maand valt: optiepakket / verplichtte aanbetaling van € 1000,-. 
Incl. dealerkorting a € 1500,- Looptijd fi nanciering 24 maanden. Dealerkorting is incl. BTW, is niet inwisselbaar tegen contanten en is tevens het 
maximum bedrag. Het aanbod is niet geldig voor de orders uit de leasesector. *Afl opend krediet (uitgestelde betaling) wordt verstrekt door Nissan 
Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). 
Jaarlijks kostenpercentage na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rente-, 
drukwijzigingen voorbehouden. 

Overeenkomstig 715/2007.EG. Min/max verbruik PIXO gamma gecombineerd: 4,3-5,1 l/100 km, resp. 
23,3-19,6 km/l. CO2-uitstoot variërend: van 99 gr/km tot 118 gr/km. Alle wijzigingen en drukfouten 
voorbehouden aan Nissan Nederland.

VANAF

 € 196,25*

PER MAAND

Totaal 
krediet-
bedrag

Looptijd in 
maanden

Vaste 
debet 

rentevoet

Jaarlijks 
kosten-

percentage

Totaal te 
betalen 
bedrag

Maand-
termijn

€ 5.210,- 24 7.9% 7.9% € 1.000,- € 196,25 

€ 4.710,- 24 7.9% 7.9% € 1.500,- € 174,38 

€ 4.210,- 24 7.9% 7.9% € 2.000,- € 151,85 

€ 3.710,- 24 7.9% 7.9% € 2.500,- € 129,32

 CD-speler 

 5-deurs

 Airconditioning

  4 airbags

 Centrale     
  deurvergrendeling

14% BIJTELLING

GEEN WEGENBELASTING

GEEN BPM

DOETINCHEM  Edisonstraat 79  0314-333055
HENGELO (Gld.)  Kruisbergseweg 8  0575-462244
ZEVENAAR  Kelvinstraat 2  0316-523523

www.herwers.nl

Tevens voorzien van o.a.:
 Deelbare achterbank  Lichtmetalen velgen

 In hoogte verstelbare bestuurdersstoel  Mistlampen

Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

Gotink beschikt over een prachtige show-

room waar u zich uitstekend kunt laten voor-

lichten. Als totaalinstallateur kunnen we u 

daarnaast helpen bij de complete inricht-

ing van uw badkamer naar uw wensen: van 

schetsontwerp tot montage.

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE DOUCHE

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

NU 20 % KORTING OP AL ONZE DOUCHEKABINE’S 

Showroom modellen
nu tot wel 50%

 korting



C1000 Grotenhuys
Vorden

Met C1000 Grotenhuys
heel voordelig naar



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

Het begon allemaal in de zomer van 
1974 toen een groepje vriend(inn)en 
op de déél een ruimte creëerde om 
gezellig op de woensdagavond de 
week door te zagen onder het genot 
van een drankje en een muziekje. Zo 
ontstond ‘Quo onder de Hilde’. We 
hadden natuurlijk al wel de goedkeu-
ring en de tolerantie van onze ouders 
hiervoor gekregen. Want zo gewoon 
was het niet, al die vreemde gasten 
bij de keet. Daarvoor gaat nog steeds 
onze dank naar uit, want anders was 
dit niet mogelijk geweest. Maar ja, 
de koeien moesten weer op stal, dus 
werd er een kippenhok van wat ander 
interieur voorzien. Hier konden de 
feestelijke activiteiten worden voort-

gezet en werd de naam omgedoopt in 
‘Quotation’. Hier zijn later ook vaak 
de stapavonden begonnen naar Halle, 
Markelo, Holterhoek, Radstake, Con-
cordia enzovoorts. Ook werden er na 
verloop van tijd veel besloten fuiven, 
feestjes etcetera gegeven. In het voor-
jaar van 1977 is hier de vriendenclub 
‘de Hökers’ uit voort gekomen, ze 
deden een vijftal jaren succesvol aan 
touwtrekken. 

Ook zeskampen, veldvoetbal en ze-
ker zaalvoetballen in Hengelo wat 
nog werd beoefend tot en met eind 
2010. Nu zijn ze weer terug bij af; het 
sportieve tijdperk is deels beëindigd 
en het feestelijk samenzijn is er nog 

steeds met onder andere de gezellige 
jaarlijkse barbecue. 
Veel lui uit die tijd zien elkaar nog 
wel eens op de een of andere manier. 
Maar er zijn zeker ook velen die er 
vaak of enkele malen zijn geweest, 
maar zijn uitgevlogen naar elders. 
Op deze manier elkaar weer eens 
te kunnen zien en willen bijkletsen 
onder het genot van een drankje en 
muziek uit die jaren. Livemuziek die 
ondersteund zal worden door twee 
Hengelose bands namelijk Underkof-
fer en Aah Nee Hè. Dus een ieder die 
er iets mee van doen heeft gehad is 
hierbij van harte uitgenodigd. Weet 
of ken je andere bezoekers van toen, 
schroom niet die ook te benaderen en 
uit te nodigen voor deze reünie. Dus 
komt allen op 25 augustus naar de 
Wassinkweg 1 in Varssel.

Voor verdere informatie, de le-
den: Hennie en Kees, Marti tel. 06-
22532230, Benny en Ivonne Eenink 
tel. 06-41125173.

Reünie Bar Quotation - 
Eeninkbar Varssel

Varssel - Het is zover! Na vragen van velen ‘wanneer’ komt er weer 
een reünie van de Bar in Varssel, is hier het verlossende antwoord: op 
zaterdag 25 augustus op de oude locatie aan de Wassinkweg 1 bij de 
familie Eenink. Hier was ooit Bar Quotation alias Hökerskeet en in de 
volksmond ook wel bekend als de Eeninkbar zijn faam hoogtij vierde 
tussen 1974-1989 (15 jaar), gaat het weer gebeuren, waar het voor velen 
ooit is begonnen… wat ?!

De organisatieleden van de reünie.

Zoals u vorige week in het contact 
heeft kunnen lezen, draait het op 
vrijdag 17 en zaterdag 18 augustus 
om gezelligheid, muziek en enter-
tainment in Hengelo Gld. Dit was 
natuurlijk nooit gelukt zonder de 
trouwe sponsoren.

Er is door een sponsor tijdelijk een 
Peugeot 208 die door een andere 
sponsor is voorzien van flitsende re-
clame beschikbaar gesteld aan de or-
ganisatie van het Hengelsfeest.

HEB JE NOG GEEN KAARTEN 
VOOR HET HENGELSFEEST?
Bestel ze dan direct online of in een 
van de vele voorverkoop punten, kijk 
op www.hengelsfeest.nl voor meer 
informatie. Let op: De kaartverkoop 
loopt erg hard!

WIL JE EEN HUISKAMERCON-
CERT WINNEN? 
Kijk dan snel op de facebook pagina 
van het Hengelsfeest!

Bijna is het zover!

Het Hengelsfeest editie 7!

Hengelo - Vele voorbereidingen hebben al plaatsgevonden, om ook dit 
jaar weer een grandioos evenement neer te zetten. De weersvoorspel-
lingen zien er bijzonder goed uit voor komend weekend, maar zelfs 
als er een druppel valt, is 90% van het evenementen terrein overdekt!

PV DE KOERIER ZELHEM 
Op zaterdag 11 augustus vlogen 119 
jonge duiven van 8 deelnemers van 
De Koerier vanuit NIVELLES/NIJVEL. 
De duiven werden om 09.15 uur ge-
lost. Uitslag: R. van Aken (8/20) 1 7 10 
14 15 19 24 29, Mathilde Velthorst 
(5/17) 2 3 5 6 18, M. Burghout (5/17) 
4 8 12 25 26, H. Niesink (2/16) 9 11, 
E. te Pas (6/24) 13 16 17 22 23 28, P. 
van Londen (3/17) 20 21 27, G. Dijcker 
(1/5) 30. 

PV VORDEN 
Zaterdag 11 augustus was het dan zo-
ver, de eerste afdelingslossing. Ruim 
27.000 duiven in concours, oosten 
wind, zon, weer zoals de liefhebbers 
dit graag zien. De 125 jonge duiven 
van Vorden gingen om 09.15 uur op 
de wieken in NIJVEL, afstand tot Vor-
den 212 km. Er werd gerekend zo’n 
3 uur vliegen. Maar dan plotsklaps 
om 12.10 uur als uit het niets, valt 
bij H. Hoksbergen de winnende duif 
op de klep, gelijk gevolgd door een 
hokgenoot. Dit was een overduide-
lijke 1-2. Zo werd het doordeweekse 
rijden met duiven beloond. Maar de 
vakantie zit er weer op, dus volgende 
week: nieuwe ronde, nieuwe kansen. 

Uitslag: H.B.M. Hoksbergen 1 2 4 5 6
17 29, Marc Tiemessen 3 9 10 13 14
20 22 31, Ashley Eykelkamp 7 8 18 19
21 23 28 30, T.J. Berentsen 11 15, R.
de Beus 12 24 26, E. Bruinsma 16 27,
D.J. Gotink 25 32. 

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
De duiven van PV De IJsselbode Steen-
deren vlogen op zaterdag 11 augustus
vanaf MEER. De eerste duif was van
Henk Hulshof Uitslag: Hulshof H.
(4/10) 1 9 13 15, Dieks H. (5/19) 2 11
12 19 20, Kelderman G.H.H. (4/21) 3 4
6 23, Wiggerink H. (3/22) 5 8 17, Boes-
veld J. (4/8) 7 10 16 18, Stoel G. (4/5)
14 21 22 24. A2 1e prijs H.Hulshof, 
2e prijs J.Boesveld. Laatste liefhebber
G.Stoel. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
Op zaterdag 11 augustus werd door
PV Steeds Sneller deelgenomen aan
de jonge duivenvlucht, wederom van-
uit NIVELLES/NIJVEL. De 204 jonge 
duiven van 12 deelnemers werden ge-
lost om 09.15 uur. De snelste duif van
G. Kempers maakte een snelheid van
ruim 1220 mpm en landde om 12.05
uur op de klep. Uitslag: G. Kempers
(6/24) 1 17 18 19 31 35, L Te Stroet
(18/35) 2 3 4 8 9 10 11 14 15 16 20 22
24 25 29 32 41 46, R. Koers (11/30) 5
6 7 13 21 33 36 42 47 48 49, A.H.J.
Peters (8/33) 12 23 30 34 37 38 39 40,
G. Duitshof (2/33) 26 51, W. Willem-
sen (2/7) 27 44, S.E.J. Bergervoet (1/5)
28, J. Teunissen (1/8) 43, A. Luesink
(2/8) 45 50.

Duivenberichten
Bronckhorst - Uitslagen van wed-
vluchten van de vier duivenver-
enigingen in de gemeente Bronck-
horst, PV De Koerier uit Zelhem, 
PV De IJsselbode uit Steenderen, 
PV Vorden en PV Steeds Sneller 
Hengelo Gld. Zaterdag 11 augus-
tus werd gevlogen vanuit Nivel-
les/Nijvel en Meer.

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Hondsringe
 B. Dol
 C. Prewwel

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

WESPENNEST
BESTRIJDING

Bel Dijkerman: 06-33814997
Meer ongedierte bestrijding zie:
www.dijkermandierplaagbestrijding.nl

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.

Volop nieuwe oogst handappelen

Hollandse slabonen deze week 500 gram 0.79
Heerlijke zoete witte druiven 500 gram 0.75

Deze week andijvie 500 gram 0.39
Nieuwe oogst aardappelen vanaf 10 kilo 3.99

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



En niet tevergeefs, zo bleek. Het coö-
peratiefonds van de Rabobank stelde 
namelijk 10.000 euro beschikbaar 
! ‘We zijn ontzettend blij met deze 
steun uit het coöperatiefonds! Met 
dit geld kunnen we een tuin aan-

leggen die niet alleen een geweldige 
aanwinst is voor de bewoners van de 
Lindenhof, maar voor alle mensen uit 
Vorden. De inrichting van de tuin is 
erop gericht om bewoners voldoende 
en op de juiste manier te prikkelen. 

In de tuin zal veel te beleven zijn voor 
de bewoners, maar het wordt ook een 
ontmoetingsplek voor alle inwoners 
in Vorden om samen van te genie-
ten ‘, aldus Anita Seinen van Sensire. 
Hierbij wil Sensire iedereen die ge-
stemd heeft van harte bedanken en 
natuurlijk ook de Rabobank Graaf-
schap-Noord voor het mede mogelijk 
maken van de tuin voor de bewoners 
van de Lindenhof. Meer informatie 
over kleinschalig wonen is te vinden 
op www.sensire.nl.

Sensire de Lindenhof ontvangt 
10.000 euro!
Vorden - Ieder jaar verdeelt de Rabobank een percentage van haar 
netto winst onder lokale maatschappelijke projecten. De afgelopen 
maand konden leden van de Rabobank Graafschap-Noord stemmen op 
verschillende projecten. 134 Mensen hebben op het aanleggen van een 
belevingstuin voor de bewoners van kleinschalig woonvorm Sensire 
de Lindenhof gestemd!

Komende week is er iedere avond 
vanaf 17.00 uur toptennis te zien op 
het mooie Vordens tennispark. Van-
uit de hele regio maar ook van daar-
buiten strijden spelers en speelsters 
voor een plek in het finale weekend. 
En natuurlijk levert Vorden dit jaar 
een sterk deelnemersveld met kans-

hebbers. Op donderdagavond 16 au-
gustus is er extra gezelligheid met 
een akoestisch optreden van Moon 
Yard. De (halve) finalewedstrijden 
beginnen zaterdag en zondag vanaf 
9 uur. Iedereen is de hele week van 
harte welkom en de toegang is gratis.

Dijkman Bouw Open tennis-
toernooi Vorden goed van 
start!

Vorden - Zondag 12 augustus is met goed tennis en prachtig weer het 
toernooi van start gegaan.

Elske te Lindert (1980) begon op ne-
genjarige leeftijd met orgellessen. Na 
het behalen van haar VWO-diploma 
in 1998, begon zij in datzelfde jaar met 
haar studie orgel en kerkmuziek bij 
Gijs van Schoonhoven. In 2002 sloot 
zij deze studie succesvol af, waarna 
zij verder studeerde aan de Messiaen-
academie (tweede fase orgel) bij Gijs 
van Schoonhoven en Cor Ardesch. In 
2004 sloot zij ook deze vervolgstudie 
succesvol af met een uitvoering van 
‘de grote orgelmis’ van Bach. Elske is 
als kerkmusicus aan de Protestantse 
Kerk te Dinxperlo, waar zij de leiding 
heeft over twee cantorijen. 
Verder is ze dirigent van een vrou-
wenkoor Musica uit Dinxperlo en Ge-
mengd Koor uit Winterswijk en geeft 
ze regelmatig leiding aan verschil-
lende projectkoren in de regio. Als 
solist of begeleider is zij regelmatig te 
horen in binnen- en buitenland. Ook 
als zangeres is Elske al van jongs af 
aan actief. Door de jaren heen zong 
zij in allerlei koren. Momenteel zingt 
zij in het nieuwe projectkoor 2Bper-
formed. www.2Bperformed.nl. Na 

een aantal jaren zang te hebben ge-
studeerd bij Guyette Delgorge in Arn-
hem, studeert ze nu alweer twee jaar
bij Maarten Koningsberger in Am-
sterdam. Als sopraansolist verleent 
zij regelmatig haar medewerking aan
concerten. 
Ook is ze sopraan in het ensemble ‘Il
Canto di Rame’. (zie: www.ilcantodi-
rame.eu)
Elske is sinds enkele jaren muzikaal
eindverantwoordelijke van de studie-
dagen voor liturgie en kerkmuziek
te Hoeven. Ook is zij als sopraan te
horen in het romantische “Concert
onder de brandende middeleeuwse
kaarsenkroon” op zaterdagavond 18
augustus in de Sint Walburgiskerk
te Zutphen, aanvang 22.00 uur. Ze
wordt daar begeleid door een celliste
en zingt o.a. middeleeuwse mystieke
muziek van Hildegard von Bingen in
de langzaam donker wordende kerk.
De toegang voor het concert in Vor-
den is vrij. Wel wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd.
Zie ook www.elsketelindert.nl en
www.muziekdorpskerkvorden.nl .

Toeristenconcert Dorpskerk

Vorden - De net over de grens wonende organiste en sopraan Elske te
Lindert bespeelt tijdens het Toeristenconcert donderdagmiddag 16
augustus ( 15.30 uur ) het Lohmanorgel in de Dorpskerk van Vorden.
Zij heeft tussen de twee op het programma staande Concerto’s van
Johann Sebastian Bach, in a-moll en in C-dur, het mystieke Pari Inter-
vallo van Arvo Pärt, momenteel de meest toon aangevende componist
van hedendaagse sacrale muziek uit Estland, geprogrammeerd.

Via heats, kwart finales, herkansin-
gen, halve finales kwam men tot de 
finales. De vrijwilligers van de VAMC 
hadden weer voorbeeldig werk gele-
verd met het parcours en de beman-
ning van alle posten. Dit betaalde 
zich uit door slechts wat kapot gere-
den lint en een licht schuivertje die 
alleen het ego van de rijder bescha-
digde. De finale van de jeugd zou op 
voorhand een geweldige strijd moe-
ten zijn tussen Mischa Kuit en Thijs 
Bulten, echter met het vallen van het 
hek knapte de ketting van Mischa’s 
motor en ging de rest er vandoor. 

Thijs Bulten vertrok als door een ka-
tapult afgeschoten en werd pas bij de 
finish terug gezien. Robin Oldeniel 
werd op gepaste afstand 2e. De 3e 
plek was een stevig gevecht tussen 
Wouter Bosveld en Joost Mokkink. 
Helaas voor Joost hield Wouter de 

lijnen strak en werd Wouter Bosveld 
derde.

De open klasse finale werd een spek-
takel van jewelste. Bas Klein Hane-
veld kwam als eerste door de bocht. 
Deze wist de leiding onder druk van 
Bas Nijhof vol te houden. Daarachter 
was het van ‘ dik hout zaagt men 
planken ‘ met Hans Polsvoort, Rick 
Enderink en Kay Hulshof. 

Terwijl regerend kampioen Marcel 
Bulten in de slag ging met Harald 

Wolsink om naar voren te komen, 
finishte Bas Klein Haneveld, 2 Hans 
Polsvoort , 3 Bas Nijhof. De zijspan-
klasse werd gewonnen door Herbert 
Enzerink/Hans Garritsen, 2 Nike Se-
sink / Dennis Pastoor, 3 Nick Pols-
voort/Raymond Driessen. 
Onder de solo deelnemers bevond 
zich ook ex moto GP coureur Jurgen 
van de Goorbergh. Hij deed behalve 
het solo gebeuren een aantal specta-
culaire demo’s met de Dakar Buggy. 
Dit tot grote vreugde van de toe-
schouwers.

Vetnippeltrofee VAMC De Graafschaprijders

Gezellige en succesvolle grasbaanrace
Vorden - Onder werkelijk prach-
tige omstandigheden werd afge-
lopen zaterdag met behulp van 
de Vetnippel vol gas organisatie 
in Kranenburg de traditionele 
Vetnippel grasbaanrace gehou-
den. Onder belangstelling van 
honderden toeschouwers gaf 
burgemeester Henk Aalderink 
het startschot. Er werd onder 3 
klassen gestreden om de vetnip-
pel trofee: Jeugd, Open en zijspan 
klasse.

start vetnippelrace foto Henk Teerink

Zondagmorgen vertrokken de circa 
60 aanspanningen voor een route 
met onderweg de kastelen Medler, 
Onstein en Kiefskamp en Vorden. 
Overigens was kasteel Vorden de 
gehele dag in beeld, ’s morgens en  
’s middags als vertrekpunt en als 
eindpunt. Tijdens de middagroute 
konden de deelnemers een blik wer-
pen op de kastelen Hackfort en Den 
Bramel. In de loop van zondagmid-
dag verzamelden de aanspanningen 
zich bij de Zeeburgweide aan de 
Wilmerinkweg. Daar werd alles in 
gereedheid gebracht voor de intocht 
(defilé). Een tocht door het centrum 
van het dorp waar zich op de terras-
sen van de horeca honderden toe-
schouwers hadden verzameld om te 
genieten van dit toch altijd unieke 
schouwspel. Ook onderweg langs de 
routes veel publiek.
Landauers, Spijders, Zomerbreaks, 
Zwitserse wagonettes , barouches, 
postkoetsen e.d. getrokken door 
prachtig opgetuigde paarden zoals 
het type KWPN, Haflingers, Friezen, 
tuigpaarden e.d. Zowel ’s morgens 
als ’s middags vonden er op de kas-

teelweide demonstraties plaats door 
leden van de LR & PC De Graafschap 
uit Vorden, Laura de Jong uit Duiven 
en George Baars uit Vorden. Er waren 
tijdens deze nostalgische Kastelenrit 
ook prijzen te verdienen. De eerste 
prijs bij de gejureerde aanspannin-
gen (rubriek 1) werd gewonnen door 
Willy Nieuwburg uit Eefde met een 
Dos a Dos.
De tweede prijs ging naar Johan Haas-
noot uit Vorden met een Transporta-
ble Peaton. In rubriek 2 ging de eerste 
prijs naar B.A. Te Roller uit Zieuwent 
met een Victoria Milord. Voor de 

niet- gejureerde deelnemers was de 
hoofdprijs de ‘Gemeentebeker’, be-
schikbaar gesteld door de gemeente 
Bronckhorst en toegekend aan het 
‘schoonste geheel’ van de dag, in dit 
geval de familie Knippenborg uit Nee-
de met een Demi- Mail Phaeton. 

De organiserende vereniging ‘In de 
Reep’n’ stelde eveneens een prijs be-
schikbaar voor het mooiste geheel, 
geselecteerd uit leden van de eigen 
vereniging. Ook die prijs werd gewon-
nen door Willy Nieuwburg uit Eefde 
met een Dos a Dos.

Kastelenrit genot voor 
 deelnemers en toeschouwers
Vorden - Bij de kastelenrit met 
aanspanningen volgens onder 
meer ‘Traditioneel gerij’ en pas-
sagiers in dikwijls aangepaste 
kledij, behoort droog weer en 
dan het liefst een zonnetje als 
toegift. Bij de Vordense menver-
eniging ‘In de Reep’n’ werd de 
organisatie zondag op haar wen-
ken bediend. De Kastelenrit is 
traditiegetrouw onderverdeeld in 
twee etappes.



Normand was één van de ruim 800 
deelnemers aan de fietstocht ‘Fiets de 
boer op’, die zaterdag werd georgani-
seerd door LTO, Vrouwen van Nu af-
deling Vorden en Jong Gelre Vorden/
Warnsveld. De tocht (30 km) startte 
bij de hervormde dorpskerk in Vor-
den. Onder de deelnemers ook Wim 
en Joke Wubbe uit Bennebroek. ‘Wij 
zijn enorme fietsliefhebbers, vooral 
het fietsen op het platteland vinden 
we heel erg leuk’, zo zegt Joke. Echte-
noot Wim geniet vooral van de bedrij-
ven met varkens en rundvee. ‘Wij zit-
ten bij ons midden in de bollenteelt. 
Het enige dier bij ons is het paard, die 
veelal gebruikt wordt voor een ritje 
door de duinen’, zo zegt Wim.
Toch wel opmerkelijk dat het meren-
deel fietsers of uit Vorden of naaste 
omgeving komt. Met maar één doel 
voor ogen: genieten van het natuur-
schoon dat de Achterhoek rijk is. Zo 
ook twee dames van een kaartclub. 
‘We genieten enorm, nee we zeggen 
niet wie we zijn , dan wordt er straks 
zomaar ‘getwittert‘ en dat willen we 

absoluut niet’, zo zeggen ze vol over-
tuiging ! Janny en Jaap van Gijssel 
willen wel weten waar ze vandaan 
komen: uit Hengelo (G). ‘Ik ben 1 
juli met pensioen gegaan en fietsen is 
onze grootste hobby’, zo zegt de voor-
malige ambtenaar van de gemeente 
Bronckhorst. Gerrit (79) en Diny 
(76) uit Zelhem, zijn ook echte fiets-
liefhebbers. ‘We hebben overal aan 
tochten meegedaan en wat zo leuk 
is, overal kom je bekenden tegen’, zp 
zegt Diny. 

Zaterdagmorgen konden de deel-
nemers na de start, allereerst een 
demonstratie van de PHDC (Politie-
honden dressuurclub Vorden) bijwo-
nen. Vervolgens werd er een bezoek 
gebracht aan een melkveebedrijf, 
een varkenshouderij, een molen en 
werd in het buurtschap Branden-
borch ook de paardentaxi van Arjan 
Wijnstra bezocht. Daar konden de 
bezoekers zien hoe er vroeger met 
paard en machines op het platteland 
werd gewerkt. De pauze vond plaats 

bij mini- camping ’t Haller in Ruurlo. 
De dames van ‘Vrouwen van Nu‘ uit 
Vorden bakten hier heerlijke pannen-
koeken (in totaal meer dan duizend). 
Gosse Terpstra liet zien hoe je stoelen 
moest matten. Er werden ook allerlei 
dingen verkocht: jam, marmelade, 
sieraden en leuke ‘haarfrutsels’. 

Bennie uit Harfsen speelde op de 
‘trekzak‘ en draaide daarnaast aan 
het orgel. Kortom vertier genoeg. 
Ook aandacht voor serieuze zaken, 
zoals verkoop van boeken e.d. De op-
brengst is bestemd voor Hospice uit 
Zutphen. ‘Ik ben 4,5 jaar met de VUT 
en sindsdien werk ik als zorgvrijwil-
liger voor Hospice. Dankbaar werk, 
de beste beslissing die ik na de VUT 
heb genomen’, zo zegt Nico de Gunst. 
Verderop treffen we Jan Visschers, 
de grondlegger in Vorden van de 
fietstocht ‘Fiets de boer op‘. De LTO 
is er 25 jaar geleden mee begonnen. 
Sindsdien heb ik mij bezig gehouden 
om ieder jaar en nieuwe routes uit 
te zetten en nieuwe bedrijven uit te 
zoeken. De bedrijven die de fietsers 
vandaag bezoeken zijn ook nieuw. 
In de afgelopen 25 jaar gaat het om 
ongeveer 60 verschillende bedrijven. 
Leuk werk, maar nu stop ik er mee. 
Wanneer ze mij in de toekomst nog 
een keer nodig hebben, kunnen ze 
natuurlijk altijd een beroep op mij 
doen’, zo zegt Jan lachend.

Ruim 800 deelnemers genoten met volle teugen

Fietsen langs agrarische bedrijven

Vorden - ‘Goh zeg, ik wist niet dat jullie op deze manier in de Ach-
terhoek boeven vangen. Ik heb het wel eens op TV gezien, maar nu 
in het ‘echt’, toch wel spectaculair. Een man gekleed in een bescher-
mingspak kon de hond niet van zich afschudden’, zo zegt Normand 
Jones. Afkomstig uit Zuidscharwoude (Noord Holland) logeert hij met 
echtgenote en drie kinderen bij familie. Hij was, zo bleek, nog steeds 
onder de indruk van het bezoek aan de politiehonden dressuurclub 
aan de Hamelandweg in Vorden.

Vrouwen van Nu bakten heerlijke pannenkoeken.

Om in aanmerking te komen voor 
een bijdrage uit het Coöperatiefonds 
werden in maart verenigingen en 
stichtingen opgeroepen een aanvraag 
in te dienen bij het fonds voor een 
project die het maatschappelijke, 
economische, sociale of culturele le-
ven in de regio ten goede komt en 
waarvoor nog niet alle benodigde (fi-
nanciële) middelen beschikbaar zijn. 
De projecten moesten voldoen aan 
vooraf vastgestelde criteria.

Maar liefst 94 verenigingen en stich-
tingen dienden een aanvraag in voor 
een project. Van deze 94 voldeden 
er 33 niet aan de criteria, de overige 
61 werden voorgelegd aan de leden 
door ze te publiceren op de website. 
Er is door de leden van de bank in 
grote getale gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid invloed uit te oefenen 
op de verdeling van de beschikbare 

€  200.000,-. Maar liefst 5.796 leden
bezochten de website www.stemop-
hetcooperatiefonds.nl of belden met 
de bank en brachten hun stem uit.
Opvallend was dat de kleinere kernen
in de regio sterk vertegenwoordigd
waren. Ieder van de vijf gemeenten
in de regio van Rabobank Graaf-
schap-Noord kreeg naar rato van de
aanvragen een deel van de € 200.000
toebedeeld. Tijdens de 7 weken waar-
in gestemd kon worden, was op de 
website door iedereen de stand van
het aantal uitgebrachte stemmen 
te volgen. Zo was eenvoudig te zien 
hoe groot de kans op een bijdrage
uit het Coöperatiefonds was. Veel
verenigingen en stichtingen startten
alsnog een campagne om meer stem-
men binnen te halen. En niet zonder
succes. Oproepen tijdens kermis, in
eigen nieuwsbrieven, in lokale kran-
ten en via mond-op-mond reclame
voor hun project en andere creatieve
ideeën hielpen mee om meer stem-
men te krijgen voor toekenning van
de gevraagde financiële bijdrage. 

Woensdag 1 augustus sloot de ter-
mijn om te stemmen. Uiteindelijk
kregen 37 verenigingen en stichtin-
gen geld beschikbaar voor het reali-
seren van hun project. De gelukkige
winnaars kunnen nu aan de slag om
het ingediende project te realiseren.
De bank ziet er vanzelfsprekend op
toe, dat het geld ook daadwerkelijk
wordt besteed waarvoor het is aange-
vraagd.

Leden Rabobank verdelen
€ 200.000 over de regio
Regio - Van de nettowinst in-
vesteert Rabobank Graafschap-
Noord jaarlijks een fors deel weer 
in de lokale samenleving via het 
Coöperatiefonds. Met dit fonds 
wil de bank de vitaliteit en kwa-
liteit van de regio verbeteren. 
Voor 2012 is voor de regio waar-
in de bank werkzaam is maar 
liefst €  200.000,- beschikbaar. 
Dit jaar werd de verdeling van 
de € 200.000 volledig overgelaten 
aan de leden. De einduitslag is te 
raadplegen op www.stemophet-
cooperatiefonds.nl.

Inspiratie is een essentieel, maar 
raadselachtig onderdeel van het 
schrijfproces. Onmisbaar voor een 
schrijver, maar niet op afroep be-
schikbaar. Waar zoeken schrijvers 

inspiratie, waar vinden ze het? Wat 
is inspiratie eigenlijk? En waarom is
schrijven 1% inspiratie en 99% tran-
spiratie? Ook in Vorden kunt u mee-
doen! Op donderdag 6 september om
10.00 uur geeft Desi Leijnen daar in
de nieuwe bibliotheek aan de Raad-
huisstraat een schrijfworkshop voor
iedereen die schrijven leuk vindt of 
het eens wil proberen. Door het doen
van korte schrijfopdrachten krijgt u
de kans om nieuwe inspiratiebron-
nen aan te boren. Tevoren aanmel-
den is niet nodig. 
U bent van harte welkom, met pen en
papier. Kijk ook op 
www. bibliotheekwestachterhoek.nl

Gratis schrijfworkshop in 
bibliotheek
Vorden - Van 1 tot en met 9 sep-
tember 2012 vindt de zesde editie 
van de Week van het Schrijven 
plaats. Tijdens deze Week wor-
den honderden schrijfactivitei-
ten georganiseerd. Dit jaar is het 
thema: ‘1% inspiratie’. Schrijfdo-
centen Miriam Janssen en Desi 
Leijnen geven tijdens de Week 
van Het Schrijven op meerdere 
plaatsen een workshop.

Op donderdag 2 augustus is de 6e viswedstrijd gehouden op ‘De Stokhorst’ 
in de Oude IJssel. Er deden 12 vissers aan mee, er is in het algemeen goed vis
gevangen. Hiervan de eerste 5 uitslagen: 
1) F. Bleumink 2190 gram.  2) H. Golstein 1420 gram. 3) W. Vreeman 770 gram.
4) A.Vruggink 650 gram. 5) W. Althisius 430 gram.

V i s s e n
Vorden - HSV de Snoekbaars.

Diezelfde avond opende Josée van der 
Staak - de programmeur van het the-
ater - de Zomercarrousel 5 dan ook 
met het liedje ‘Dream a Little Dream’, 
dat was wat TOM al een tijdje deed en 
het uitkomen van die droom maakte 
het tot een extra feestelijke voorstel-
ling. 

Naast oude bekenden trad nieuw en 
vooral jong talent voor het voetlicht. 
Als eerste Nathaly Masclé, de beken-
de Vordense jazzzangeres. Zij bracht 

jong zangtalent mee in de persoon
van de 20 jarige Jill van den Ooster-
kamp, met een stem die menig hart
raakte. Karen Netscher, een multita-
lent uit Amsterdam, net afgestudeerd
actrice, daarnaast zangeres, schrijft al
haar teksten zelf en wist op een heel
speelse manier met film en geluid
een mooie eenakter ‘Yellow Brick
Road’ neer te zetten. Na de pauze 
klonk het inmiddels vertrouwde ge-
luid van zanger Jaap Dirkse, ditmaal
op piano begeleid door Lucian Ven-
derink. Gery Groot Zwaaftink nam
het publiek tot slot mee in één van 
zijn fantastische verhalen, omlijst
door nieuwe zelf geschreven liedjes. 

Op 8 augustus draait de Zomercar-
rousel weer op volle kracht. Reser-
veren via www.tom-vorden.nl. Ook 
voor de compilatiefilmpjes van de af-
gelopen avonden en informatie over
de komende artiesten kan men naar
deze stek.

Dream a Little Dream in TOM
Vorden - Woensdag 1 augustus 
kwam een kleine droom uit ! 
Dankzij het Coöperatiefonds van 
de Rabo-bank en de stemmers op 
het project kan Theater Onder de 
Molen (kortweg TOM) een eigen 
geluidsinstallatie aanschaffen. 
Allen die op TOM stemden, har-
telijk dank namens het bestuur 
van Stichting T.O.M. die het the-
ater exploiteert, van de vrijwilli-

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

Dat gebeurt in TOM - Theater Onder 
de Molen – aan de Lindescheweg 29 
te Vorden, waar dan de één na laat-
ste Zomercarrousel van 2012 wordt 
gehouden. 

De leden van ‘Barden van Bronck-
horst’ zijn allen singer/songwriters 
die zichzelf op de gitaar begeleiden. 
En ze komen uit Vorden en omstre-
ken. 

Bovendien zijn het grote fans van el-
kaar. In de Lindesche Molen werden 
de ‘Barden’ opgericht tijdens de Zo-
mercarrousel van 2011! 
Zie ook webstek www.tom-vorden.nl. 

Elke bard heeft daar een eigen pagina 
bij ‘Artiesten’ en men kan er ook re-
serveren. Aanvang 20.00 uur.

‘Barden van Bronckhorst’ in TOM
Vorden - Woensdagavond 22 augustus is de Zomercarrousel geheel ge-
vuld met de ‘Barden van Bronckhorst’. Voor de niet-ingewijden: Gery 
Groot Zwaaftink, Arjan Verschuur en Mees (Merel van Laake).

Daarna was het podium voor Dirk-Jan 
Plate, een nieuw gezicht in TOM en 
zeker een nieuw geluid. Geheel zon-
der versterking vulde hij het eerste 
halfuur met eigen tekst en muziek. 
Ontspannen, zacht fluisterend en 
dan weer doordringend, liet hij zijn 
liedteksten hun werk doen. Wendy 
Addink vulde het tweede halfuur 
voor de pauze met een terugblik op 
haar leven. Bij elke periode een pas-
send lied, soms bekend van anderen, 
soms zelf geschreven en vooral daar-

mee raakte ze de gevoelige snaar bij 
het aanwezige publiek. 
Na de pauze was het podium voor Jan 
Willem van Opstal, een troubadour 
‘pur sang’ met verhaal en lied. Hij be-
geleidde zichzelf op gitaar, dan weer 
op accordeon of piano en hij wist het 
publiek een héél dik halfuur voor 
zich te winnen. Van prachtige Neder-
landstalige ballades tot ‘ontroerend 
goede’ Franse chansons, afgewisseld 
met verhalen uit zijn oude doos. 15 
Augustus brengt hij wederom een 

gedeelte uit zijn programma ‘Ont-
roerend Goed’. Het jongste talent Jo-
lieke van Osch nam het stokje over 
van Jan Willem met twee prachtige 
liedjes waarbij zij zichzelf op de gi-
taar begeleidde. Ze zingt met haar 13 
jaar alsof ze haar hele leven niet an-
ders gedaan heeft, met een prachtige 
stem .Volgend jaar staat zij zeker in 
de Zomercarrousel. Als slotstuk van 
deze avond haalden Marianne Wee-
nink en Josée van der Staak een aan-
tal ‘ ouwe koeien ‘ uit de sloot met 
hun programma ‘Zomer in Zeeland’. 
Marianne zette naast haar piano- ook 
haar zangtalent in en Josée liet zich 
mede als actrice zien. 

Zie ook: www.tom-vorden.nl .

Terug in de tijd bij TOM
Vorden - Een avond vol weemoed en terugblik in Theater Onder de 
Molen te Vorden afgelopen woensdagavond 8 augustus . Josée van der 
Staak opende deze Zomercarrousel zingend met ‘Vleugels’, de titel-
song van haar gelijknamige cd.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Hondsringe:
  “Hondsringe hemm.” (in het gezicht en nek) een ontstoken 

huid hebben. “A’j hondsringe hebt, is wassen met 
merriemelk ’t beste.”

 B. Dol:
  1. Gek; “Doo toch neet zo dol.” 
  2. “Zo dol as ’n peksken botter.”
  3. “De botter is dol ewoddene.” De boter is dun geworden 

van de warmte.

 C. Prewwel:
  Eigenwijze vent, mopperkont. “Dèn prewwel? Door kö’j 

neet met praoten.”

Heeft men nog vragen of ideeën, neem gerust contact op met het bestuur

Voorzitter: Stef Disbergen, Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo, tel. 46 04 04

Secretaris: Bart-Jaap ter Gunne, Wisselinkweg 5/5a, Zelhem, tel. (0314) 64 18 96

Penningmeester: Chris Lubbers, Banninkstraat 52, 7255 KE Hengelo, tel. 46 27 66

Lid: Ronald Harmsen, Schoenmakersplein 18, 7255 GA Hengelo, tel. 46 02 86 

Lid: Anneke Cornelissen, Hulshofweg 8, 7261 SL Ruurlo, tel. (0573) 46 16 64

Administrateur: Jaap van Mourik, Raadhuisstraat 4d, 7255 BM Hengelo, tel. 46 32 41

Stichting Commissie
Oost Europa
Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.
Info: (06) 27 43 53 95
Banknummer: Rabo 3274.52.714

Inzameling kleding, textiel en 
 schoenen door de COEH
De inzameling van kleding, textiel en schoenen gaat gewoon door. De 
nieuwe locatie voor opslag en het sorteren van goederen is beschikbaar, 
praktisch en goed bereikbaar voor het afleveren van de goederen. 

Het afleveringsadres is:
- fam. Jochemsen aan de Gietelinkdijk 4, 7255 MH te Hengelo Gld. - 

Dit adres is als volgt gemakkelijk te bereiken:
- vanaf Hengelo richting Ruurlo na ca 2 km buiten de bebouwde kom, 
voorbij de GOMA de 1e weg rechts de Gietelinkdijk in tot nr. 4 en dan 
de 2e inrit (achter de schuur langs) het erf op. 

Zoals voorheen: voor de eigen COEH-projecten wordt de kleding beperkt 
gesorteerd en ingepakt. Vanuit Roemenië blijft de vraag om dekens 
en dekbedden, winterkleding en schoenen, dekbedhoezen en lakens 
actueel. De resterende kleding wordt zoals voorheen o.a. aan “Reshare” 
verkocht. Deze organisatie sorteert voor hergebruik als noodhulp in 
ontwikkelingslanden.
De opbrengsten van de verkoop worden gebruikt voor financiële on-
dersteuning van onze projecten,  o.a. de gaarkeuken in Toplita en het 
thuiszorg-project in Ocna Mures in Roemenië.

Het blijft dus zeker de moeite waard om Uw kleding en schoenen, de-
kens te brengen voor hergebruik daar waar nodig. De kleding en schoe-
nen alleen in plastic zakken aan te leveren.
Verder zijn ook de bekende knuffels voor de kinderen welkom en na-
tuurlijk ook goederen van medische aard zoals incontinentiemateriaal, 
verbandmiddelen e.d.

Inzameling is op de 1e en de 3e maandag van de maand, - uitsluitend 
tussen 18.30 en 20.00 uur -

Voor informatie t.a.v. andere speciale en bruikbare zaken graag vooraf 
even contact opnemen met Geert Hiddink / tel. 0575 - 46 2238.

Zelfs de kabouters van Koning Sas-
safras, die met hun verhaal op de 
kinderen wachten, voelen het: de 
herfst komt eraan. De borders staan 
nog volop in bloei, de bladeren aan 
de bomen zijn nog groen en stevig. 
Zij omlijsten de prachtige doorkijk-
jes naar het Achterhoekse land. De 
monumentale beelden dromen in de 

stilte, de pauwen stappen rustig rond 
zonder elkaar toe te hoeven schreeu-
wen hoe mooi ze zijn. En de zon staat 
al lager aan de hemel, waardoor haar 
stralen dat warme en zachte licht ver-
spreiden. 

Dit alles zorgt ervoor dat de wande-
laars zich in de Hof van Eden zullen 

wanen, als zij langs de uitgezette rou-
te de tuin doorkruisen. De tuin die in 
de bijlage van Trouw als ‘paradijse-
lijk’ werd beschreven! De tuinen zijn 
van 10.00-17.00 uur geopend. 

Er is koffie en thee verkrijgbaar in 
het Koetshuis, waar een kleine ten-
toonstelling verhaalt over de histo-
rie van de Wildenborch en haar be-
woners. Kinderen tot 12 jaar gratis. 
Honden zijn – ook aangelijnd – niet 
toegestaan. Voor meer informatie zie 
www.wildenborch.nl

‘De tuinen in nazomertooi’

Open tuinendag De Wildenborch

Na succesvolle open tuinendagen in februari en mei, zullen de tui-
nen van Buitenplaats de Wildenborch op zondag 26 augustus voor het 
laatst dit jaar open zijn. Dit keer zullen de bezoekers worden verrast 
door de stille nazomersfeer die de tuin en het parkbos betovert.

De driemansformatie In-C-eeN uit 
Barchem/Zutphen heeft middels een 
wildcard een vrijbrief gekregen om 
de halve finale van The Clash Of The 
Coverbands in Harderwijk op te luis-
teren. Hiermee zitten ze bij de laatste 
21 coverbands van Gelderland, Over-
ijssel en Drenthe.

De voorronde in Ulft, enkele maan-
den geleden, werd met één pu-
blieksstemminder verloren van Blue 
Sunday Live. Dit zal de organisatie 
in overweging hebben genomen, 
temeer daar enkele bezoekers met  

In-C-eeN gerelateerde publieksstem-
biljetten rondliepen en welna de uit-
slag.
Na het optreden in Ulft is de band in 
een stroomversnelling geraakt. Door-
zelf opgenomen clips van het optre-
den op You Tube te zetten, begonnen 
de optredens binnen te druppelen. 
In-C-eeNspeelde opbeidefestivalda-
genvan Geuzenpop in Enschede, een 
festival voor bands metuitsluitend 
eigen werk.In Zelhem werd op 20 
juli in Café Coen Evers de bouwvak 
ludiek ingeluid, met de muziek van 
In-C-eeN.

De liedjes bestaan uit oude rocknum-
mers en hedendaagse klassiekers.Het 
instrumentarium van de band is met 
accordeon, akoestische gitaar en con-
trabas bijzonder, edoch effectief te 
noemen. De ritmesectie wordt, naast 
de contrabas,voortgestuwd door een 
klomp, aangedrevendoor eendrum-
pedaal. Nadere informatie over de 
band is te vinden op www.inceen.nl.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org

CHARLOTTE NAS komt uit Lathum 
en schildert veelal met acrylverf, 
afgewerkt met een laagje olieverf, 
meestal dik opgebracht met een 
paletmes. Haar schilderijen zijn ab-
stract of figuratief en vaak een com-
binatie van beide. Ze maakt gebruik 

van krachtige en warme kleuren. 
Charlotte heeft al diverse opleidingen 
en workshops in tekenen schilderen 
gevolgd. Realistische schilderijen van 
dieren in opdracht vindt ze een uitda-
ging. Meer weten, kijk op http://gale-
riecharlottenas.weebly.com. 
De van oorsprong uit Bronkhorst af-
komstige INA BIJVANK is al meerdere 
jaren actief bezig met schilderkunst. 
Haar werk hangt vaak tussen realis-
me en abstract in, waarbij bloemen 
een favoriet onderwerp is. De abstra-
herende manier van schilderen, waar-
bij gebruik wordt gemaakt van grote 
kwast en paletmes leveren kleurrijke 
en levendige schilderijen op. Door 
het volgen van schilderles ontwikkelt 
ze nieuwe technieken en is het voor 
haar een voortdurende uitdaging om 

te experimenteren met kleuren en 
onderwerpen. Voor meer informa-
tie, kijk op www.galeriebronkhorst.
nl. ANNEKE VAN DER MEER woont 
op de grens tussen Keijenborg en Tol-
dijk. Zij exposeert haar driedimensio-
nale kunstwerken van keramiek. Ze 
werkt met klei en vooral grote potten 
hebben haar voorkeur. Deze geven de 
ruimte in de kapel een extra dimen-
sie. Geïnspireerd door mens en na-
tuur worden ook figuratieve beelden 
door haar gemaakt. Bovendien doet 
ze aan Raku stoken wat meestal on-
voorspelbare resultaten en prachtige 
kleurnuances geeft aan de potten of 
objecten. Voor geïnteresseerden geeft 
ze workshops in haar atelier. Aanvul-
lende informatie staat op www.land-
goedreigersvoort.nl.

Expositie in de Kapel van Bronkhorst

Charlotte Nas, Ina Bijvank en 
Anneke van der Meer
Bronkhorst - Charlotte Nas en 
Ina Bijvank exposeren hun kleur-
rijke schilderijen en Anneke van 
der Meer haar keramiek in de Ka-
pel van Bronkhorst van zaterdag 
18 t/m 24 augustus. De expositie 
in de Kapel is elke dag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Zaterdag 
18 en zondagmiddag 19 augustus 
zal om 14.00 uur een trombone-
concert worden gegeven tussen 
de kunstwerken.

In-C-eeN bij live@ideaal
Zelhem - Woensdagavond 22 augustus zal de band ‘In-C-eeN’ tussen 
20.00 en 22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal, dat vanuit 
Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.



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

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

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

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar

spannen terwijl je masseert

MEER BALANS MINDER STRESS

REBALANCING MASSAGECURSUS
de cursus start in Zutphen op

dinsdag 18 september (10 avonden)
introductielessen op 4 en 8 september

dinsdag 19.00 – 22.00 uur / zaterdag 13.30 – 16.30 uur

Zweedsestraat 1 in Zutphen

Meer weten of aanmelden?
Hilda van Stee (0575) 527 215
www.rebalance4you.nl

Je leert een volledige ontspanningsmassage te geven en te
ontvangen. Je oefent een heel fysieke, langzame en intensieve

massage met veel aandacht voor de manier van aanraken.
Je leert diep in de spieren en weefsels te masseren,

de gewrichten te ontspannen en zachte massages te geven.

T

Start v.a. half september

Bezoek onze nieuwe website!
WWW.GARAGETEERINK.NL

scan de QR code met uw smartphone

#garageteerink

facebook.com/garageteerink

Boeninksteeg 14, Doetinchem

Telefoon 0314-324453

Mevr. Ada Bramer-Dalebout uit Ruurlo

Ook meedoen? www.winnenmetweevers.nl

2012

Uw oude keuken is bij Bruggink 
meer waard dan u denkt!

Kom tijdens die keuken-inruil-weken in onze vernieuwde 
showroom en laat u inspireren door onze ruime keuze aan 
keukens. In alle mogelijke stijlen en in alle prijsklassen. 
Samen met u stellen we graag uw droomkeuken samen. 
Onze adviseurs vertellen u graag vrij blijvend over de vele 
mogelijkheden van ontwerp, materialen en afwerking. We 
zien u graag in onze showroom aan de Molenweg in Heelweg. 

Kijk voor informatie op: 
www.bruggink-bv.nl

* Lees de voorwaarden op www.bruggink-bv.nl of vraag hier naar in onze showroom.

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29. 

info@bruggink-bv.nl

 Bouw  Keukens  Sanitair  Tegels

MEER DAN 30 JAAR ERVARING

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

De keuken van Hackfort is een initiatief van:



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

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

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

www.werk.nl

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

Voor een relatie in de omgeving van Zutphen zoeken wij een:

INTERNATIONAAL RECRUITER M/V
Fulltime – vacaturenr. VIO939226

In verband met de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt, 
waarbij in de toekomst schaarste wordt verwacht, zoeken wij voor 
deze relatie een internationale recruiter die via netwerken, markt-
onderzoek en het juist inzetten van (nieuwe) arbeidsmarktcom-
municatiemiddelen het recruitment proces voor nu en de nabije 
toekomst slagvaardig houdt zodat alle functies adequaat worden 
bezet. Hiervoor stel je een plan op (en voert dit vervolgens uit) om 
het werkgevers imago voor de gedefinieerde doelgroepen verder 
te versterken. Je onderhoudt contact met in- en externe partijen 
betreffende het recruitment proces. Je coördineert je vacature-
plaatsingen op jobsites, de eigen website, advertenties in printme-
dia, e.d. Je bouwt je voortdurend aan een relevant netwerk (o.a. 
opleidingen, instituten e.d.) en initieert en organiseer je diverse 
wervingsacties; wervingsbeurzen, open dagen van hogescholen, 
informatiedagen etc. Je zoekt en benaderd je proactief potentiële 
kandidaten middels diverse jobsites en via social media. Je voert 
zelf W&S trajecten uit voor bepaalde functies. Je werkgebied is 
Nederland, België en Duitsland en incidenteel buiten Europa.

Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en werkervaring (3 à 
5 jaar) in een soortgelijke functie. Als netwerker beschik je over 
uitstekende communicatieve vaardigheden en kennis van de ar-
beidsmarkt. Je hebt een goede beheersing van microsoft office 
en recruitment tools. Je bent initiatiefrijk en denkt ‘out of the box’. 
Je kunt goed plannen, organiseren en bent in het bezit van een 
helikopterview. Je hebt een uitstekende beheersing van de Duitse 
en Engelse taal in woord en geschrift.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier.
Telefoonnummer: 0575-555518 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Maandaanbieding AUGUSTUS

15% korting
op Luxaflex
25 mm Horizontale

jaloezieën*

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

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

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

www.spannevogel.nl * Vraag naar de voorwaarden

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

HOOFD MAGAZIJN M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO939399

Werkzaamheden
Als Hoofd Magazijn heb je de dagelijkse leiding over het magazijn (15 
FTE). Tevens ben je verantwoordelijk voor de totale inslag, controle, 
opslag, uitslag en transport van de goederen naar de klanten en 
naar de vestigingen, voor de productietaken van de afdeling en de 
juiste verwerking van de retouren. Indien nodig werk je mee bij de 
uitvoering van de uitslagwerkzaamheden. Je bent verantwoordelijk 
voor de effectiviteit en efficiency van het magazijn en voor optimaal 
voorraadbeheer. Je geeft leiding aan de magazijnmedewerkers (vast 
en flexibel personeel) en chauffeurs.

Functie eisen

JR. COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO939396

Werkzaamheden

inwerkperiode die wordt afgestemd op jou (leer)behoefte. Na de 
inwerkperiode vervul je als commercieel medewerker binnendienst 
een (pro)actieve rol in telefonische contacten met klanten. Door 
acquisitie en technisch advies, weet je nieuwe en bestaande relaties 
te interesseren voor diensten en producten van deze opdrachtgever. 
Je onderhoudt telefonische contacten met relaties in de klantengroep 
interieurbouw.

Functie eisen

gevoel voor humor.

COMMERCIEEL TECHNISCH MEDEWERKER 
M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO927372

Werkzaamheden
Als commercieel technisch medewerker verkoop je telefonisch en 
adviseer je klanten met betrekking tot de meeste geschikte tech

offertes uit van reserveonderdelen op basis van de aanvraag van 

omzetdoelstellingen samen met het team en begeleid je spoedacties 
en stuur je deze aan.

Functie eisen

STRALER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VVN934110

Werkzaamheden
Voor een relatie in de regio Doetinchem zoeken wij een ervaren 
straler. Heb je aantoonbare werkervaring als straler en je hebt bij
voorkeur ook kennis van spuittechnieken, dan nodigen we je graag 
uit te reageren. In deze functie ben je verantwoordelijk voor alle 
werkmiddelen zoals straalauto’s, straalketels, spuitapparatuur en 
samenhangende materialen.

Functie eisen

ASSEMBLAGEMONTEUR M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK938624

Werkzaamheden
Voor een relatie in de omgeving Aalten zoeken wij een mechanisch 
monteur. Je bent verantwoordelijk voor montage van componenten 
voor machines en ondersteuning van sr. monteurs bij opbouw van 
machines. In deze functie kun je doorgroeien naar een vakvolwassen 

neem dan contact op voor meer informatie!

Functie eisen

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Diverse kleuren. 
Potmaat 19 cm. Per stuk

van 4,99Dvoor 

2,49

Bolchrysant

wk 33. Geldig van 16-08 t/m 22-08. OP=OP

VOETBALVERENIGING  
RUURLO
Wij zijn op zoek naar een 

VERZORGER (M/V)

Taken: 
-

-

-

Heb je interesse:

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

Loop dan eens binnen bij:

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
Vorden
Tel.: 0575-551224

Ook voor al uw reparaties!



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 33 van

13 t/m 18 aug. 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

jokers plakken,
tot wel 50% korting pakken

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur


