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Na de ceremonie heeft het bruidspaar 
de aangeboden bruidschat, welke op 
de bodem van het zwembad lag, in 
verzekerde bewaring gesteld.

Trouwdag  in zwembad

Het bruidspaar Wim en Jitte 
Schipper hebben hun trouwdag 
nog een keer dunnetjes overge-
daan in zwembad “in den Den-
nen” in Vorden.

In het verleden waren er eerder fami-
lietoernooien geweest maar het bleek 
de afgelopen jaren moeilijk vier ten-
nisspelende familieleden uit één fa-
milie te vinden om een toernooi te 
spelen. Daarom werd besloten om 
een ouder-kind toernooi te organi-
seren. Meer dan 20 dubbels bonden 
de strijd met elkaar aan in meerdere 

wedstrijden. Elk dubbel bestond uit 
een ouder en een kind. Er werd ge-
speeld op een drie-kwart veld en op 
een heel veld. 
Het was heel leuk om te zien hoe een 
deel van de ouders, die nog nooit ge-
tennist hadden, erg enthousiast wer-
den. Het toernooi werd dan ook een 
groot succes.

Ouder-kind toernooi groot succes

Vorden -  Zaterdag 27 augustus organiseerde de jeugdcommissie van de Vordense tennisvereniging VTP voor de 1e keer een ouder-kind toernooi.

Het Prinses Beatrix Fonds maakt 
zich al meer dan 55 jaar sterk voor 
mensen met een spierziekte. Het 
begon met de strijd tegen polio. 
Dankzij de beschikbaarheid van 
een vaccin is polio in Nederland 
onder controle. Nu werken we 
hard om ook andere spierziekten 
en bewegingsstoornissen te over-
winnen,. Voor al deze mensen is 
het van levensbelang dat we blij-
ven investeren in onderzoek en 
het verbeteren van de kwaliteit 
van leven. De afgelopen jaren heeft 
het Prinses Beatrix Fonds bijna 25 
miljoen euro beschikbaar gesteld 
aan wetenschappelijk onderzoek. 
Ook worden patiëntenorganisa-
ties gesteund, omdat patiënten 
met een ziekte als Duchenne, ALS, 
MS, Parkinson en Huntington elke 
dag kampen met beperkingen. De 
organisatie in Vorden kan bogen 
op een hecht team collectanten, 
echter door ziekte zijn er enkele 
noodgedwongen afgehaakt. Daar-
om doet men een dringend beroep 
om zich als collectant aan te mel-
den. Het Prinses Beatrix Fonds is 
U daar zeer erkentelijk voor. Voor 
inlichtingen c.q. aanmelden kan 
men terecht bij Dinie Velhorst (tel. 
0575-551688) of bij Ineke Froling 
e-mail h.froling@planet.nl

Geef aan de collectant 
van Prinses Beatrix Fonds

Collectanten 
gezocht 
in Vorden
Vorden - Van 11 tot 17 septem-
ber vindt de jaarlijkse collecte 
van het Prinses Beatrix Fonds 
plaats. Om door te kunnen gaan 
met het bestrijden van spierziek-
ten en bewegingsstoornissen 
heeft het Prinses Beatrix Fonds 
giften nodig. Geef daarom aan 
de collectanten.

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
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2e gratis



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 4 september 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 4 september 10.00 uur Gezinsdienst Hr. V.d. Boom

R.K. kerk Vorden
Zondag 4 september 10.00 uur Viering

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 3 september 17.00 uur Eucharistieviering, Koorleden
Zondag 4 september 10.00 uur Woord- en communieviering, 
herenkoor

Tandarts
3-4 september P. Scheepmaker, Ruurlo tel. 0573 – 45 25 13
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Vlaai van de week

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

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

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,75
Week-aanbiedingen

 Slagroomsoesjes
 10 voor € 3,00
 Witte bollen

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

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

CURSUSPROGRAMMA 
KUNSTKRING RUURLO. 
Vergeet niet u aan te melden: 
(fi jn)schilderen, schilderen 
voor kinderen, boetseren, 
speksteen, patchwork, enz. 
Info www.kunstkringruurlo.nl 
of 0573-453090. Aanmelden  
cursusadministratie@kunst-
kringruurlo.nl

�

Dagmenu’s 31 aug. t/m 6 sep.

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

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

Woensdag 31 augustus Courgettesoep / Varkensmedaillons 

met champignonsaus, aardappelkroketten en rauwkost-

salade.

Donderdag 1 september 1/2 haantje met friet, appelmoes 

en rauwkostsalade / Bavarois met slagroom.

Vrijdag 2 september Champignonsoep / Zalmfilet met dil-

lesaus, gebakken aardappelen en warme groente.

Zaterdag 3 september Varkenshaassaté met pindasaus, 

frieten en rauwkostsalade / IJs met slagroom. 

Maandag 5 september Tomatensoep / Wokki Wokki van 

kip met rijstgarnituur en rauwkostsalade.

Dinsdag 6 september Wiener Schnitzel met frieten en 

rauwkostsalade / IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

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

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

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 5 september. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Hollandse bloemkool   p.st. 0.99
Nieuwe oogst Elstar appelen kilo  0.99
Zespri kiwi’s 10 voor  2.49     
 gold 8 voor  2.99
Gekookte bietjes heel of gesneden

400 gram  1.29     
Huisgemaakte kant en klare stampot snijbo-
nen met gehaktbal in jus + GRATIS compote 

 p.p. 6.95

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

�

Oproep kleurwedstrijd 4 
september In Stap en Draf 
looft een prijs uit voor de 
mooist ingekleurde kleur-
plaat! Kinderen tot en met 12 
jaar kunnen meedoen. Hoe? 
Je kunt de kleurplaat (laten) 
downloaden: www.insta-
pendraf.nl  of opvragen: se-
cretariaat@instapendraf.nl. 
Lever je ingekleurde kleur-
plaat op 4 september in op 
de Hietmaat (Zelhemseweg 
13a, Hengelo)! Prijsuitreiking 
om 16.30 uur en winnende 
kleurplaten komen op de 
site. Prijzen in verschillende 
leeftijdsgroepen.

�

Demonstraties op 4 
september organiseert 
In Stap en Draf diverse 
demonstraties waaron-
der: Paardenvoetbal, 
Touwtrekken tegen Belg, 
spectaculaire Versatile trai-
ning en nog veel meer acti-
viteiten voor het hele gezin. 
Locatie terrein De Hietmaat, 
Hengelo.

�

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

�



Contactjes
vervolg

Te Huur
Opslag/Stalling 

ruimte voor o.a. 

inboedel
auto’s (oldtimers)

06-51577095

LEER (BETER) BRIDGEN 
Beginnerscursus start 14 september.

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

Aanmelden: 0575-522275.

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

“EL ENCUENTRO”

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of 

privé.
- start reguliere cursus-

sen: half september
- gratis proefles: 1 en 6 

september

ook: 
- Nederlands voor 

Spaanstaligen
- (beëdigde) ver-
talingen: Spaans-

Nederlands en 
Nederlands-Spaans

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

emilia@el-encuentro.nl 
0575-571946/ 
06-44192544 

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor de beste wensen, kaartjes en cadeaus.

Mede dankzij jullie was het een 
zeer geslaagd feest!

 

Wynand Bulten 
en 

Hannie Bulten-Tijken

Dennendijk 5
7255 ND Hengelo (Gld).

Weduwnaar 70+ zoekt een
vrouw voor een LAT- relatie.
Hobby’s: fi etsen, wandelen
en autoritjes maken met
terrasbezoek. Br.o.nr. N26,
Weevers Grafi media post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

�

Jouw leven moesten wij los laten,
in ons leven houden wij jou altijd vast

Plotseling is van ons heen gegaan mijn lieve zoon

Freddie Eggink

echtgenoot van Janny Eggink - Kuenen

op de leeftijd van 53 jaar.

moeder: D.F.A. Eggink - Boesveld
vader: J.W.A. Eggink †

vriend: E.J. Eggink

Kevin de Voogt
&

Kim Peters
 
geven elkaar het ja-woord op 9 september 2011 
om 14.00 uur in museum Smedekinck te Zelhem.
 
Jan Steenstraat 12
7021 DT  Zelhem

Eerlijk en 
betrouwbare

schilder heeft nog 
tijd voor binnen- 
en buitenwerk.

Tel. 06-22 68 52 97

Docente M. Naaijkens geeft 
schilderlessen en werken 

in beelden met was. 
Informatie 0575- 519651 

Knip- en naailes.
Opleiding tot Coupeuse. 
Start 5 september 2011

Info en opgave

M O D E V A K S C H O O L

‘Gerdien’
Tel. (0573) 46 12 42

0575-552959

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor 
ons betekend heeft, hebben wij afscheid moeten
nemen van onze lieve vader, opa en overgrootvader

Wilhelmus Johannes Bergervoet
~ Willem ~

weduwnaar van Hendrika Grada Hendriks

* Keijenborg, † Keijenborg,
11 juni 1923 29 augustus 2011

 Bennie en Ria
  Kevin en Bregje, Pepijn
  Jill en Sander

 Wilma en Antoon
  Henrike en Erik
  Jasper

 Ria en Bennie
  Patricia en Ralf
  Marijke en Arie

 Tonnie en Rita
  Joost en Laura
  Marleen
  Wouter en Esmée

 Jan en Henny
  Stan, Jet, Ruth, Mart, Roos

 Wim en Elly
  Niels, Bram, Bo

 Jos en Bart

 Lucia en Gerard
  Kim, Joyce

Correspondentieadres:
Eulingkamp 12, 7256 BK Keijenborg.

Er zal een avondwake worden gehouden op don-
derdag 1 september om 19.00 uur in de St. Jan de 
Doper Kerk te Keijenborg.

De plechtige gezongen uitvaart, waarvoor u wordt 
uitgenodigd, is op vrijdag 2 september om 10.30 
uur in voornoemde kerk.
Aansluitend begeleiden we hem naar zijn laatste 
rustplaats op het Parochiekerkhof.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren 
in zaal Winkelman, St. Janstraat 3 te Keijenborg.

Indien u geen rouwkaart mocht hebben ontvangen dan 

kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Tijdelijk sfeervolle woon-
ruimte te huur aangeboden
voor 1 à 2 personen van
1 oktober t/m eind april in
centrum van Vorden. Het
huis is gemeubileerd en ge-
stoffeerd. Voor foto’s kijk op
www.achterhuusvorden. nl.
Voor inlichtingen bel (06-
55393414) of mail (info@bu-
reau-gerkekappert.nl) Gerke
Kappert

�

Te koop gevraagd: is uw
huis nog niet in de verkoop,
maar hebt u wel plannen
hiervoor? Wij zoeken voor
ons gezin van 5 personen
een huis in Vorden. 06-
20186212

�

Cursus-Beelden maken.
Abstract of realistisch! Met
mes en rasp is alles moge-
lijk met de mooie en zachte
steensoort speksteen. 8 les-
sen. Ruurlo. Info: www.hu-
gopos.nl

�

Instapcursussen 
Pastel en Aquarel 

starten begin sept. in 
Baak.Voor meer info 
www.josespiek.nl

of 0575 469504

Elke donderdag middag 
expositie in de  

St. Martinuskerk Baak.

Een hand, een bemoedigend woord, een gebaar 
doen zo goed als je iemand die je lief hebt verliezen 
moet.

Hartelijk dank voor de hartverwarmende belang-
stelling na het overlijden van onze lieve zachtmoe-
dige vrouw, moeder, schoonmoeder, groot- en 
overgrootmoeder

Dina Peppelman - te Bokkel
Dien

Wij missen haar, maar uw medeleven is ons tot 
grote steun geweest en heeft ons getroost.

    Uit aller naam,
    J. Peppelman

Vorden, augustus 2011

Verwacht en toch nog onverwacht is van ons heen-
gegaan mijn lieve man, onze vader en opa

Alphons Wolbert

* 24 september 1928 † 27 augustus 2011

 Lies Wolbert-Weenink

 Alfonso en Yvonne
  Felix, Bart, Gijs, Josephine, Kim

 Laurens
  Iris

 Monique en Gerrit
  Jaap en Annemijn, Bram en Grietje

 Boudewijn en Marion
  Babs, Sjoerd

 Irmgard en Anton
  Brynn, Petya

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag 
31 augustus van 19.00 tot 20.00 uur aan de Ruur-
loseweg 15 (achter) te Hengelo Gld.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Kastanjelaan 10
7255 AM Hengelo Gld.

 “De Heer is mijn Herder
 mij ontbreekt niets”

Verdrietig om wat niet meer is 
en nooit meer zal zijn.
Dankbaar voor wat was
en altijd in onze harten zal blijven.

Na een periode van afnemende gezondheid is in 
alle rust ingeslapen onze lieve en zorgzame moe-
der en oma

Willemina Gardina Klein Ikkink
~ Mita ~

sinds 17 november 2002 weduwe van 
Bernard Klumpenhouwer

* Vorden † Lochem
23 september 1918 24 augustus 2011

 Vorden: Wil Wijs-Klumpenhouwer
  Ben Wijs †, Benny Olyslager
 D. Lammersdorf (D): Henk Klumpenhouwer
  Joke Klumpenhouwer-Hiddink
 Sydney (Aus): Betsie Mathews-Klumpenhouwer
 Terborg: Janny Pet-Klumpenhouwer
  Olaf Pet
 Vorden: Benny Klumpenhouwer
  Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
De Boonk 31, 7251 BT Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Tot het laatst toe betrokken

bij alles wat haar dierbaar was

is een warm en bijzonder mens van ons heengegaan.

Verdrietig zijn wij om het heengaan van onze lieve
en zorgzame moeder, oma en ouwe oma

Fredrika Wilhelmina
Wassink-Eskes

weduwe van Jan Gerrit Wassink

in de leeftijd van 93 jaar.

Bilthoven: Christien Westdijk-Wassink (in herinnering)

 Jan Westdijk (in herinnering)

 Karin en Jan
  Nick en Laura
  Kim en Bas
 Ingrid en Teus (in herinnering)

  Sven en Tanja
  Mike
 Diane en Rob
  Bart, Sjoerd, Pepijn

Vorden: Wim Wassink
 Dinie Wassink-Wolsheimer
 Marieke
  Mirthe, Josha, Naomi
 Ans en Johnny
  Cliff, Glenn

Ruurlo: Marinus Wassink (in herinnering)

 Hermien Wassink-Dijkman

22 augustus 2011

Vorden, De Delle 55
Correspondentieadres:
Almenseweg 56, 7251 HS Vorden

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers
van Sensire, voor de liefdevolle verzorging.

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op
zaterdag 27 augustus te Vorden plaatsgevonden.

Heden is van ons heengegaan mijn lieve schoon-
zuster en onze tante

Riek Wassink-Eskes

G. Eskes-Addink
Neven en nichten

Vorden, 22 augustus 2011

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

�



De Dag van het Platteland is een er-
varing voor jong en oud. U bent van 
harte welkom! Reken maar dat er van 
alles te beleven valt. De dag wordt 
door het hele land op eigen wijze in-
gevuld. De ontmoeting tussen agra-
riërs, stadsmensen en buitenliefheb-
bers staat zaterdag 3 september ook 
bij Welkoop Vorden centraal. In en 

om de winkel vinden leuke en leer-
zame activiteiten plaats om het plat-
teland te ervaren en ontdekken! 
Op de Dag van het Platteland gaat
het vooral om lokale attracties en ac-
tiviteiten. Daarnaast zijn er demon-
straties, oude ambachten, en nog
veel meer. Natuurlijk zijn er voor de
kinderen extra leuke dingen te doen,
waaronder een speurtocht waarmee
leuke prijzen te winnen zijn, een ont-
werpwedstrijd regenlaars en nog veel
meer. 

Kom 3 september zeker langs, en
maak kans op de 1 minuut gratis
winkelen met de gouden kruiwagen.

Dag van het Platteland bij 
Welkoop Vorden
Vorden - Zaterdag 3 september 
staan alle winkels van Welkoop 
geheel in het teken van het plat-
teland. Het thema dit jaar is ‘t 
Platteland altijd dichtbij’. Ont-
dek het zelf: kom kijken, proe-
ven, ruiken, aaien en beleven.

Via een landelijke route fietsten 
de deelnemers naar Warnsveld. Zij 
brachten een bezoek aan museum 
‘De Opkamer’ van de familie Van 
Lieshout. Na een kop koffie met wat 
lekkers keken zij daar rond. In 20 
jaar tijd is er veel verzameld uit de 
oude tijd en met veel creativiteit en 
enthousiasme tentoongesteld. Veel 
verschillende verzamelobjecten, zoals 
poppen, klederdrachten, kippen, vin-
gerhoedjes, oud ondergoed, schorten, 
serviesjes, mutsen, leesplankjes enz. 
enz. waren er te zien. Op de terug-

weg is er nog een stop gemaakt bij de
ijsboerderij van de familie Kappert-
Lammers aan de Dennendijk. 
In de afgelopen vakantieperiode is
er op een paar woensdagavonden ge-
fietst. De weergoden waren deze fiet-
sers goed gezind, slechts een avond
regende het zo hard dat ze thuisble-
ven. De anderen avonden hadden zij
mooie routes langs de IJssel en rich-
ting Hengelo en Keijenborg, met een
koffiestop halverwege. Gewoon sa-
men fietsen, beetje rondkijken, beetje
bijpraten, gewoon gezellig samen er
even uit! 

De volgende activiteit is op dinsdag-
middag 6 september in de grote zaal
van De Bongerd in Steenderen: Een
gezonde tweede jeugd.

Fietstocht K.B.O. IJsselsenioren
Regio - Dinsdag 16 augustus was 
de jaarlijkse fietstocht van de 
K.B.O. IJsselsenioren. Het was ge-
lukkig een droge dag en ook de 
zon scheen regelmatig.

Men kan tot eind september de les-
sen gratis meedoen en kijken of het 
bevalt. Breng gerust iemand mee; 
zij dansen niet altijd als paar, maar 

ook alleen, dus uw vrouw, man, zus,
broer, vriend, vriendin, buurvrouw,
buurman, kennis enz. iedereen is
van harte welkom. Van jong tot oud.
Zij hopen dat u er over denkt, want
bewegen is goed en dat doet u dan
iedere week. Als u het ziet en mee-
doet wordt u vanzelf enthousiast en
kan de week niet vlug genoeg om zijn
om weer te komen dansen. De lessen
worden gegeven in gebouw “Ludge-
rus” te Vierakker/Wichmond op dins-
dagavond. De leiders is Y. Pen.
Doet u het? Het zou jammer zijn dat
wij door een te klein aantal leden
moeten stoppen. Doen, doen, doen.

Nieuwe leden zijn welkom bij 
Volsdansgroep Vierakker-Wichmond
Wichmond – In april en mei deed 
men een oproep voor nieuwe le-
den in de volksdansgroep en daar 
hebben een aantal dames en he-
ren gehoor aan gegeven. Nu de 
vakantie voorbij is en zij op 6 sep-
tember weer beginnen, willen zij 
eraan herinneren - indien u nog 
twijfelde - eens te komen kijken 
(en meedoen) of dat net is waar-
naar u op zoek bent.

Kanker is een vreselijke ziekte 
die ons allemaal raakt. Eén op 
de drie Nederlanders krijgt 
gedurende zijn leven kanker, 
per jaar ruim 89 duizend men-
sen. Er sterven jaarlijks bijna 
42 duizend mensen als gevolg 
van kanker. De ziekte is hier-
mee doodsoorzaak nummer 
één in Nederland.

Miljoenen mensen delen een 
droom: een wereld waarin kan-
ker niet langer een dodelijke 
ziekte is. Wat zou het mooi 
zijn als deze droom uitkomt. 
We doen er alles aan dit waar 

te maken. Wereldwijd werken 
wetenschappers naar die dag 
toe. Zo snel als zij kunnen. Zo 
snel als wij hen in staat stellen. 

We kunnen kanker onder con-
trole brengen. Wij willen niet 
accepteren dat er zoveel men-
sen aan kanker lijden en er 
al te vaak aan overlijden. Ons 
doel: minder kanker, meer ge-
nezing en een betere kwaliteit 
van leven voor kankerpatiën-
ten. Sta daarom vandaag nog 
op en help mee in de strijd te-
gen kaknker.

De collectant van KWF Kaner-
bestrijding komt in de week 
van maandag 5 t/m 10 septem-
ber weer bij u aan de deur. 
Elke collectant kan zich legi-
timeren. 

KWF Kankerbestrijding is te 
herkennen aan het rood-wit-
blauwe logo met de krab en 
aan het Keurmerk van het 
Centraal Bureau Fondsenwer-
ving. Wie de collectant mist, 
kan een gift overmaken op 
giro 26000.

Grootste collecte ooit blijft nodig
KWF start collecteweek op 5 september 2011
Vorden – Op maandag 5 
september gaat de groot-
ste collecte van Nederland 
weer van start. In deze 
week staan 120.000 vrijwil-
ligers op tegen kanker om 
zoveel mogelijk geld op te 
halen. Een enorme opera-
tie die van levensbelang is. 
Immers hoe meer collec-
tanten geld inzamelen, hoe 
groter de opbrengst is en 
hoe meer geld er is voor on-
derzoek en meer genezing.

Een wagen aangeduid als ‘25 jaar ju-
ry‘, van het Oranjebestuur zelf. In fei-
te was deze wagen een hommage aan 
Piet de Graaf, die al 25 jaar voorzitter 

is van de jury die de praalwagens be-
oordeelt (zoals ook deze zondag). De 
wagen, die buiten mededinging mee-
reed, was tevens een hommage aan 

al die bouwers van wagens, die altijd 
meedoen aan de optocht maar nooit 
in de prijzen vallen. De tractor die 
de wagen ‘trok’ werd bestuurd door 
Gert Pardijs, die in het verleden 40 
jaar bestuurslid van de Oranjeveren-
ging is geweest.

Zilveren jury

Wichmond - Tijdens de optocht in Wichmond een bijzondere wagen 
als sluitstuk.

Jurywagen met bestuurder Gert Pardijs

Delden wint publieksprijs

Er zijn diverse demonstraties van 
groepslessen waaronder het nieuwe 
en steeds populairdere TRX.Ook 
staan er een aantal interessante en 
leerzame lezingen op het program-
ma, onder andere Polar Nederland 
verzorgt een lezing over trainen 
met hartslagmeter. 

In het Squashcentrum worden er 
op zaterdag gratis squash clinics 
verzorgd door een team van instruc-
teurs. 

Ook in het zwembad is er genoeg 
te zien en te beleven, naast onze 
zwemlessen en het disco zwemmen, 
gaat er op zondag een echte auto te 
water. 

SPINNEN VOOR DUCHENNE.
Op zondag van 10.00 - 16.00 uur 
organiseert Strada Sports een spin-
ningmarathon: de totale opbrengst 
gaat naar de Duchenne Heroes! Du-
chenne is een spierziekte, die vooral 
bij jongens voorkomt. Door een 
genfout breken hun spieren lang-

zaam af. Duchenne heroes heeft al 
gezorgd voor miljoenen euro’s in 
de onderzoekspot . Nu is er einde-
lijk zicht op een medicijn tegen de 
ziekte van Duchenne. 

De spinningmarathon is tevens de 
aftrap voor team BLUT. Dit team 
bestaat uit 5 mannen die 11 t/m 17 
september de monumentale moun-
tainbike 7 daagse gaan fietsen. Sa-
men met Strada Sports zetten ze 
hun gezonde spieren in tijdens de 
spinningmarathon. Je kunt al een 
uur meefietsen voor €10,- of de hele 
marathon voor €40,-. 

Alle informatie en de mogelijk-
heid om in te schrijven kan via 
ww.stradasports.nl of bij een van de 
vestigingen.

Wilt u ook komen sporten bij Stra-
da Sports, schrijf u dan in tijdens de 
open dagen. Uw voordeel kan op-
lopen tot €100,- en u maakt tevens 
kans op fantastische prijzen met als 
hoofdprijs een fantastische moun-
tainbike van Merida. 

Voor meer informatie kunt u te-
recht op onze site of telefonisch op 
0575 55 3433. Het team van Strada 
Sports heet u van harte welkom!

Open weekend bij Strada 
Sports Vorden en Lochem
3 en 4 september houdt Strada 
Sports 2 dagen lang een open 
weekend in Vorden en Lochem. 
Op beide vestigingen staat het 
bol van de activiteiten.

Tijdens deze Whisky Trail kunnen whisky liefheb-
bers het hart ophalen. Gedurende 3 uur lang genie-
ten van de mooiste (malt)whisky,s uit Schotland, 
Ierland, Canada en Amerika, maar ook Japan en 
een fantastische serie uit Nederland zullen niet 
ontbreken. De entree bedraagt € 25,- per persoon. 
Hiervoor kunt u de whisky,s niet alleen proeven, 
maar deze unieke productgroep ook beleven mid-
dels gesprekken met de verantwoordelijke distri-
buteurs en mede liefhebbers.

Bij binnenkomst ontvangt u een nosing & tasting 
glas. Dit glas kunt u laten vullen bij de verschil-
lende stands. Zo heeft u deze avond kans om de 
meest uiteenlopende whisky,s te proeven en te be-
oordelen. Bij alle stands kunt u whisky,s proeven 
en u laten voorlichten door de echte expert.

Voor informatie kunt u contact opnemen met San-
der Pardijs 0575 554264. Kaarten voor deze unieke 
avond zijn verkrijgbaar bij de Mitra slijterijen in 
Vorden, Ruurlo en Lochem.

Whiskyliefhebbers opgelet…
9 September, 
Whisky Trail 
Vorden
Vorden - Op vrijdagavond 9 september orga-
niseert Sander Pardijs van de Mitra Slijterij in 
Vorden een Whisky Trail in zaal “de Herberg” 
aan de Dorpsstraat 10 in Vorden.



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

90 JAAR HCI. FEEST VOOR UW HUIS
PROFITEER IN ONS JUBILEUMJAAR VAN SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN!

AANBIEDING 45:

SKANTRAE 
DEUR/ 
KOZIJN
COMBINATIE 

KOZIJN 50 X 90MM STOMP MET 
DEURAFMETING 201.5 EN 211.5 X 73 T/M 93 CM

NU VOOR 90,-

BOORHAMER  
METABO BHE22

VAN 210,- 

NU VOOR 90,-
GELDIG IN SEPTEMBER 2011, 
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81                        Ulft Ettenseweg 39, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens en badkamers)                      Zevenaar Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

VOOR 90,- LIJM EN VOEGSEL CADEAU 
BIJ AANKOOP VANAF 25M2 VLOERTEGELS
GELDIG IN SEPTEMBER 2011

BLOEMEN VOOR ELKE 
90E BEZOEKER VAN 
DE SHOWROOM

STRAATWERK

TEGELS DEUREN

BOUWMATERIAAL

VERRASSING

1 9 2 1  -  2 0 1 1

9 0  J A A R

JUBILEUMVOORDEEL 
OP SIERBESTRATING 
90 DAGEN LANG 10% KORTING 
OP SIERBESTRATING

WWW.BOUWCENTERHCI.NL
DEZE AANBIEDINGEN ZIJN NIET GELDIG I.C.M. ANDERE KORTINGEN/ACTIES. 

VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE VOORWAARDEN.

KOOPAVOND HENGELO GLD. VANAF 1 SEPTEMBER OP DONDERDAG (I.P.V. VRIJDAG)

PELGROM, kwaliteit voor professionals

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

Compacte

allrounder!

De meest 

verkochte

machine 

allertijden!

 

Pelgrom is uw Weideman dealer voor Oost Nederland



Volg uw droom!
Privé

piano / orgelles
muziek / zangles
bij de gediplomeerde vakman

Wim Riefel
Tel. (0575) 529360

van de Poll
metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

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

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Openingstijden van 09.00 tot 16.00 uur

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Bent u die geweldige, lieve oppas die ons op de maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur wilt opvangen? Gezellig 
samen een broodje eten, puzzelen en knutselen? Wij zouden het tof vinden u 
te mogen begroeten op al deze dagen of één van deze dagen. U krijgt per dag 
per overblijfmoment maar liefst € 10,- vergoeding.

Ook zoeken wij een coördinator die dit alles in goede banen leidt. 
Hiervoor staat een vergoeding van ± € 125,- per maand. U bent 4x in de week 
ruim 1 uur aanwezig, de hele maand lang. Uitgezonderd de schoolvakanties.

Wilt u ons uit de nood helpen? Graag zien wij uw telefoontje, 
briefje of mailtje vóór 9 september a.s. tegemoet. 

Met enthousiaste groeten,
De kinderen van de Tussenschoolse Opvang
van school Het Hoge
Tijdelijk adres: Het Wiemelink 42, 7251 CZ  Vorden

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

VIKORN 
MEERGRANEN
MET VITAMINES

NU VOOR

2.25

WITTE 
KADETJES

 6 VOOR 

2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 30 aug. t/m zaterdag 3 sept.

BANANEN 
KWARK VLAAI

   

 KLEIN     8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Openhuis Kookstudio 
Grand bistro de Rotonde

5 September 2011
20.30 uur- 22.00 uur

Onze koks en leveranciers presenteren de  

mogelijkheden van de kookstudio 2011-2012

Heeft u altijd al in een gezellige groep iets meer 

over het koken, warenkennis of de combinatie van 

wijn en spijs willen weten?

Kom gezellig en vrijblijvend even neuzen en bij de 

informele presentatie laten wij u de mogelijk heden 

zien. Natuurlijk met verrassende lekkerheden!

Graag tot ziens!

Team Grand bistro de Rotonde

Zie ook:

www.grandbistroderotonde.nl  kookstudio

Meditatiecursus
Half september start ik met 

de meditatietrainingen. 
Je leert hoe je je kunt 

 ontspannen en je  zorgen 
opzij kunt  zetten. 

Inl.: Karlista Fontijn, 
Koningsweg 14, Hengelo, 

tel: (0575) 465501

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

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

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

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

u  k u n t  m i j  b e l l e n
v o o r  e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t

voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

Hoort u minder?

Nederlandse Vereniging  
voor Slechthorenden
Kijk op www.hoorwijzer.nl



Hij showde bovenstaand kostuum , 
een tweedelige combinatie .Het col-
bert een blauw, beige roestbruine 
ruit en een effen donkere blauwe 
pantalon, waarvan de stof weer terug 
kwam in de kraag van het colbert en 
bij de zakken. Als afgevaardigde van 
Nederland maakte hij bovendien het 
kostuum voor het vergelijkmodel. Dit 
houdt in dat elk land van dezelfde 
stof (een heel dunne lichtgrijs ge-
streepte stof) een kostuum maakt en 
deze worden dan met elkaar vergele-
ken. Tijdens de presentatie hiervan 
werd duidelijk dat ook dit kostuum 
een topstuk was. Een aardig detail is 
dat hij hierbij een door de firma Sie-
merink in bruikleen gegeven zwarte 
bril droeg.

Hans Aartsen succesvol op 
internationale modeshow 
in Rome
Vorden - Hans Aartsen, maat-
kleermaker uit Vorden, heeft vo-
rige week tijdens het congres van 
de World Federation Master Tai-
lors met veel succes deelgenomen 
aan de Internationale Modeshow. 
Deze show werd buiten gehouden 
op het plein naast het gebouw van 
de Senatoren in hartje Rome.

Op maandag is meditatieinstructie en 
beoefening. Door te mediteren ont-
wikkelen we aandacht en concentra-
tie, ons denken en doen wordt op den 
duur rustig en helder. De yogalessen 

zijn maandagmorgen, aansluitend is
er meditatiebeoefening. Yogalessen
op dinsdag worden s’avonds gege-
ven. 

Voor meer informatie en aanmelding
kan men kijken op de website 
www.gerjannievandeweg.nl of bellen
naar 0575 - 572130 of 06 - 55513079
of mailen naar 
gerjannievandeweg@gmail.com

Yogalessen en meditatie 
in het Dorpscentrum
Vorden - Op maandag 19 en dins-
dag 20 september beginnen de 
yogalessen van Gerjannie van 
de Weg voor het 7e jaar in het 
Dorpscentrum.

KOM ONT-MOETEN

Om 19.00 uur komen we bij elkaar, 
in de gereformeerde kerk aan de 
Zutphenseweg, om op ongedwon-
gen wijze samen te zijn. Muzikale 
begeleiding Henny Blaak saxofoon 
en Kees van Dusseldorp piano. Het 

thema van de ont-moeting is: Be-
moediging uit zeer onverwachte 
hoek!

Vind je jezelf niet zo’n succes? Ben 
je ontevreden over je eigen moge-
lijkheden? Hier krijg je........ bemoe-
diging uit zeer onverwachte hoek!

Daarna is er koffie en wat lekkers 
en is er volop ruimte voor een ont-
moeting.

Vorden - Op zondag 4 septem-
ber houdt de Ont-moeten werk-
groep van de Protestantse Ge-
meente i.w. te Vorden weer een 
On-tmoeting.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij 

de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. 

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het 

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

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

• Kaartclub ’s maandagmiddags 
en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

AUGUSTUS
31 ANBO klootschieten, Olde Lettink
31 Handwerkmiddag en Kraamverkoop 

Welfare Rode Kruis in de Wehme

SEPTEMBER
1  Bejaardenkring Vorden
1  Klootschietgroep de Vordense Pan
7  ANBO klootschieten, Olde Lettink
8  Klootschietgroep de Vordense Pan

14 ANBO klootschieten, Olde Lettink
14 Handwerkmiddag Welfare Rode

kruis in de Wehme
15  Klootschietgroep de Vordense Pan
15 Bejaardenkring Vorden
21 ANBO klootschieten, Olde Lettink
22  Klootschietgroep de Vordense Pan
22 PCOB Stampertje ds. C. Ferrari

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

Kruis in de Wehme
29 Klootschietgroep de Vordense Pan

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

Amro overzichtstentoonstelling
KunstZondagVorden

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

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

11 20e KunstZondagVorden, beelden-
de kunst en vormgeving

Tineke Steenbrink studeerde orgel 
bij Bernhard Winsemius en Willem 
Tanke aan de Hogeschool voor de 
Kunsten in Utrecht en klavecimbel 
bij professor Ketil Haugsand aan de 
Hochschule für Musik Köln (met on-
dersteuning van het fonds voor de 
Podiumkunsten en de VSB-beurs). 
Met het behalen van het ‘Konzertexa-
men’ werd deze studie in 2004 afge-
rond met de hoogste onderscheiding. 
Samen met haar tweelingzus Judith 
vormt zij het Ensemble Séverin. Tine-
ke verleende haar medewerking aan 
onder andere Cappella Amsterdam, 
Concerto Köln, Real Filharmonia 
de Galicia en The Kings Consort en 
Akademie für alte Musik Berlin.
Sinds 2006 is zij als hoofdvakdocent 

klavecimbel, basso continuo en coach 
kamermuziek verbonden aan het Ar-
tez Conservatorium Zwolle. Zij is als 
organist regelmatig solistisch werk-
zaam. In de St. Martinuskerk in Cuijk, 
waar zij het beroemde Severijn-orgel 
uit 1650 bespeelt, is zij aangesteld als 
organiste titulaire. Tineke Steenbrink 
is mede oprichter van Holland Ba-
roque Society en bezit een Schwinn 
Manta Ray. In het concert op Land-
goed Morgenstern zal zij op een kist-
orgel spelen. Maarten Boasson
 
studeerde bij Sylvain Wannenmacher 
(conservatorium in Sint. Etienne) en 
bij Anner Bijlsma. Hij volgde een 
masterclass bij Wolfgang Laufer en 
bekwaamde zich in het continuospel 

bij Bob van Asperen. Gedurende ruim 
tien jaar was hij cellist van het baro-
kensemble ‘Music for a While’, dat 
in binnen- en buitenland concerten 
verzorgde. Hij was geruimde tijd lid 
van een kamerorkest en heeft ver-
scheidene soloconcerten gespeeld. De 
laatste jaren treedt hij regelmatig op 
in recitals en kamermuziekconcerten 
met een breed repertoire en bekende 
en onbekende werken. Gedurende 
ruim vijftien jaar was hij docent aan 
diverse muziekscholen in Gelderland. 
Sinds 1994 vormt hij samen met pia-
nist Peter Cramer een duo met optre-
dens in Nederland, Wenen, Nimes, 
Straatburg en New York.Onlangs 
waren zij nog te horen en te zien in 
het 6e Internationale Cellofestival 
te Zutphen. Het concert begint om 
15.00 uur. Kaarten zijn te reserveren 
via de telefoonnummers 0575 431472 
of 0575 556475 of via het e-mailadres 
hanm9400@planet.nl. Kaarten zijn 
ook verkrijgbaar vanaf 13.30 uur aan 
de zaal. De plaatsen zijn vrij. 
Voor meer informatie: zie de website 
www.kamermuziekaandeberkel.nl

Laatste concert van seizoen Landgoed Morgenstern

Bach bij Kamermuziek aan de Berkel
Barchem - Op Landgoed Morgenstern in Barchem vindt zondag 4 sep-
tember het laatste concert van de serie Kamermuziek aan de Berkel 
plaats. Een bijzonder duo deze keer met Tineke Steenbrink, kistor-
gel en Maarten Boasson, cello. Voor de pauze spelen zij Bachs’ Sonate 
BWV 1028 in D-groot ( cello en orgel) daarna speelt Maarten Boasson 
de Suite voor cello solo BWV 1010 is Es groot. Na de pauze brengt Tine-
ke op haar kistorgel drie orgelwerken van J.S. Bach ten gehore. Als slot 
zullen zij nog de Sonate BWV 1029 in g-klein spelen (cello en orgel).

De overige uitslagen waren: (Spijker-
broek hangen) 1 Rudi Peters, 2 Teun 
Engels, 3 Ben Wit. Darten: 1 Dennis 
Spiegelenberg, 2 Paul Avink, 3 Rob-
bie Bouwmeister. Kegelen: 1 Robert 
Dijkman, 2 Gerrit Rossel, 3 Gerjan 
Rietman. Sjoelen (vrijdag): 1 Henk-
jan Rietman, 2 Thea Peters, 3 Jan 
Tijssen. Idem (zaterdag): 1 André 
Eggink, 2 Heidi Vruggink, 3 Harrit 
Wester. Schieten vrije baan (vrijdag): 
1 Herman Groot Roessink, 3 Bennie 
Wolbrink. Idem zaterdag: 1 Mark 

Schoenaker, 2 Harrit Wester, 3 Lau-
rens Eijkelkamp. De feestweek begon 
reeds een week eerder met de tradi-
tionele oriënteringsrit welke werd 
gewonnen door Jan Gariitsen, 2 Dinie 
Fokkink, 3 Cindy Wentink.
De kinderspelen begonnen met het 
oplaten van (oranje) ballonnen. Vrij-
dag werd het sjoelen bij de kinderen 
gewonnen door Stijn Franken, 2 Josien 
Hietbrink. Zaterdag won Thom Dim-
mendaal. Het spijkerbroek hangen 
werd gewonnen door Stijn Franken, 

2 Teun Engels, 3 Nick Rozendaal. De 
spelletjes voor de scholieren leverden 
de volgende prijswinnaars op: Groep 
1: eerste prijs Catootje Kuster, 2 Thijn 
Spiegelenberg, 3 Thijmen Weetink; 
groep 2: 1 Yanick Bergervoet, 2 Fre-
derieke Rossel, 3 Yvette Schuurman. 
Groep 3: 1 Stefan Hissink, 2 Yrsa van 
Zuilekom, 3 Maurick Wester. Groep 
4: 1 Guus Wuestman, 2 Isa Bouw-
meister, 3 Duco Schuppers. Groep 5 
: 1 Jorne Jochems, 2 Lowie Den Bak-
ker, 3 Jurger Bremer. Groep 6: 1 Daan 
Engels, 2 Lisa Rietman, 3 Sander Riet-
man. Groep 7: 1 Renske Schuurman, 
2 Twan Jochems, 3 Jelle Roelofs. 
Groep 8: 1 Iris Lammers, 2 Anne Sa-
rink, 3 Scott Visser. Schoolverlaters: 
1 Bob Holtslag, 2 David Schouten, 3 
Pepijn Klein Lebbink. Tijdens de feest-
week was er speciaal voor de oudere 
inwoners uit beide kernen op donder-
dagavond een ‘muzikale soos’ in het 
Ludgerusgebouw. Zowel vrijdag- als 
zaterdagavond veel belangstelling 
voor de dansavond in de feesttent.

Oranjefeest Vierakker/Wichmond

Paul Avink de nieuwe schutterskoning

Vorden - Tijdens de volksspelen die afgelopen weekend tijdens de 
Oranjefeesten in Vierakker/Wichmond werden gehouden, is Paul 
Avink schutterskoning geworden, 2 Erwin Hilge (kop), 3 na loting El-
bert Groot Tjooitink staart, 4 na loting Gerrit Weenk l. vleugel, 5 na 
loting Elke Peters r. vleugel. Bij de jeugd ging de titel naar Thomas 
Benard, 2 Hugo Schouten (kop), 3 Vriso Wester (staart), 4 Tim Borgman 
l. vleugel. Voor de dames stond het vogelgooien op het programma. 
Ondanks heldhaftige pogingen gelukte het geen van de dames om 
de romp van de vogel te gooien. Alice Franken werd (na loting) tot de 
nieuwe koningin gekroond, 2 Maria Wenneker (kop), 3 Nel Nijenhuis 
(staart), 4 (na loting) Joke Wolbrink l. vleugel, 5 (na loting) Caroline Ter 
Linden r. vleugel.

Schutterskoning Paul Avink met partner
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BEROEPSVERENIGING
“Het is niet zo dat het me bij Strada 
Sports niet beviel.”, zegt Dieke Harm-
sma. “De ruimte was heel functioneel 
en de samenwerking met de directie 
en het personeel van Strada Sports 
was prettig. Maar de Beroepsvereni-
ging Gewichtsconsulenten Nederland 
(BGN), waarbij ik ben aangesloten, 
keurt een vestiging binnen de muren 
van een sportschool waar afslankpro-
ducten verkocht worden niet goed.” 
Om problemen voor te zijn, is ze ver-
huisd.

GEEN AFSLANKPRODUCTEN
Dieke Harmsma verkoopt zelf geen 
afslankproducten -ze is daar zelfs een 
felle tegenstander van- maar door bij 
Strada gehuisvest te zijn, zou ze zich 
daar indirect mee conformeren. Af-
slankproducten kunnen in de ogen 
van Dieke Harmsma nooit de oplos-
sing zijn voor gewichtsproblemen. 
Onder haar begeleiding leren mensen 
regelmatig en bewust te eten waar-
door een blijvend gezond gewicht be-
reikt wordt. Het is echt niet nodig om 
te diëten als je wilt afvallen.

PRETTIGER
De nieuwe praktijkruimte boven de 
Bruna bevalt Dieke erg goed, en ook 
de cliënten reageren heel positief. “Ik 
merk nu dat het voor veel cliënten 
toch prettiger is om hier bij me te 

komen. Het is minder in het zicht en
men hoeft niet meer langs een recep-
tie. Het voelt vrijer en ook anoniemer.
Daarnaast is de nieuwe ruimte veel
lichter en luchtiger, wat ook als heel
prettig ervaren wordt. Bovendien be-
valt de samenwerking met zowel de
Bruna als de Praktijk voor Logopedie
heel goed.”

INDIVIDUEEL, SAMEN OF IN 
GROEPSVERBAND
Als gewichtsconsulente begeleidt
Dieke Harmsma volwassenen met
gewichts- en voedingsproblemen.
“Ik ga daarbij uit van de adviezen
van het Voedingscentrum, maar dit
wordt natuurlijk wel individueel aan-
gepast. Ik geloof niet in diëten, ik
geloof in gewoon en gezond eten en
bewegen.”, zegt Dieke Harmsma. Het
enthousiasme en de persoonlijke be-
trokkenheid waarmee Dieke haar cli-
enten begeleidt, werkt heel positief.
Naast individuele begeleiding biedt
Dieke Harmsma de mogelijkheid om
bijvoorbeeld als vriendinnen, part-
ners of buurvrouwen samen of om
in groepsverband te werken aan de
voedingsgewoonten en leefstijl. Zo
zijn er op dit moment twee groepen
die gezamenlijk wegen en wandelen
gedurende tien weken. “De steun die
men bij elkaar vindt door samen of in
een groep aan de slag te gaan is steeds
weer heel groot en werkt bijzonder
stimulerend.”, aldus een enthousi-
aste Dieke.

INFORMATIE
Heb je behoefte aan meer informa-
tie? Kijk op de website www.dieke-
harmsma.nl of mail naar welkom@
diekeharmsma.nl. Bellen kan ook
naar 06 33 014 543. Als je wilt kan je
een afspraak maken voor een gratis
kennismakingsgesprek. Iedereen is
van harte welkom!

Dieke Harmsma, Praktijk voor Evenwicht 
is verhuisd naar boven de Bruna
Vorden - Dieke Harmsma is deze 
zomer met haar Praktijk voor 
Evenwicht verhuisd naar een 
mooie ruimte boven de Bruna 
in Vorden. Achter dezelfde voor-
deur (aan de rechterzijkant van 
de Bruna) zat al de Praktijk voor 
Logopedie Huiskamp en Waan-
ders. Gewichtsconsulente Dieke 
Harmsma is tot ieders tevreden-
heid daarbij gekomen.

In de praktijk, gevestigd boven de 
winkel, kunnen klanten in septem-
ber profiteren van een speciale intro-
ductie korting op sensi plus therapie. 
Een bijzonder effectieve therapie 
geschikt voor zowel lichamelijke als 
emotionele klachten. De hele maand 
september maakt de klant kans op 

mooie cadeaus. In een speciale box
kunnen klanten hun gegevens ach-
terlaten, onder alle deelnemers zul-
len verschillende geschenken verloot
worden. Denk hierbij aan cadeaubon-
nen, gratis workshops en readings.
Tijdens het chocoladefestival op 18
september is er voor iedereen de mo-
gelijkheid om een gratis bijenwaste-
kening te laten maken.
In deze feestmaand gaat Puur Sam
ook van start met de maandelijks
terugkerende gezond verstand avon-
den. Een mooi landelijk initiatief dat
Puur Sam naar Zutphen heeft weten
te halen! Iedereen is van harte uitge-
nodigd om dit jubileum bij Puur Sam
te komen vieren!

Puur Sam 
viert 1-jarig bestaan
Warnsveld - Het is op 1 septem-
ber precies een jaar geleden dat 
de sfeervolle cadeauwinkel op de 
Nieuwstad in Zutphen haar deu-
ren opende. De hele maand sep-
tember zal in het teken staan van 
dit jubileum.  Puur Sam wil deze 
maand haar klanten in het zon-
netje zetten.

Dit initiatief was mogelijk door het 
project MuseumPlusBus, wat in 2008 
door de BankGiroLoterij is gestart 
in het kader van hun streven naar 
“maatschappelijk verantwoord on-
dernemen.” Dit project beoogt seni-
oren uit de verzorgingstehuizen of 
met thuiszorg te laten genieten van 
één of maximaal twee van de 7 top 
musea van Nederland op één dag. In-
middels is dit uitgebreid naar leden 
van de bond KBO, Welzijnsstichtin-
gen, Zonnebloem verenigingen en 
ook zien we regelmatig mantelzor-
gers of andere vrijwilligersgroepen 
die nauw verbonden zijn aan de doel-
stellingen van het oorspronkelijk ini-
tiatief. De musea, het Rijksmuseum 
en het Cobramuseum zijn deze dag 
bezocht. Voor wie nog wil maar niet 

meer goed kan, of opziet tegen tram, 
trein, metro of het zoeken in de stad 
of wachten in de rij is dit een perfecte 
oplossing. Heel comfortabel met een 
speciale bus met lift voor vaste rol-
stoelers indien noodzakelijk en geen 
gedoe met rollators of inklapbare 
rolstoelen want die worden tijdens 
de rit mooi opgeborgen in de bus. 
In de musea worden de gasten altijd 
gastvrij verwelkomd met een gratis 
kop koffie en er zijn mogelijkheden 
om een lunch te gebruiken tegen be-
taling. Ook de gidsen van de musea 
doen steeds hun uiterste best om het 
onze groepen zo goed mogelijk naar 
hun zin te maken. En daar slagen zij 
ook ruimschoots in, afgemeten aan 
het doorgaans laaiend enthousiasme 
over de verhalen die men rijker is 

geworden. Deze dag was voor de be-
geleiders van de museumplusbus een 
groot genoegen om de senioren uit 
Vorden kennis te laten maken met de 
grote kunst in deze musea. De chauf-
feur maakte spontaan een leuk rond-
je over Schiphol Oost en een rondtour 
in de wereldstad Amsterdam. Voor 
velen mogelijk een aanzet om nog 
eens terug te gaan omdat deze ene 
dag gewoon te kort was. 

Men heeft het fijn gevonden dat de 
senioren het ook een gezellige dag 
hebben gevonden en zij blikken dan 
ook met plezier terug naar deze ge-
slaagde dag met de Museumplus-
bus. En al die tevreden glunderende 
gezichten en grote dankbaarheid in 
woord, soms vergezeld van een stof-
felijke blijk van waardering, is een 
stimulans om telkens weer ons best 
te doen. Zij hopen de komende jaren 
nog eens in aanmerking te kunnen 
komen om een van de volgende mu-
sea te kunnen bezoeken: de Hermi-
trage, het Joods Historisch, Kröller 
Muller en het Mauritsmuseum!

U wilt, U kunt niet gemakkelijk meer alleen, 
toch kan het dankzij MuseumPlusBus

Vorden - Op 12 augustus j.l. zijn 45 senioren een dagje uit geweest met 
de Museumplusbus. Stichting Welzijn Vorden heeft de mogelijkheid 
gekregen om een gratis dagje uit naar het Cobra- en Rijksmuseum te 
gaan. Deze dag is geregeld door de coördinator Louise van Uden en zij 
heeft samen met Willy Gotink (administratief medewerker), Hennie 
Willemen (gastheer van MuseumPlusBus en Theo Klunder, Chauffeur 
MuseumPlusBus) deze dag verzorgd.

‘De meeste van ons hebben dit soort 
ervaringen. De realiteit is dat we in 
ons dagelijks leven bijna nooit met 
onze aandacht bij het moment zijn, 
maar vooral bezig zijn met het verle-
den of het plannen van de toekomst.’ 
Aan het woord is Ilse van Dijk die 
vanaf 13 september een 8-weekse 
Mindfulness cursus gaat geven op de 
prachtige locatie De Lindense Laak.
‘Mindfulness of aandachtstraining 
staat steeds meer in de belangstelling 
als methode om beter met stress en 
onrust om te gaan. Bij mindfulness 
leer je je aandacht bewust te richten 
op wat zich van moment tot moment 
in je lichaam en geest afspeelt. Als je 

op een milde wijze omgaat met emo-
ties en gedachten en meer in het hier 
en nu leeft, zul je beter kunnen om-
gaan met de problemen die je dage-
lijks tegen komt.’
De cursus is voor iedereen die min-
der wil piekeren, beter wil slapen, het 
zelfvertrouwen wil vergroten, het ver-
leden wil loslaten, anders wil omgaan 
met pijn en verdriet, kortom: kalmer 
en stabieler de stormen van het leven 
wil kunnen doorstaan. Maar ook voor 
een ieder die altijd al heeft willen 
mediteren, maar die denkt dat het 
te moeilijk of te zweverig is. Tot slot 
zegt Ilse enthousiast: ‘Je zult ontdek-
ken dat je meer bent dan je onrust, 
je twijfel, je angst, je stress, je (chro-
nische) pijn, je verleden. Je leven zal 
lichter en rijker worden. Je leert weer 
te genieten van kleine dingen.’ 

Voor informatie en aanmelden voor 
de cursus in september: De Mindful-
ness Zaak, 
ilsevandijk@demindfulnesszaak.nl
tel. (06) 44 53 88 02 
www.demindfulnesszaak.nl

13 september start 8-weekse aandachtscursus
Mindfulness cursus
Vorden - Ken je het opgejaagde 
gevoel van alles tegelijk moeten 
doen en nergens tevreden over 
te kunnen zijn? Blijf jij ook vaak 
piekeren over dingen die gebeurd 
zijn? Stel je de dingen waar je van 
houdt als maar uit totdat je er la-
ter tijd voor zal hebben? Dan kan 
een cursus Mindfulness uitkomst 
bieden.

Komt U donderdag gerust eens kij-
ken, er is nog plaats voor vele nieuwe 

leden. Bent U 60 plusser dan bent U 
van harte welkom. Om de contributie 
hoeft U het niet te laten. Tegen een 
kleine vergoeding kunt U in het dorp 
gehaald en weer thuisgebracht wor-
den. 

Graag tot ziens op donderdag 1 sep-
tember.

Bejaardenkring Vorden
Vorden - Donderdag 1 septem-
ber start de bejaardenkring 
weer met haar middagen in het 
“Stampertje”bij het Dorpscen-
trum. Het programma is altijd 
een verrassing en zeer gevarieerd.

Wanneer u op vakantie bent, waar u 
ook ter wereld, kunt u zich aanmel-
den bij een lokale club en u wordt 
met open armen ontvangen. Het spel 
wordt overal met dezelfde regels ge-
speeld en u geniet van een ontspan-
nen avondje uit. Bent u alleen? 

Leer bridgen en u krijgt nieuwe 
bridge vrienden want het bridgespel 
speel je met z’n vieren. Ook leuk is 
met 4 of 8 personen thuis te spelen 
onder het genot van een hapje en 
drankje op regenachtige zondagen, 
zonnige tuindagen of op feestdagen. 
Maar men kan ook spelen op clubs bij 

u in de buurt zoweI ‘s middags als ‘s
avonds, een ieder op zijn eigen bridge
niveau.

Uniek is dat de N.B.B. (Nederlandse
Bridgebond) dit jaar de wereldkam-
pioenschappen naar Nederland heeft
weten te halen en wel op 15-29 okto-
ber 2011 in Veldhoven. U kunt hier
gratis kijken en genieten van de tech-
nische snufjes die voor deze wereld-
kampioenschappen ontwikkeld zijn. 

Zowel de Nederlandse dames als he-
ren hebben goede kansen op ereme-
taal. Als hobby vraagt bridge weinig
kosten, één pakje kaarten en een
goed humeur is voldoende. Er wor-
den overal in het land bridge cursus-
sen gegeven. 

Bent u geïnteresseerd bel 0575-
522275 of mail naar harrygarsen@
gmail.co en we helpen u verder.

Bridge: 
Voedsel voor uw hersenen
Warnsveld - Naar schatting 120 
miljoen mensen over de hele we-
reld spelen bridge. Met het beoe-
fenen van het bridgespel traint 
u uw hersenen en houdt ze alert 
en actief, eigenlijk een must voor 
jong en oud.
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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, ver-
huizing van vrienden of om wat 
voor reden dan ook weinig sociale 
contacten hebben en zich daarom 
soms eenzaam voelen.

Of mensen die veel sociale contac-
ten hebben maar een echt beteke-
nisvol contact missen.

Maar ook mensen die een speciale 
belangstelling of hobby hebben die 
ze graag met anderen willen delen 
of waarover ze met anderen van 
gedachten willen wisselen. Deel-
name is gratis.

WILT U MEER WETEN? 
Voor informatie kunt u terecht 
bij: Ouderenadviseur Wilma Berns 
Stichting Welzijn Vorden, de Weg-
WijZer. Telefoon: 0575 553159 
Email: w.berns@sswb.nl

Vriendschap 55+
Vorden - Waar wordt u blij 
van? Wandelen in de natuur, 
een mooie film bekijken, een 
goed gesprek voeren…. 

Wilt u deze activiteiten met 
een ander delen of zoekt u een 
maatje?

Iemand van uw eigen leeftijd, 
iemand uit uw eigen buurt of 
iemand met dezelfde interesse?



De aanvang van de dienst is om 10.30
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo
Hengelo - Hermien Bleumink uit 
Brummen is zondag 4 september 
voorganger in de kerkdienst van 
de Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap Hengelo.

De start is , zoals gebruikelijk bij Brasserie Lettink om 
18.00 uur, maar daarna wordt de fiets gepakt om op 3 an-
dere plaatsen een deel van het 4 gangen menu te nuttigen. 
De Commissie Ondernemerscafé, die sinds dit voorjaar ac-
tief is, leek het een goed idee om de 2e helft van het jaar 
op deze bijzondere manier te beginnen. 

Op de 4 bijeenkomsten, die in de 1e helft van dit werden 
georganiseerd kwamen gemiddeld ca. 30 deelnemers af. 
Een mooi resultaat voor dit nieuwe initiatief, dat in maart 

j.l. onder de vlag van de Vordense Ondernemers Vereni-
ging van start is gegaan. Het programma voor de 3e don-
derdagen in oktober, november en december is al rond. 
Social Media, het wel en wee van een Advocatenpraktijk 
en een Kerstborrel staan dan op de agenda. Voor deelname 
aan het Vordense Ondernemerscafé hoeft men geen lid te 
zijn van de VOV. Alle ondernemers, die een economische 
binding hebben met Vorden, zijn van harte welkom. Er 
zijn inmiddels 45 ondernemers lid van het Café. 

Belangstellenden kunnen 1 maal men “op proef” deelne-
men. Aanmelden voor Happen en Trappen van 15 sep-
tember a.s. kan door uiterlijk 7 september a.s. een e-mail 
te sturen naar c.smeerdijk@chello.nl. Dit adres kan ook 
worden gebruikt voor aanmelding als lid van het Onder-
nemerscafé.

“Happen en Trappen” 
met het Ondernemerscafé
Vorden - Donderdag 15 september is er een “spe-
cial” van het Vordense Ondernemerscafé. Dit keer 
geen inleider en een standaard gezamenlijke maal-
tijd, maar een culinaire fietstocht langs een 4 tal 
Vordense eetgelegenheden.

De ploeg bestaat dit jaar uit Rens te Stroet, Felix Wol-
bert, Peter Makkink, Joost Berentsen, Martijn Versteege 
en Simon Bargeman. Rens te Stroet zal als locomotief 
van de RTV-trein fungeren. De renner werd afgelopen 
zaterdag bij de Beloften nog 26e in de Heuvelen Omloop. 
Deze klassering leverde hem een derde plaats in de eind-
stand van de KNWU Beloftencompetitie op. Een dag later 
werd Te Stroet 50e in de proefkoers Schaal Schels in het 
Belgische Merksem. Vorige week kwam hij bij de profs 
in actie in de Dutch Food Valley Classic. De renner uit 

Keijenborg passeerde de eindstreep als 51e binnen een 
internationaal deelnemersveld. Ook de andere renners 
van RTV Vierakker-Wichmond reden de afgelopen we-
ken diverse wedstrijden. 

Peter Makkink eindigde de afgelopen twee weken maar 
liefst vijf keer bij de eerste twintig. Martijn Versteege 
werd zowel in de Ronde van Oosterhout als in de Ronde 
van Borne 15e. Jan Weevers, die niet in actie zal komen 
bij het NK voor clubs, stond in de Acht van Heelsum op 
het podium. Hij werd hier tweede bij de Amateurs. Een 
week eerder moest hij in de Ronde van Markelo nog ge-
noegen nemen met een vierde plaats. De renners van 
RTV Vierakker-Wichmond zullen zaterdag om 14.09 uur 
van het startpodium af rijden voor hun tijdrit. Er nemen 
aan het Nederlands kampioenschap voor clubs in totaal 
62 ploegen deel.

RTV’ers maken zich op voor NK Clubs
Wichmond - RTV Vierakker-Wichmond staat za-
terdag aan de start van het NK voor clubs. Tijdens 
een ploegentijdrit rond Hoogezand-Sappemeer 
zullen de zes afgevaardigde renners hun uiterste 
best doen om een goede klassering in de wacht te 
slepen.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Wat is: A. Sops. 

 B. Goorn.

 C. Grinte. 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Naast al jarenlang yogales in Henge-
lo, geeft ze ook 3 dagdelen yogales in 
Gaanderen, haar woonplaats.
Hatha yoga is de oudste vorm van yo-
ga en is al zo’n 5.000 jaar oud. De ge-
zondheidswetenschap was in die tijd 
in India al ver gevorderd. En naast het 
onderzoek van de gezondheid van de 
mensen ontdekte men ook dat het 
erg belangrijk was om te bewegen. Er 
werd een vorm van bewegen ontwor-
pen die effecties is op het in balans 
brengen van lichaam en geest. De di-

verse oefeningen leiden ertoe dat er
evenwicht ontstaat, zowel in lichaam
als in geest, als tussen de emotionele
en de rationele kant.
Ook wordt er in de yogalessen veel
aandacht besteed aan het natuurlijke
ademritme. Een goede manier van
admene is een belangrijk middel om
te ontspannen.
De Hatha yogalessen zijn elke dins-
dag, behalve in de schoolvakanties en
beginnen om 18.30 en 20.00 uur. De
lessen worden gegeven in “de Hiet-
maat”, het muziekgebouw van “Con-
cordia”, de kon. harmonievereniging
aan de Zelhemnseweg. Meer informa-
tie kunt u vinden op de website 
www.yogacentrumwilmabroeze.nl

U kunt haar ook telefonisch berei-
ken: 06-20533352.

Hatha Yoga lessen in Hengelo
Hengelo (G.) – Eind augustus be-
ginnen de yogalessen weer in Hen-
gelo. Sinds begin 1997 geeft Wilma 
Broeze yogalessen in Hengelo. Ze 
is gediplomeerd yogadocente en 
heeft de yogaopleiding evolgd bij 
“Saswitha” in Bilthoven.

De standhouders die wij op de Castle 
Fair spraken waren in het algemeen 
over de belangstelling en de verkoop 
tevreden. Een verkoop die pas in de 
middaguren op gang kwam. Onder 
de standhouders uiteraard ook Vor-
denaren, zoals bijvoorbeeld Frieda 
Pelgrum met haar zelf gemaakte 
hoeden. Verder het bedrijf ‘De Bo-
venste Plank’ van André Garritsen. 
‘We kregen donderdag nog een hele 
leuke opdracht’, zo vertelde Edith, de 
echtgenote van meubelmaker André 
Garritsen. De dames van het blad ‘De 
Noaber’ maakten op deze Fair promo-
tie voor het blad. De zus van hoofd-
redacteur Arie Ribbers en haar vrien-
din, deelden een presentje uit aan 
de bezoekers die reeds op het blad 
geabonneerd zijn ! Ook op de Fair 
een flink aanbod sauna’ s, whirpools 
e.d. Vordenaar Martijn Eggink en zijn 
vriendin Gerrie stonden er met een 
assortiment ‘Wellnes & Garden’. ‘Ik 
ben tot nu toe dik tevreden. We heb-
ben al enkele producten verkocht’, zo 
vertelde een verheugde Martijn, vrij-
dagmorgen. 
Zeer opvallend, met kasteel Vorden 
als achtergrond, de prachtige tuin 
van Hoveniersbedrijf Gebr. Arends. 
Een bedrijf dat al sinds 1989 aan de 
Lankhorsterstraat in Wichmond is 
gevestigd. Op deze Fair een werkelijk 

schitterende tuin, dat bij de aanleg 
veel tijd en energie moet hebben ge-
kost. ‘ Klopt, zegt Arnold Arends en 
wat zo grappig is, de mensen die deze 
Castle Fair bezoeken verwachten dit 
niet. Wij zijn in de voorbereiding op 
deze Fair een week lang met vier man 
bezig geweest om deze tuin aan te 
leggen. Wij hebben o.m. drie vracht-
wagens vol ( in totaal 14 kuub ) grond 
aangevoerd. Zo iets doe je natuurlijk 
voor de naamsbekendheid en daarin 
zijn we zeer zeker geslaagd. Tot nu 
toe veel positieve reacties en opdrach-
ten’, zo vertelde een enthousiaste 
Arnold Arends. 
Is er wat te doen in Vorden, welk eve-
nement ook, de plaatselijke EHBO is 
altijd paraat. Zo ook met een speci-
ale stand op deze Castle Fair. Van ’s 
morgens vroeg tot aan het eind van 
de dag waren er EHBO ’ ers aanwe-
zig om indien noodzakelijk, hulp te 
kunnen bieden. Ook werd er elke dag 
met een paar man op het terrein ge-
patrouilleerd. ‘ Wij zijn op alles voor-
bereid, gelukkig vallen de werkzaam-
heden tot nu toe ( vrijdagmorgen ) 
mee’, zo zegt Gerrit Eggink. In de 
tent o.m. Martin, Elly, Gerrit, Eddy, 
zomaar een aantal medewerkers die 
namens de EHBO een oogje in het 
zeil houden. Toch ook wel bezorgde 
gezichten. Gerrit Eggink: ‘ Je ziet het 

zelf, de oude garde moet het nog 
steeds doen. Wij hebben circa twin-
tig actieve leden. Te weinig, hoog tijd 
dat er jongeren bijkomen. Zelfs de 
EHBO cursus krijgen we momenteel 
nog niet vol. Heel erg jammer want 
heel Vorden heeft natuurlijk baat bij 
een goed functionerende EHBO’, zo 
verzuchtte Gerrit Eggink.
Een ‘rondje Castle Fair ‘ kan het beste 
worden omschreven als een ‘ giga ‘ 
aanbod van allerlei producten en dat 
alles uitgestald in circa 120 mooie 
stands. Bloemen , planten, siera-
den, accessoires, kleding, schoeisel, 
strand- en tuinkorven, alles wat maar 
enigszins onder de noemer ‘country 
living’ valt, was in de aanbieding. Bij 
de oude landbouwmachines, meer 
dan 30 oude tractoren, samengesteld 
door Vordenaar Johan Pardijs. De 
smulpapen van oude auto’ s kwamen 
ook aan hun trekken. Wat te denken 
van een Renault Mona uit 1931 of een 
Peugeot 302 uit 1936 ! Mensen die 
een bedrijfsuitje willen samenstellen, 
keuze genoeg ( Quad rijden, crosskar-
ten, kruisboog- schieten, ‘abseilen’) , 
wat je maar wenst. 
Ook tijdens de Castle Fair: alle dagen 
show- en demonstraties: schapen drij-
ven met bordercollies,Fjordenkeuring 
van bijzondere paarden. Het Fjorden-
paard stond overigens centraal tijdens 
de Fjordenshow. En, zo werd op de 
Fair verkondigd: De hier aanwezige 
ezels zijn mooi, leergierig, trouw en 
slim. Kom eens praten en knuffelen 
met een ezel , zo werden de bezoe-
kers geadviseerd. Echter dat laatste 
hebben we op deze Fair niet gezien, 
wel de valkenier die demonstraties 
met roofvogels gaf en wat bleek, ook 
roofvogels zijn leergierig en slim . En 
nog slimmer de valkenier die het de 
vogels allemaal leert !

Duizenden bezoekers genoten van ‘buitenleven’

Castle Fair 2011:Tevredenheid bij 
standhouders

Vorden -De organisatie van de Castle Fair in Vorden startte bij dit ‘bui-
tengebeuren ‘ met pech en mazzel’. Pech dat bij de opbouw ( inrich-
ten en opzetten van de stands ) , vorige week dinsdag , het water bij 
bakken uit de lucht kwam vallen. Mazzel dat het op de openingsdag ( 
woensdag 24 augustus ) droog was. Het aantrekkelijke temperatuurtje 
van rond de 22 graden, lokte duizenden bezoekers naar de Fair en dat 
werd, eveneens door de prachtige omstandigheden, donderdag nog 
eens overtroffen. Behalve op het parkeerterrein stond ook het cen-
trum van het dorp de afgelopen dagen vol met auto’ s van beursbezoe-
kers, waarvan weer velen voor een hapje en een drankje de plaatselijke 
horeca binnen stapten. Dus ook die ondernemers pikten een graantje 
uit de ‘Castle- ruif’ mee !

Martijn Eggink en vriendin Gerrie

prachtige tuin hoveniersbedrijf Gebr. Arends mooie meid, mooie vogel, foto Rob Schmitz

Pilates is een trainingsvorm waarbij 
wordt teruggegaan naar alle natuur-
lijke bewegingsvormen, terug naar 
de natuurlijke spierketens die wij 
in ons dagelijks leven gebruiken. De 
kracht zit vooral in de eenvoud en 
de combinaties van de bewegingen. 
Zowel kracht, lenigheid als stabiliteit 

komen aan bod, waardoor de belast-
baarheid van je lichaam toeneemt. De
mate van intensiteit wordt afgestemd
op de deelnemers van de groep. Er
wordt gewerkt op muziek. Tijdens de
training wordt er ook veel aandacht
besteed aan de houding en aan bewe-
gingen in het dagelijkse leven, zoals
bukken en tillen. Er worden ook ba-
lans- en coördinatieoefeningen gege-
ven om de stabiliteit te vergroten. 
Voor wie: De training is in principe
geschikt voor iedereen, maar vooral
ook voor mensen met rug- en nek-
klachten en ook voor 50-plussers! 
Inlichtingen voor een demoles op 6
september: Pauline Voorendt, gedi-
plomeerd docente Perfect Pilates en
fysiotherapeute. Tel: 0575-463878 /
06-44292425 (bel op 5 september of
zie www.pilatesachterhoek.nl ).

Cursus Perfect Pilates
Keijenborg - Heeft u moeite met 
een goede lichaamshouding of 
heeft u pijn in de rug of nek en 
schouders? In september start 
(weer) de cursus Perfect Pilates in 
Keijenborg (zie www.pilatesach-
terhoek.nl). Het is een ‘perfecte’ 
training voor een sterk, lenig li-
chaam en een goede lichaamshou-
ding. De training wordt gegeven 
in de bovenzaal van dorpshuis De 
Horst in Keijenborg, zowel dins-
dagmiddag als dinsdagavond.

Iedere zaterdag training is er 
ruimte voor theorie-items zoals 
gezonde voeding, juiste kleding en 
goed schoeisel. Iedereen ontvangt 
een functioneel hardloopshirt, het 
Start to Run magazine en drie edi-
ties van Runnersworld magazine. 
Bovendien is men vier maanden 
lang gratis lid van de Atletiekunie 
en is men verzekerd tijdens de trai-
ningen. De cursus wordt afgesloten 
met een testloop over ongeveer drie 
kilometer.
Start to Run is al jaren dé manier 
voor beginnende lopers om daad-
werkelijk de stap richting loopsport 
te zetten. Op laagdrempelige ma-
nier maakt de sporter kennis met 
het lopen in zijn eigen omgeving. 
En dat alles begeleid door deskun-

dige trainers van Runners Vorden 
en Atletiekvereniging Hanzesport. 

U kunt zich aanmelden via de site 
www.start2run.nl. Bij Running 
Center Zutphen, Groenmarkt 25 te 
Zutphen, kunt u zich ook aanmel-
den en meer informatie krijgen

Nieuw dit jaar is de speciale 
Start to Run Running Coach©

Met de speciale Start to Run Run-
ning Coach© kun je makkelijk je 
huiswerktrainingen lopen, met on-
dersteuning van stimulerende mu-
ziek en motiverende aanwijzingen 
volgens het verantwoorde Start to 
Run hardloopschema. Geen gedoe 
met het uitprinten van training-
schema’s of ingewikkelde loopad-
viezen, maar eenvoudig via je kop-
telefoon van je MP3-speler. Op de 
beat van lekkere loopmuziek krijg 
je om de zoveel minuten te horen 
wat je moet doen. Hardlopen, wan-
delen, harder of zachter? Renate 
Wennemars, je persoonlijke trai-
ner, laat het je weten. De Running 
Coach© is uitsluitend te bestellen 
bij inschrijving voor de clinics van 
Start to Run.
Voor meer informatie: 
www.starttorun.nl

Start to Run
Vorden - Vanaf sporthal ‘t Jeb-
bink aan Het Jebbink en op 
de atletiekbaan in Zutphen, 
Deventerachterpad 1 begint 
op zaterdagmorgen 10 septem-
ber een nieuwe cursus Start to 
Run. Vanaf die datum krijgen 
beginnende lopers zes zaterda-
gen achter elkaar looptraining 
onder deskundige begeleiding. 
Ook krijgen deelnemers door-
deweeks huiswerk mee.



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

Datum Activiteit Plaats Tijd
30-08 Ondergoedverkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
31-08 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen afspraak
31-08 Welfare Rode Kruis, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
01-09 Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur
06-09 Welzijn DHK/VVN, fietsvaardigheid Gezondheidscentrum,

  Hoog-Keppel 10.00 uur
06-09 KBO/SWS, gezonde tweede jeugd De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
07-09 Bejaardensociëteit Ons Contact Den Bremer, Toldijk 14.30 uur
08-09 Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur
09-09 MuseumPlusBus Zelhem afspraak
11-09 Zonnebloem, ziekendag Op aanvraag afspraak
12-09 Zonnebloem, fruitcorso in tiel Opstapplaats op afspraak afspraak
14-09 Welzijn Steenderen, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
15-09 Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur
21-09 ANBO, verkeersregels,

Regiotaxi en Valys Den Bremer, Toldijk 14.00 uur
21-09 Senioren 60+, bingomiddag Informatie volgt volgt
21-09 Welzijn Steenderen, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
21-09 ANBO, middagprogramma, onbekend Hou de datum alvast vrij volgt
22-09 Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur
27-09 Geheugenspreekuur Leefwinkel, Zelhem 10.00 uur

ALGEMEEN
Rijvaardigheidsritten
De rijvaardigheidsritten in de gemeente Bronckhorst gaan weer van start voor au-
tomobilisten van vijftig jaar en ouder. De ritten worden gehouden op dinsdag 11 
oktober bij restaurant Den Bremer in Toldijk. Inwoners van de gemeente Bronck-
horst van vijftig jaar en ouder kunnen zich voor deze rijvaardigheidsrit inschrij-
ven bij de Stichting Welzijn in Steenderen of  bij Veilig Verkeer Nederland afd. 
Bronckhorst.
De rijvaardigheidsrit is bedoeld om de bestuurders inzicht te geven in het eigen 
verkeersgedrag en vrijblijvend adviezen te krijgen over eventuele verbeteringen in 
het rijgedrag. In een ontspannen sfeer gaan de rijadviseurs met de deelnemers, die 
zich voor deze rit hebben opgegeven, ongeveer een half uur rijden in hun eigen 
auto richting Zutphen of Doetinchem. Het gaat daarbij niet om een examen of 
een test! Met de rijadviseur wordt de rit nabesproken onder het genot van een kop 
koffie of thee.
Aansluitend kunnen de deelnemers een gehoor- en een ogentest doen. Ook is 
er een theoretisch gedeelte in het programma opgenomen om de kennis van de 
(nieuwe) verkeersregels en de verkeerborden op te vijzelen, zoals het rijden op de 
rotondes, de maximum snelheden in relatie met de wegmarkering, fietsstroken en 
fietssuggestiestroken, enz.
De rijvaardigheidsritten worden georganiseerd door Stichting Welzijn Steenderen 
en Veilig Verkeer Nederland, afdeling Bronckhorst met steun van de gemeente 
Bronckhorst. De kosten van deze rijvaardigheidsritten bedragen € 12,50 per deel-
nemer. De inschrijving is mogelijk tot 19 september a.s. Voor meer informatie en/
of aanmelding kunt u bellen met mevrouw I. Bijsterbosch tel. 06 10687320, de 
heer G. Jansen, tel. 0575-462056 of de heer E. Steentjes,tel. 0314-622126.

Computercursussen
Op diverse plaatsen in Bronckhorst worden computercursussen gegeven. Over het 
algemeen zijn de beschikbare plaatsen snel bezet. In Hengelo wil men graag een 
cursus Werken met Word 2010 starten. In deze cursus worden alle mogelijkhe-
den van het tekstverwerkingsprogramma Word uitgelegd. Men komt nog enkele 
deelnemers te kort om het door te laten gaan. Het zijn 6 lessen op de woensdag-
avond vanaf 21 september. Kosten € 10,00 per les, inclusief koffie. Ben u geïnte-
resseerd? Bel dan snel met Ans Vermeulen van Stichting Welzijn Hengelo, tel. 
0575-465281.

‘Zorg zonder zorgen’ beweegtherapie voor verzorger en zorgvrager
Samen met Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel start Zorgbad Zonne-
water op 1 oktober 2011  een nieuw beweegprogramma voor mantelzorgers en 
hun partners in het zo bekende, warme water. Mantelzorger en zorgvrager vor-
men vaak een hecht team. De vooral grote  betrokkenheid van de mantelzorger 
voor zijn naaste aan wie hij/zij de zorg verleent, komt voort uit de persoonlijke 
relatie. De mantelzorger denkt vaak ‘Ik moet gezond blijven om zo lang mogelijk 
voor mijn partner te kunnen blijven zorgen’. En de zorgvrager ziet dat ook maar 
kan vaak niets doen om die last te verlichten en denkt alleen maar ‘Ik wil mee-
werken, iets doen, om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, verdere 
achteruitgang te voorkomen en zo min mogelijk tot last te zijn voor mijn partner’. 
Want wie ouderen vraagt wat ze vooral belangrijk vinden, krijgt drie dingen te 
horen: de eigen regie vasthouden, zo lang mogelijk voor jezelf zorgen en behoud 
van sociale contacten.  
Zowel Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel als Zorgbad Zonnewater 
gaan met het gezamenlijke project  rond de mantelzorger uit van de gedachte dat 
het in het belang van beide ouderen is om samen met anderen zowel lichamelijk 
als geestelijk in beweging te blijven. Dat stelt zowel mantelzorger als zorgvrager 
langer in staat de zelfstandigheid te behouden en isolement te voorkomen.  
Het programma omvat een wekelijks beweegprogramma op diverse tijden. Dit 

Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel, tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00 
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur, 
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
of l.vanuden@sswb.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Wilma Berns, ouderenadviseur)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur. Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem 
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. Paul Tiggeloven (ouderen-
adviseur/coördinator) Tel. 0314-622074
E-mail: swozel@xs4all.nl

Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8 tevens 
steunpunt WMO-loket, maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 11.00 uur. Tel. 0314-621139
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34 elke tweede 
maandag van de maand van 11.00 tot 11.45 uur.
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87 elke derde 
dinsdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur

bestaat uit een waterprogramma in groepsverband maar 
met oefeningen op maat onder leiding van een fysiothe-
rapeut, een zwemdocente en vrijwilligers en naderhand 
koffiedrinken in groepsverband. Voor de partner die 
liever thuis blijft, kan een vrijwilliger worden geregeld. 
Verder worden er in samenwerking met Stichting Wel-
zijn zes bijeenkomsten voor mantelzorger en zorgvrager 
georganiseerd, waarbij er de mogelijkheid bestaat om in 
groepsverband over diverse onderwerpen met elkaar te 
praten.
Heeft het programma uw belangstelling gewekt en wilt u 
meer informatie , dan kunt u dagelijks bellen naar 0314-
381100 of contact opnemen  met Ineke Bijsterbosch van 
Stichting Welzijn tel: 06-106 87 320.  

Fietsvaardigheidsdag voor senioren 
Aanmelden tot 1 september.
Op dinsdag 6 september organiseert Veilig Verkeer Ne-
derland, afdeling Bronckhorst samen met Stichting Wel-
zijn een informatie- en oefendag voor de oudere fietser. 
Er zijn verkeersdeskundigen aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden en om buiten met u te gaan oefenen met 
uw eigen fiets.
De theorie bestaat uit: a) het opfrissen van en nieuwe ver-
keersregels met aandacht voor rechten en plichten van 
de fietser; b) uitleg over voorrang en knelpunten in onze 
omgeving, dit aan de hand van digitale beelden van de te 
rijden route.
De praktijk bestaat uit het fietsen van een bewegwijzer-
de route. Het demonstreren van fietsen, aangepaste en 
elektrische fietsen door het bedrijf Harting- Bank en van 
Raam.
Kosten € 5,- p.p. inclusief koffie, thee en lunch. Datum: 
dinsdag 6 september van 10.00-16.00 uur.in de huiska-
mer Gezondheidscentrum, Burgemeester Van Panhuys-
brink 1e te Hoog-Keppel. Neem uw eigen fiets mee en 
eventueel uw mantelzorger met fiets.
Aanmelden en informatie tot 1 september, tel. 0314-
380232 (ook inspreken) of via het opgavenformulier.

Computercursussen
Eind september starten weer verschillende computercur-
sussen welke in groepjes van 5 personen worden gegeven. 
Zo kan aan iedere deelnemer voldoende aandacht wor-
den besteed. U kunt kiezen uit de maandag, dinsdag of 
donderdag. Plaats: Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. 
Opgave via het secretariaat. Extra cursussen zijn Pc-foto 
Picasa en Pc-onderhoud. (zie overzicht onderaan deze pagina)

Sjoelen en koersbal
De nieuwe start is op donderdag 1 september. Vindt u 
het leuk om samen te sjoelen en koersballen? Dan is deze 
gelegenheid voor u. Het is een gezellige en tactische ac-
tiviteit. De groep speelt op donderdagmiddag van 13.45 - 
15.30 uur in de huiskamer van het Gezondheidscentrum. 
Deelname is gratis. Komt u kijken en/of meedoen. Opgave 
bij het secretariaat, tel. 0314-380232.

Nordic-Walking
De nieuwe cursus wordt weer in september georgani-
seerd op de zaterdagmorgen. De groep bestaat uit maxi-
maal 10 personen maakt gebruik van cursuspoules en 
leert hiermee op de juiste manier wandelen gedurende 5 
lessen. Na afloop is er gelegenheid voor koffie/thee in het 
centrum. Deelnemers buiten Drempt, Hummelo en Kep-
pel zijn ook welkom. Tijd: 09.15-10.30 uur. Kosten €50,-. 
Start: Plein te Hoog-Keppel.

De KunstBus, een dagje uit naar Hilversum
Op woensdag 2 november gaan we een dagje uit naar 
Varen, Beeld en Geluid. Met een luxe touringcar kunt u
opstappen in Hummelo,Hoog-Keppel, en Drempt. Met
een busstop voor koffie/thee met gebak, een boottocht,
lunchbuffet, entree, rondleiding/film en diner heeft u
een volledig verzorgde dag voor de prijs van € 75,-. Thuis-
komst 20.30 uur. Aanmelden tel. 0314-380232 of 0314-
383448.

Tai-Chi-Tao cursus
Op dinsdag 20 september start weer de doorlopende cur-
sus. Door het regelmatig beoefenen van Tai-Chi-Tao kun
je zelf bijdragen aan een lang en gezond leven met een
ontspannen geest en bruisend van energie. De oefeningen
worden zittend op een stoel of staand gedaan. Het laatste
kwartiertje van de les bestaat uit een ontspanningsoefe-
ning. Ervaar je eigen glimlach! Tijden: dinsdag van 10.00-
11.00 uur (direct instromen mogelijk). Kosten: €75,- voor
10 lessen. Docent: Francis Arntz. Locatie: Huiskamer van
het Gezondheidscentrum Burg.v.Panhuysbrink 1e te
Hoog-Keppel. Voor informatie/deelname kunt u bellen
naar: 0314-380232 (+voice) op dinsdag en donderdag.

Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele
plaatsen vrij. De oefeningen worden op maat aangeboden
onder deskundige leiding van een fysiotherapeut. Hebt u
een medisch dossier, dan schenkt de fysiotherapeut hier
aandacht aan. Ook mensen van buiten de regio Drempt,
Hummelo en Keppel zijn welkom. Plaats: Fysioplus-
ruimte in het Centrum te Hoog-.Keppel. Tijd: op dinsdag,
woensdag, donderdag van 10.00-11.00 uur. Kosten: € 60,-
voor 10 lessen. Na de zomerstop worden de trainingen op
13-14-15 september weer gestart.

Koken voor mannen
Wilt u ook het plezier van een zelfgekookte maaltijd er-
varen? De nieuwe cursus start met de eerste les op dins-
dag 18 oktober. Cursusprijs is €100,00 voor 8 lessen plus
de gekookte uitgeserveerde maaltijden. De cursus wordt
in een kleine groep gegeven door Gina Spruit kokleer-
meester. Locatie is: IJssel en Co aan het IJsselstrand te
Doesburg/Achter-Drempt met Patrick en Gina Spruit.
Aanmelden tel. 0314-380232. 

Stamppotbuffet
Op vrijdag 18 november wordt van 17.30-20.30 uur  het
jaarlijkse stamppotbuffet georganiseerd voor senioren in
de huiskamer van het gezondheidscentrum. Kosten buf-
fet €7,50 en consumpties zijn voor eigen rekening.

Tafeltje-Dek-Je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken bij voor-
beeld na een ziekenhuisopname of het koken even niet
ziet zitten, dan kunt u uw warme, verse maaltijd aan
huis laten bezorgen op ma- di- woe- do- vrij- zaterdag
(of op uw keuzedagen) De maaltijden worden gekookt
door restaurant IJssel en Co Gina en Patrick Spruit, IJssel-
strand te Doesburg/Achter-Drempt. De prijs is € 7,50 voor
een 2-gangen menu en €6,50 zonder soep. Aanmelden
tel. 0314- 380232 en/of spreek uw boodschap en telefoon-
nummer in.

Fietstochten
Op donderdag 29 september zal de laatste fietstocht geor-
ganiseerd worden. Start is op het plein in Hoog-Keppel en
de afstand is 25-30 km. Met de nodige gezellige stops zijn
de consumpties voor eigen rekening. Deelname is voor
alle 50+sers. Informatie: Arie Schriek tel. 0313-472631 en
Jan Renskers tel. 0313-474664.

Computercursussen

Cursus  Datum Dagdeel  Lestijd Prijs  Docent
Pc-beginners 10x 26 sept. t/m 28 nov. Maandag  18.30 tot 20.00 uur € 55,- Ton Sandford

Pc-beginners 10x 27 sept. t/m 29 nov. Dinsdag  18.30 tot 20.00 uur € 55, Wilfried Linsen

Pc-beginners 10x 29 sept. t/m 01 dec. Dond.dag  18.30 tot 20.00 uur € 55, Wilfried Linsen

Pc-excel 6x 26 sept. t/m 31 okt. Maandag  20.00 tot 21.30 uur € 36,- Ton Sandford

Pc-excel 6x 27 sept. t/m 01 nov. Dinsdag  20.00 tot 21.30 uur € 36,- Wilfried Linsen

Pc-foto Picasa 6x 29 sept. t/m 03 nov. Donderdag  20.00 tot 21.30 uur € 36,- Wilfried Linsen

Pc-foto Picasa 6x 21 okt. t/m 25 nov. Vrijdag 18.30 tot 20.00 uur € 36,- 

Pc-crea/vervolg 4x 07 nov. t/m 28 nov. Maandag  20.00 tot 21.30 uur € 24,- Ton Sandford

Pc-mail/internet 4x 08 nov. t/m 29 nov. Dinsdag  20.00 tot 21.30 uur € 24,- Wilfried Linsen

Pc-mail/internet 4x 10 nov. t/m 01 dec. Donderdag 20.00 tot 21.30 uur € 24,- Wilfried Linsen

Pc-onderhoud 4x 21 okt. t/m 11 nov.  Vrijdag 20.00 tot 21.30uur  € 24,- 



Bowlen
Op 22 september wordt weer de eerste bowlingmiddag in het 
Dorpshuis te Voor-Drempt georganiseerd door Jan van Hagen. De 
kosten zijn € 5,- p.p. voor 2 uur spelen. De middag is bedoeld voor 
50+sers. Aanvang 14.00 uur en voor informatie: Jan van Hagen, 
tel. 0313-472920.

Seniorenclub 60+
De eerste bijeenkomst is op woensdag 21 september met bingo. 
Aanvang 14.00 uur in het Dorpshuis te Voor-Drempt. Tevens is er 
opgave voor de jaarlijkse busreis op vrijdag 7 oktober.

Jeu de boule Leuke Boel
In Hoog-Keppel ligt aan het plein een mooie jeu-de-boulebaan. 
Er wordt gespeeld op maandagmiddag, woensdagmiddag en don-
derdagavond. U kunt hierbij aansluiten en/of zelf een groepje vor-
men. Lidmaatschap is €10,- per jaar en u schaft zelf ballen aan. 
Het is een activiteit op toplocatie om bij te willen zijn. Voor infor-
matie Dick Boschman tel. 0314-381869 en Gerda van Weerd tel. 
0314-381759.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdag van 13.30 
tot 14.00 uur en op donderdag Van 09.00 tot 09.30 uur in het 
 Gezondheidscentrum te Hoog- Keppel. Tel. 06-10687320.

Opgave voor cursussen en activiteiten
Secretariaat: Loes van der Laan. Tel. 0314-380232 of antwoordap-
paraat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en donderdag 
van 08.30 tot 16.30 uur.
De cursus- en activiteitopgaven kunt u sturen naar: Stichting 
Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, Burg.van Panhuysbrink 1E   
6997AA Hoog-Keppel. Site: www.sswb.nl 
Email: info@drempthummelokeppel.nl

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof.
In de Oranjehof is in januari een expositie van werken van Zel-
hemse kunstenaars gestart. Het beschikbaar stellen van de ruim-
te in de Oranjehof biedt de kunstenaars de gelegenheid om de 
kunstwerken te tonen en de bezoeker om van deze kunstwerken 
te genieten. Vanaf 1 juni worden werken van Herman Becking (1940–
1998) geëxposeerd.
Hebt u belangstelling om de kunstwerken te komen bekijken 
dan bent u van harte welkom in de Oranjehof. Prinses Beatrix-
straat 41 in Zelhem. Telefoon 0314-622074. Openingstijden voor 
de expositie: maandag en donderdag van 10 tot 11.30 uur. Er is 
gelegenheid om tegen een kleine vergoeding een kopje koffie of 
thee te drinken. Voor meer informatie: neem contact op met de 
Oranjehof. Tel 0314-622074.

Geheugenspreekuur Zelhem
Op dinsdag 27 september is er weer het geheugenspreekuur van 
GGNet in de Leefwinkel, Stationstraat 6-8 in Zelhem. Het spreek-
uur is van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt zo binnenlopen of hiervoor 
een afspraak maken met Paul Tiggeloven, telefoon: 0314-62207 
of 06-13280466.

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen. De 
kosten voor de keuring zijn € 27,50. De keuringen worden ge-
houden in de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41 Zelhem. U kunt zich 
dagelijks tussen 18.30 en 20.00 uur aanmelden Via de ANBO-
rijbewijskeuringslijn. Het telefoonnummer 06-27594051. Krijgt 
u geen gehoor, probeert u het dan een andere keer. Aanmelding 
per e-mail is ook mogelijk op anbozelhem@gmail.com
Tips: u dient minstens drie maand voordat uw rijbewijs verloopt 

een keuring aan te vragen. Laat de ogen meten voordat er ge-
keurd wordt, bij voorkeur door een opticiën. Zorg voor een for-
mulier ‘eigen verklaring’ - bij de gemeente te verkrijgen. (hier 
zijn kosten aan verbonden).
De eerstvolgende keuring is op de zaterdag 27 augustus 2011. 
Verder zijn dit jaar (voorlopig) gepland op zaterdagen 25 septem-
ber, 29 oktober, 26 november en 17 december. Zorgt u ervoor, dat 
u de keuring op tijd aanvraagt. Data voor keuringen worden door 
de ANBO ook gepubliceerd in het Contact.

Bewegingsactiviteiten
Vakantie voorbij, kom in beweging, ontmoet en voel je goed.
Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve leef-
stijl, waarin beweging op welke manier dan ook een belangrijke 
plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering van overgewicht 
en het voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. Het maakt 
fitter en gezonder. Bovendien heeft regelmatig sporten of bewe-
gen een positief effect op het gevoel van welbevinden. Bewegen 
in groepsverband is ook een mooie manier om andere mensen 
te ontmoeten. Stichting Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid 
om deel te nemen aan bewegingsactiviteiten met een lage drem-
pel. In alle groepen is ruimte om deel te nemen.
Ter introductie kunt u 3 weken geheel vrijblijvend gratis deel-
nemen aan de bewegingslessen. Opgave/Informatie via Paul Tig-
geloven, telefoon 0314-622074 of 06-13280466. Mailen kan ook: 
p.tiggeloven@sswb.nl
Fit door bewegen. (bewegingslessen) Locatie: Oranjehof, Prinses 
Beatrixstraat 41, Zelhem. Dag en tijd dinsdags van 9.15 tot 10.00 
uur en van 11.00uur tot 11.45 uur. Locatie: Kleine kerk bij De Ko-
renaar Halle. Dag en tijd maandags van 10.15 tot 11.15 uur.
Aqua Sportief (bewegingslessen in het water). Locatie : Zwembad 
De Brink Zelhem. Dag en tijd maandags van 13.30 uur tot 14.30 
uur en van 14.30 uur tot 15.30 uur. 

Activiteiten in de Oranjehof
Koffieochtenden, maandag- en donderdagochtend van 10 tot 11 uur 
is er koffiedrinken.
SOOS-middag, maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur soos-
middag van Noodhulp.
Bingo, dinsdag 6 september, aanvang 19.30 uur.
Spelletjesavond, o.a. koersballen, kaarten, rummicub dinsdag 13, 
20 en 27 september van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Burendag 2011, zaterdag 24 september van 14-17 uur, zie artikel.

Fietsgroep Stichting Welzijn
Vertrek vanaf de Oranjehof, Beatrixstraat 41 Zelhem
Dinsdag 06-09-2011, 15 km, start om 9.30 uur
Donderdag 15-09-2011, 25 km tocht, start om 9.00 uur.
Dinsdag 20-09-2011, dagtocht, start om 9.30 uur.
Donderdag 29-09-2011, 15 km, start 9.30 uur
De dagtochten zijn ongeveer 50 km. met onderweg 3 stops. Neem 
brood mee voor onderweg! Bij de tochten van 15 en 25 km is 
er één stop. Contactpersonen: Han en Gerrie van Til, tel. 0314-
625536.

Burendag 2011
De Stichting Welzijn Zelhem organiseert in samenwerking met 
buren en vrijwilligers van de Oranjehof een burendag in en om 
de Oranjehof. Burendag is landelijk een jaarlijks terugkerend 
feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zater-
dag in september.
Burendag wordt gevierd op 24 september. Het Oranje Fonds stelt een 
bedrag tot maximaal 500 euro beschikbaar als je met een goed 
idee komt. Om voor de burendag toekenning in aanmerking te 
komen moet de aanvraag aan verschillende voorwaarden vol-
doen. De Stichting Welzijn Zelhem heeft een aanvraag ingediend 
bij het Oranjefonds en hoopt op een bijdrage. De precieze invul-
ling van de dag wordt nog verder uitgewerkt. Buren rondom de 
Oranjehof worden geïnformeerd.

Computercursussen LeerCentrum Oranjehof
Basis-/beginnerscursus: woensdagmorgen vanaf 9.30 uur tot 12.00 
uur en/of woensdagavond vanaf 18.30 tot 21.00 uur. Cursusduur 
10 morgens of 10 avonden, kosten € 70,- exclusief boek en kof-
fie.

Vervolgcursus: tijdens deze cursus maakt u kennis met internet, 
Facebook, Hyves, Twitter. U leert een account maken en deze vul-
len met persoonlijke gegevens en foto’s. U krijgt uitleg over het 
toevoegen ervan. De cursus start in oktober 2011 op vrijdagmid-
dag van 13.30 tot 16.00 uur. Cursusduur 10 middagen, kosten € 
70,00 exclusief boek en koffie.

Cursus Bestandsbeheer: Help!! Waar zijn mijn bestanden op mijn 
computer? Voor dit soort problemen bieden wij nu een cursus 
van 10 lesbijeenkomsten aan, waarin uitsluitend aandacht wordt 
besteed aan doelmatig bestandsbeheer waardoor het gebruik van 
de computer een heel stuk plezieriger zal verlopen. Deze cursus 
is geschikt voor hen die al eerder een beginnerscursus of vervolg-
cursus volgden en voor ieder die behoefte heeft aan meer kennis 
van de computer. De cursisten moeten thuis een computer heb-
ben met het besturingssysteem Windows XP of Windows Vista of 

Windos 7. Cursus vanaf oktober iedere woensdagmiddag vanaf 
13.30 tot 16.00 uur. Cursusduur 10 dagdelen. Kosten € 70,- exclu-
sief boek en koffie.

Cursus Excel: wat is Excel? Zoals Word bedoeld is voor tekst, zo is
Excel bedoeld voor alles wat te maken heeft met cijfers, getal-
len, tabellen en overzichten. Penningmeesters van verenigingen
werken graag met dit programma. Wie thuis zijn administratie
op orde wil houden en zijn adreslijst beheert, werkt er mee. Het
gaat om de versie 2003, maar ook al om de nieuwe versie 2007. 
Cursus vanaf oktober 2011 iedere dinsdagmiddag vanaf 13.30 tot 
16.00 uur. Cursusduur 8 middagen, kosten € 60,- exclusief boek 
en koffie.

Cursus PowerPoint – basis Microsoft PowerPoint is een onderdeel 
van Microsoft Office, waarmee zowel snel een goed uitziende pre-
sentatie als een meer uitgebreide professionele presentatie kan
worden gemaakt. In deze cursus staat het gebruiken en maken 
van presentaties centraal. De cursus is bedoeld voor personen die
ervaring hebben met Windows en eventueel Office, maar nog 
niet of nauwelijks bekend zijn met PowerPoint. Cursus vanaf
start vanaf oktober 2011 iedere vrijdagmorgen om 8.30 tot 11.00
uur. Cursusduur 10 morgens, kosten € 70,00 exclusief boek en
koffie.

Computer vragenuurtje: Er zijn nogal wat mensen die tijdens het 
computergebruik tegen één of meerdere vragen aanlopen. Dat 
kan zijn bij internetten, e-mailen, gebruik van Word, Excel, Po-
werPoint, fotobewerken, uw mobiele telefoon, enzovoort, enzo-
voort. De Stichting Welzijn in Zelhem geeft mensen de gelegen-
heid om tijdens een vragenuurtje deze vragen te komen stellen 
in de Oranjehof te Zelhem. Dit experiment start in oktober. Ieder-
een is welkom op vrijdagmorgen tussen 11.00 en 12.00 uur. We
kunnen van elkaar en met elkaar nog veel leren!

Cursus fotobewerken: De cursus fotobewerken is dit seizoen breder
van opzet om beter aan de wensen van de cursisten te voldoen. 
De hele cursus zal bestaan uit 10 lessen van 2,5 uur, waarin ge-
werkt wordt met het programma Photo Studio en Picasa. Cursus 
vanaf oktober 2011 iedere maandagavond vanaf 18.30 tot 21.00 
uur. Cursusduur 10 avonden, kosten € 70,-. Kosten boek + bewer-
kingsprogramma € 27,50. Exclusief koffie.

Cursus fotografie: Voor mensen die sinds kort of misschien al wat
langer in het bezit zijn van een digitale compact (kleine) camera 
en eigenlijk niet aan fotograferen toekomen omdat ze denken 
dat het te ingewikkeld is. Deze cursus is ook uitermate geschikt
voor mensen die graag fotograferen, maar er graag wat meer over
willen weten. De cursus is ook te volgen voor mensen met een 
andere camera, zoals een spiegel reflex. Echter: de extra moge-
lijkheden van een dergelijke camera komen in deze cursus niet 
aan de orde. Er wordt van uit gegaan dat de deelnemers aan deze 
cursus beperkte of geen ervaring hebben met fotograferen. Doel
van de cursus is om de eigen camera zodanig te leren kennen, dat 
het mogelijk wordt steeds mooiere foto’s te maken. Wat aan de 
orde komt is allereerst het leren ontdekken van de mogelijkhe-
den van de eigen camera. Verder wordt onder andere aandacht 
besteed aan de belichting bij het fotograferen en waar je op moet
letten om een mooie compositie te krijgen van wat je fotogra-
feert. Ook komen de specifieke aandachtspunten aan de orde bij
het fotograferen van mensen en dieren, van gebouwen of kleine 
voorwerpen, van het fotograferen in de natuur en van landschap-
pen.
In 6 lessen van 2½ uur wordt datgene wat theoretisch aan de 
orde komt ook in de praktijk toegepast. Hiervoor gaan we soms 
naar andere locaties. Ook krijgen de cursisten opdrachten, die ze 
thuis kunnen uitvoeren en waarvan de resultaten in de volgende 
les worden besproken. De lessen worden om de twee weken gege-
ven en starten in oktober op een nader te bepalen datum op een 
donderdagmiddag. De kosten van deze cursus zijn € 50.00. Hier-
voor krijgt u naast de lessen ook de behandelde stof op papier. De
prijs is exclusief de kosten van koffie. Aanvang cursus oktober.

NIEUW NIEUW! Momenteel zijn we bezig met het opzetten van 
een workshop voor het maken van uw eigen videofilm met 
uw eigen camera en het bewerken ervan tot een film waarmee 
u uw familie en kennissen kunt verrassen. Bij voldoende deel-
name willen we proberen hiermee in oktober te starten! Kosten 
per winterseizoen €.50,- excl: naslagwerk en koffie. Er wordt als 
extra ondersteuning met een beamer gewerkt.

De cursussen worden gegeven in LeerCentrum Oranjehof, Prin-
ses Beatrixstraat 41, 7021CD Zelhem. De cursussen worden ge-
geven door één docent met als ondersteuning een beamer, en 
waar nodig een extra hulp. Er wordt gewerkt met Windos 7 en 
Microsoft Office 10. De cursussen zijn ook zeer geschikt om het
geheugen weer even op te frissen! Opgave bij de secretaris ANBO:
mevrouw G. Til-Fokkink, Priesterinkdijk 1, 7021 JE Zelhem, 
tel: 0314-625536e-mail: gerrie.til@xs4all.nl. 
Cursus info: Han Legters Fortstraat 7 Halle tel: 0314-631036. 
E-mail: han-rikie@hetnet.nl 

CURSUS/ACTIVITEITEN OPGAVEFORMULIER
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:

❍  

❍ 

❍  

Heer/mevr.:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Tel.nr:            E-mail:

✁
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KOREN
Het plein midden in het dorp wordt dit jaar het 
decor waar drie verschillende zangkoren optre-
den. Om 12.00 uur start het Smartlappenkoor 
‘Doot us noa’ de reeks met leuke meezingers. 
Aansluitend zal het internationaal bekende Pi-
ratenkoor ‘Storm en Averij’ uit Muggenbeet een 

voor de Achterhoek uniek optreden verzorgen. 
‘Kiek an’ uit Heelweg zorgt met een groot aan-
tal zangers en zangeressen voor een daverende 
show. De drie koren zullen twee keer een half 
uur optreden. De hele dag dus vrolijke meezin-
gers in het dorp.
OLDTIMERS
De Oldtimers staan verzameld in het weiland 
tegenover tankstation Venderbosch. Er worden 
prachtexemplaren verwacht, die van dichtbij 
bekeken kunnen worden en waarbij de eigena-
ren natuurlijk graag vertellen over hun voertuig 
en de details laten zien. Er staat onder andere 
een zogenaamde T-Ford van meer dan 80 jaar 
oud. Om 14.00 uur rijden de oldtimers in kon-
vooi door het dorp rijden om een toerrit door 
de omgeving te rijden. Wanneer u in het bezit 

bent van een oldtimer en deze ook op de Halse 
Dag wilt laten zien bent u van harte welkom. U 
kunt zich aanmelden via oldtimershalsedag@
telfort.nl.

KINDERACTIVITEITEN
Gedurende de gehele middag is er voor de kinde-
ren van alles te doen en te beleven. Uiteraard zijn 
er een draaimolen en een groot springkussen en 
de kinderen kunnen knutselen. Daarnaast kun-
nen op de mini-kinderboerderij dieren geaaid 
worden. Leerlingen van de Dorpsschool in Hal-
le, de CBS Nijman-IJzevoorde uit Halle Nijman 
en de School Met De Bijbel uit Halle Heide zijn 
door de organisatie uitgenodigd om zich aan te 
melden voor een plek op de kleedjesmarkt om 
een kleedje uit te rollen waarop spullen ter ver-
koop aangeboden kunnen worden. Maar er mag 
op het kleedje ook muziek gemaakt worden of 
een ander optreden verzorgd worden. Kortom 

alle creativiteit mag gebruikt worden. De op-
brengsten kunnen voor het goede doel zijn of
natuurlijk voor de eigen spaarpot. De organisa-
tie wil het wel graag een echte kinderactiviteit
laten zijn, dus zonder al teveel bemoeienis van
de ouders. Aanmelden voor deze activiteit kan
nog tot donderdag 1 september bij de Woage in
Halle of via Halsedag@hotmail.com.

WAT IS ER VERDER NOG TE DOEN
De Halse Muziekvereniging Euterpe organiseert
op de Halse Dag de altijd succesvolle grote rom-
melmarkt met vele kramen. Lokale onderne-
mers en het Halse verenigingsleven richten zo’n
50 kramen in met de eigen producten en leuke
activiteiten. Er is muziek, eten en drinken en u
kunt uw geluk beproeven met de loterij waarbij
prachtige prijzen te winnen zijn. Kortom op de
17e editie van de Halse Dag is er van alles te
beleven.

17e Halse Dag
Halle - Aanstaande zondag vindt van 12.00 
uur tot 17.00 uur de 17e Halse Dag plaats 
met een breed scala aan activiteiten en 
optredens. Maar liefst drie koren verzor-
gen optredens, er zijn vele ‘oldtimers’, die 
kunnen worden bekeken, er zijn kinder-
activiteiten, er is een grote rommelmarkt, 
kortom er is vertier voor het hele gezin.

Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening, 

epc berekening, bouwbesluittoetsing en vergunning aanvragen
Hoogstraat 42    7227 NJ Toldijk     tel. 0575 - 452047   

Heeft u bouw- of verbouw plannen?
neem dan vrijblijvend contact op met

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Vincent Spiegelenberg
Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Schotel Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h 

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

Vanaf de eerste week in September wekelijks 

YOGA en TAI-CHI-TAO
Dinsdagmorgen Tai-Chi-Tao in Hoog Keppel
Dinsdagavond Yoga/Tai-Chi-Tao  in Baak
Woensdagmorgen Tai-Chi-Tao in Brummen
Woensdagavond Yoga in Achter Drempt
Vrijdagmorgen TAI-Chi-Tao in Baak Drempt

Energetische healing op afspraak

Voor meer informatie en opgave: 
FRANCIS-ARNTZ-RUTTEN
Zomerweg 3, 6984 AB  Doesburg
tel.0313 - 471386 - www.kombijjezelf.nl

YOGA   TAI-CHI-TAO   THETA-HEALING   ENERGIE-HEALING

HOOG-KEPPEL  -  ACHTER-DREMPT  -  BAAK  -  BRUMMMEN

OPENINGSTIJDEN:  
ma. 13.00 - 18.00 u.  

di. t/m do. 8.30 - 18.00 u.  
vrij. 8.30 - 20.00 u. 
za. 8.30 - 17.00 u.

Wassinkbrinkweg 2
7002  ZD Doetinchem   
Tel. (0314) 62 10 21
www.tuincentrumsteentjes.nl

50%korting

Kom gerust kijken voor nog meer aanbiedingen!

* Buitenpotterie
* Meststoffen en 

bestrijdingmiddelen* Tuingereedschap

* Op een groot gedeelte van de

Buitenplanten

Onbezorgd klassieke auto rijden?
Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

Industrieweg 3   7251 JT  Vorden   0575-555204   info@classicenko.nl
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Hatha-yoga lessen
dinsdag van 18.30-19.45 uur

en van 20.00-21.15 uur

Bewust bezig zijn met je 
lichaam en je geest.

Bewust worden van je adem-
patroon en leren ontspannen.

Inlichtingen:
W.J. Broeze

www.
yogacentrumwilmabroeze.nl
wilmabroeze@hotmail.com

06-20533352

AUTO REW AUTO VENDERBOSCH BV

WWW.VENDERBOSCH.NL

Dorpsstraat 2-4 Halle
Tel. 0314 - 631513

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

   

Presenteert:
 

BEKVELDS FEEST 
2011 

    
Zaterdag 3 september 

 Vanaf 21.00 uur de   
“Bekveldse Helden” 

 
Vanaf 22.00 uur barst het 
knalfeest los met topband 

 
“HOOKED ON RED” 

    
Zondag 4 september 

Boerenmiddag  
Met medewerking van: 
“BOH FOI TOCH” 

 en “Nico en de Rukkers” 
aanvang 13.30 uur 

 
Kaarten verkrijgbaar bij 

Goossens Atomica  
    

Feesttent Bekveld 
Hogenkampweg 16 

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

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

Nieu
w

in ve
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HALLE Vr.pr.  669.000,-- k.k.
Hobbemansdijk 11 - Voor de natuurliefhebber, rustig en vrij 
gelegen temidden van de graslanden en nabij bossen, een in 
stijl verbouwde WOONBOERDERIJ (ca. 1930) met garage, 
schuur, tuin, een klein bos, grote natuurvijver, weide en bouw-
land omzoomd door gevarieerde houtwallen en wandelpad, 
tezamen groot 3.87.45 ha. Evt. zonder bouwland te koop, dan 
groot ± 1.1 ha. en vraagprijs  569.000,-- k.k.



St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

Voor feesten en partijen
van 25 t/m 300 personen

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98

bouw- en timmerbedrijf
Tel (0575) 46 73 43

Veevoeder- en kunstmesthandel

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

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

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

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

T (0575) 46 15 21 F (0575) 46 24 50

 

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

POLWIJN DAKBEDEKKING

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

BouwmeesterBouwmeester
Precisie Graafwerk

Voor al uw Grondwerk, Riool & Sierbestrating

Schuttestraat 15, Vorden. Tel. (0575) 556515

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

OPEN DAG
“In Stap & Draf” 
Hengelo (gld) 
Zondag 
4 september 
2011 

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

Groepshotel De Tienhoeve
Handwijzersdijk 4

7255 MK  Hengelo (gld)
tel. 0575-467707

www.detienhoeve.nl

GAZELLE  BATAVUS  
 

SPARTA

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93
Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35
www.spannevogel.nl

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

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

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

Wasautomaat Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h 
(tussen de middag gesloten) of digitaal 

aanvragen op www.rowielektro.nl



U boekt comfort en tijdwinst

Computerservice aan huis en aan de zaak
www.helpathome.nl   Tel.: 0575-465057

Raadhuisstraat 21B 
Hengelo gld

Afslanken-Aankomen-Sport-Energie+

Vraag nu snel aan

Gratis proefpakket
inclusief advies en begeleiding

SMS “Gratis proefpakket” naar 0654326669

Onafhankelijk Herbalife distributeur

ALTIJD AL DE TEUGELS IN 
HANDEN WILLEN HEBBEN?
De eerste zondag in september is de dag 
van de jaarlijkse Open Dag van men-
vereniging ‘In Stap en Draf’. Traditie-
getrouw neemt de koetsentocht door 
het prachtige nazomerse coulisseland-
schap van de gemeente Bronckhorst, 
een centrale plaats in. Deelnemers uit 
heel Gelderland komen hiervoor naar 
Hengelo. Zo zijn er aanspanningen 
uit Doetinchem, Zieuwent, Vorden, 
Toldijk, Zelhem, Aalten, Barlo, Zeve-
naar, Renkum, Epe, Baak, Lochem, 
Wichmond, Gendringen,Varssel, Laag 
Keppel en Warnsveld.  

De Open Dag heeft ook als doel ‘niet-
menners’ te laten kennismaken met 
het edele dier paard. Als je denkt aan 
de vele misstanden met paarden, geen 
overbodige zaak. Juist voor bezoekers, 
gasten en fans is er veel te doen. 

Een actief en vol programma voor het 
hele gezin, met paarden in de hoofd-
rol. Iedereen kan meedoen, genieten 
en plezier hebben.  

DIT ZIJN DE PROGRAMMA-
ONDERDELEN: 

sen met uitleg

koets:  iedereen een beetje jurylid!

gisch trekpaard;

fessionele begeleiding zelf de teugels 
in handen..;

paarden;

verzorgen;

HET SPECIALE PROGRAMMA 
VOOR KINDEREN

gekste 2- en 4-wielers die je ooit zag;

De Open Dag is te 
vinden op terrein 
“de Hietmaat” aan 
de Zelhemseweg 
te  Hengelo (Gld). 
Daar moet je zijn 
op 4 september 
as. Voor een heer-
lijk dagje plezier 
voor jong en oud, 
meedoen en lekkere hapjes.  Kom, ge-
niet, laat je verrassen en D’ran! 

PROGRAMMAOVERZICHT

sen;

aanspanningen; 

dagrit; 

maat.

naar Kleurwedstrijd 

KLEURWEDSTRIJD 
Om mee te doen aan de kleurwedstrijd 
kun je de kleurplaat (laten) down-
loaden  vanaf de site www.instapen-
draf.nl of opvragen bij secretariaat@
instapendraf.nl. Ook tijdens de Open 
Dag kun je nog meedoen aan de wed-
strijd. De prijswinnaars worden be-

potloden of stiften en ga aan de slag!

Open Dag en Koetsentocht 
‘In Stap en Draf’: veel PaardenSpelen!
Voor Paarden, Koetsenritten, Spektakel en Spel moet je bij Menvereni-
ging ‘In Stap en Draf’ in Hengelo zijn! Dat laat hun Open Dag op 4 sep-
tember as weer helemaal zien, want ook dit jaar belooft het een dag te 
worden die je niet missen wil. Met de sfeervolle koetsentocht,  PAAR-
DENVOETBAL(?), touwtrekken tegen Belgisch trekpaard en nog veel 
meer spektakel voor jong en oud. Dit jaar kunnen alle kinderen van 
Bronckhorst en omgeving voor het eerst meedoen aan de ‘In Stap en 
Draf’ kleurwedstrijd. De mooiste en kleurrijkste inzendingen winnen 
een supergave prijs en komen op de site. www.instapendraf.nl. 

J. Wolsink
paardenhandel
In- en verkoop alle soorten paarden

Mob.: 06 200 11 523

De Ochtend-Route
“Start terrein ”de Hietmaat” 
LA Zelhemseweg  
LA Winkelskamp > Nijverheidsweg
LA Winkelsweg  
RA Gompertsdijk  
LA Oosterinkdijk  
LA Weeversplasweg  
RD Roessinkweg  
RD Antinkweg  
RA Varsselseweg  
LA Vierblokkenweg  
LA Reerinkweg  
LA Sarinkdijk  
RA Hazenhutweg  
RA  Handwijzersdijk  

Stop bij camping ”Kom es an”
Gelegenheid voor een sanitaire stop 

RA Ellenkampdijk  
LA Bargelsdijk  
LA Beatrixlaan  
RA Sarinkkamp  
LA het Karspel 
RD Beukenlaan 
RA Steintjesweide  
LA Bleekstraat 
RA Leliestraat 
RA Iekink 
LA Spalstraat 
LA Berkenlaan 
RA Zelhemseweg 
LA Hietmaat 

  

De Middag-Route  
“Start terrein “”de Hietmaat”
LA Zelhemseweg 
LA Beijerinkdijk 
RD De Dunsborg 
LA Elferinkdijk 
RA Oosterinkdijk > Everhardinkweg
RA Everhardinkweg 
RA zandweg vervolgen 
LA klinkerweg vervolgen 
LA Zelhemseweg 
RA zandweg 
RA Kolkstuikweg 
LA Wisselinkweg 
RA Schooltinkweg 
RA Korenschoof > Remmelinkdijk
RA Hengelosestraat 
LA Kerkstraat 
RA Koldeweiweg 
LA Geltinkweg 

  
Stop op Booltinkweide
Gelegenheid voor een sanitaire stop
  

RA Kerkstraat > Bronkhorsterstraat
RA Brandenhorstweg 
RA Steenderenseweg 
RA Hogenkampweg 
LA Broenenbergweg 
LA Zaarbelinkdijk 
RD Berenschotstraat 
RA Elderinkweg 
R 2e afslag Hummeloseweg 
RA Berkenlaan 
RA Zelhemseweg 
LA Hietmaat

Route Koetsentocht
4 SEPTEMBER 2011

Als menner bent u verkeersdeelnemer. Let op de verkeersregels ter plekke. 
Verkeersregelaars, leden van ”In Stap en Draf”, helpen u op onoverzichtelijke 

punten de juiste route te volgen.

 Radstake   
handelsonderneming 

 

www.tuingrondverbetering.nl
Producten voor (tuin) grondverbetering



Alle aanbiedingen
gelden alleen in week 35 

van 29 augustus t/m
3 september 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

ELKE WEEK 50 PRODUCTEN 2E GRATIS

ELKE WEEK
50 PRODUCTEN 

2E GRATIS



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot  

 16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
Nr. 35, 30 augustus 2011

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

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

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

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

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

Infoavond over omvorming plantsoenen in Baak 

We zien u graag op 14 september a.s.

VOORVOOR NANA

Ondernemen is in deze tijd niet niks. 
Toch zijn er nog veel mensen die 
een bedrijf willen starten en be-
staande ondernemers met uitbrei-
dingsplannen. Bij sommige (star-
tende) ondernemers loopt het niet 
allemaal even goed. Zij hebben een 
steuntje in de rug nodig. ROZ (Regio-
nale Organisatie Zelfstandigen) 
voert voor de meeste gemeenten in 
de Achterhoek en Twente financiële 
regelingen voor ondernemers uit. 
ROZ biedt ondernemers ook advies, 
begeleiding, coaching en scholing 
door middel van cursussen en 
workshops. 

Financiële regelingen
ROZ beschikt over verschillende 
financiële mogelijkheden waar 
(startende) ondernemers in de 
Achterhoek en Twente een beroep 
op kunnen doen. Ondernemers die 
tijdelijk te weinig inkomsten uit het 
bedrijf halen om in hun eigen le-
vensonderhoud te voorzien, kunnen 
een beroep doen op het Bbz (Bij-
standsbesluit Zelfstandigen). Dit 
geldt ook voor bedrijven die moeten 
investeren om levensvatbaar te blij-
ven en de financiering niet bancair 
voor elkaar kunnen krijgen. Vanzelf-
sprekend moet wel aan de geldende 
voorwaarden worden voldaan. 
Naast kredietverlening biedt het 
Bbz ook de mogelijkheid voor een 
tijdelijke inkomensaanvulling. Van 
groot belang hierbij is de oorzaken 
van de tijdelijke achteruitgang of de 
investeringsbehoefte te herkennen. 
Vandaar dat kredietverlening altijd 
gepaard gaat met een gedegen 

advies over de verdere bedrijfs-
voering. Bij het bedrijf kan een 
ondernemerscoach via ROZ ingezet 
worden. De dienstverlening aan 
ondernemers die tijdelijk financiële 
ondersteuning nodig hebben is 
kosteloos.

ROZ werkt samen met Qredits. 
Qredits is een organisatie die zich 
richt op de verstrekking van micro-
kredieten aan ondernemers. ROZ 
is hét microfinancieringspunt (MF-
punt) voor Twente en de Achterhoek 
en het voorportaal van Qredits. Dat 
betekent dat zij (startende) onder-
nemers een extra financieel arran-
gement kan bieden in de vorm van 
een krediet via Qredits. Als ROZ zelf 
geen bedrijfskrediet kan verstrekken, 
hebben zij goede contacten met ban-
ken om hierin voor u te bemiddelen. 

ROZ in Bronckhorst
De gemeente en ROZ werken samen 
om ondernemend Bronckhorst te 
stimuleren. Bent u een Bronckhorster 
ondernemer en heeft u (financiële) 
moeilijkheden of wilt u een bedrijf 
starten en heeft u hierbij hulp 
nodig? Neem dan contact op met 
het secretariaat van ROZ, via tel. 
(074) 245 89 77. U kunt via het se-
cretariaat ook een afspraak maken 
met een ondernemersadviseur, die 
maandelijks spreekuur houdt in het 
gemeentehuis van Bronckhorst. 
De eerstvolgende spreekuren zijn op 
6 september, 4 oktober, 1 november 
en 6 december van 13.30 tot 17.00 
uur. Kijk voor meer informatie op 
www.rozachterhoek.nl.

Steun in de rug voor Bronckhorster 
ondernemers

Door uw afval goed te scheiden, spaart u het milieu. In uw afval bevinden zich 
veel grondstoffen die wij een tweede leven kunnen geven. Denk bijvoorbeeld 
aan papier, glas, metaal, hout en kunststoffen. Als u het afval goed sorteert, 
kunnen deze grondstoffen beter gerecyceld worden. Bronckhorster inwoners 
zijn al redelijk secuur met het scheiden van afval. Maar het kan nog beter!

Controle
Wij controleren regelmatig de inhoud van containers en zien de laatste tijd een 
toename van een aantal afvalstoffen in containers, die daar niet thuis horen. 
Dat is jammer en daarom zetten wij de afvalscheiding nog even voor u op een rij:

• Bouw- en sloopafval afvalbrengpunt Doetinchem of Zutphen 
• Elektrische apparatuur winkel of afvalbrengpunt                    
• Glas (flessen, geen platglas o.i.d.) glasbak milieuparkje/platglas 
  afvalbrengpunt
• Groente-, fruit- en tuinafval groene container 
• Grof tuinafval afvalbrengpunt Doetinchem en Zutphen  
  of brengpunt Vorden en Steenderen  
  (resp. 2e en 4e zaterdag van de maand) 
• Grof huishoudelijk afval afvalbrengpunt Doetinchem en Zutphen       
• Klein chemisch afval chemocar 
• Metaal (blikverpakking) grijze container 
• Oudpapier en -karton papiercontainer of milieuparkje  
• Plastic verpakkingsafval milieuparkje (of grijze container), 
  geen hard plastic 
• Restafval grijze container
• Textiel milieuparkje

 
Kijk voor meer informatie op uw afvalkalender of www.berkelmilieu.nl in de 
rubriek Waar laat ik mijn afval. 
  
Wat gebeurt er met uw afval 
Een bekende fabel is dat afval scheiden geen zin heeft en het afval uiteindelijk 
toch op één hoop verdwijnt. Dat is absoluut niet waar: glas, papier, karton, 
GFT, klein chemisch afval, textiel en restafval worden allemaal apart verwerkt 
en zijn zo grondstof voor nieuwe producten. Alleen sterk vervuilde partijen ge-
scheiden afval kunnen noodgedwongen alsnog bij het restafval terecht komen. 
Staat u nog eens kritisch stil bij uw afvalscheiding. Goed voor het milieu én uw 
portemonnee! Immers: scheidt u meer afval, dan kunt u uit met een kleinere, 
goedkopere container. 

Afval scheiden kan nog beter!

Iedere eerste maandag van de maand 
om 12.00 uur zijn de sirenes te horen 
in heel Nederland. Dus ook in Bronck-
horst. De sirenes geven dan één luid 
alarm dat 1 minuut en 26 seconden te 
horen is. Omdat het om een test gaat, 
hoeft u geen actie te ondernemen. Het 
maandelijkse alarm heeft tot doel het 
landelijke waarschuwings- en alar-
meringsstelsel te testen. Het is be-

langrijk dat u bekend bent met het 
sirenegeluid en weet wat u moet doen 
als de sirene gaat in geval van een 
ramp: ‘Ga direct naar binnen, sluit 
ramen en deuren en zet de radio of TV 
op omroep Gelderland’. Via deze om-
roep wordt u op de hoogte gehouden 
van de ramp en ontvangt u zonodig 
instructies. Op maandag 5 september 
a.s. is de eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest



Toon: “Een nieuw rijbewijs vraagt 
u persoonlijk bij ons aan en u moet 
zich kunnen legitimeren. Voor het 
vernieuwen van het rijbewijs, kan 
dit met het oude rijbewijs (gaat u 
voor het eerst een rijbewijs aan-
vragen, dan moet u een paspoort 
of identiteitskaart laten zien). 
Daarnaast hebben we één recente, 
goedgelijkende pasfoto van u 
nodig, die van goede kwaliteit is. 
Dit houdt in dat de kleurenfoto 
recht van voren gefotografeerd is 
tegen een lichtgrijze, -blauwe of 
witte, egale achtergrond. De pas-
foto moet duidelijk zijn, geen 
schaduw op het gezicht hebben, 
de ogen moeten goed zichtbaar zijn 
en de belichting van de foto moet 
goed zijn (geen reflectie op brillen-
glazen). Uw gezicht moet een 
neutrale uitdrukking hebben en 
uw mond is gesloten. Een nieuw 
rijbewijs is in de regel tien jaar 
geldig en kost 36 euro (2011). 
Deze kosten betaalt u bij de aan-

vraag. Nadat u uw aanvraag heeft 
ingediend, duurt het vijf werkdagen 
voordat u uw nieuwe rijbewijs bij 
ons kunt afhalen. Nieuwe rijbewijzen 
worden namelijk op één centrale 
plek in Nederland gemaakt en niet 
bij de gemeente zelf. Als u hierop 
niet kunt wachten, kunt u via een 
spoedprocedure het rijbewijs in 
principe de volgende dag in ont-
vangst nemen. Dit kost wel 33,50 
euro bovenop de normale kosten. 
Uw nieuwe rijbewijs haalt u ook 
weer persoonlijk bij ons op.”

                
Het Nederlandse rijbewijs dat u in ons land 

ook als legitimatie kunt gebruiken

Daan: “Voor mevrouw Leferink gel-
den door haar leeftijd aanvullende 
voorwaarden. Haar nieuwe rijbe-
wijs is maximaal vijf jaar geldig en 
ze moet een medische keuring on-
dergaan. Hiervoor moet mevrouw 
Leferink eerst een zogenaamde 
eigen verklaring bij de gemeente 
ophalen. Dit kost 23,05 euro. Deze 
verklaring is nodig voor de medi-
sche keuring. De keuring kost ook 
geld (voor het tarief: vraag een 
keuringsarts, en u betaalt ook bij 
deze persoon of instantie). Na de 
keuring krijgt u bericht dat u het 
rijbewijs kunt aanvragen op het 
gemeentehuis. Bij het aanvragen 
moet mevrouw Leferink dit bericht, 
een kleurenpasfoto die voldoet aan 
de pasfoto-eisen, het oude rijbewijs 
en 36 euro meenemen.”    

 
               

Toon: “René Leferink heeft zijn 
groot rijbewijs gehaald. Het gaat 
bij hem om categorie C (vracht-
wagenchaffeur), maar je hebt ook 
categorie D (buschaffeur). Voor het 
aanvragen en verlengen van een 
groot rijbewijs, dat een geldig-
heidsduur van tien jaar heeft, is 
ook een medische keuring nodig, 
door een arbo-arts. Net zoals zijn 
oma moet hij daarvoor eerst de 
eigen verklaring bij de gemeente 

ophalen. Na de medische keuring 
krijgt hij thuis bericht dat hij het 
rijbewijs kan aanvragen op het 
gemeentehuis. Naast dit bericht, 
moet hij ook zijn oude rijbewijs 
meenemen en een kleurenpasfoto 
die aan de eisen voldoet. De kosten 
zijn voor een rijbewijs met een 
C of D toevoeging het zelfde als 
voor een standaard rijbewijs.” 

Daan: “Als het voor een nieuw 
rijbewijs nodig is om een medische 
keuring te ondergaan, dan neemt 
de vernieuwing van het rijbewijs 
meer tijd in beslag (soms wel zes 
weken na de keuring). Begin daarom 
altijd op tijd met het vernieuwen 
van uw rijbewijs.”

Toon: “Het kan natuurlijk ook zijn 
dat u een nieuw rijbewijs gaat aan-
vragen omdat u uw rijbewijs kwijt 
bent geraakt of dat deze gestolen 
is. Dan geldt het volgende: bij ver-
missing of diefstal van uw rijbewijs 
moet u altijd aangifte doen bij de 
Nederlandse politie (ook als u al 
aangifte in het buitenland hebt ge-
daan). Als u om deze reden een 
nieuw rijbewijs aanvraagt, moet u 

het Nederlandse proces-verbaal 
inleveren en extra administratie-
kosten betalen. Wilt u een nieuw 
rijbewijs voor de volle geldigheids-
duur van tien jaar, dan moet u ook 
aan de bijhorende voorwaarden 
voldoen (bijvoorbeeld een medi-
sche keuring als het om een groot 
rijbewijs gaat). U kunt er ook voor 
kiezen het rijbewijs letterlijk te 
vervangen met de resterende gel-
digheidsduur. U hoeft zich dan niet 
opnieuw te laten keuren, als dat 
van toepassing is.”

Daan: “Het spreekt voor zich dat 
het belangrijk is dat uw rijbewijs 
geldig is. Als de geldigheidsduur is 
verstreken, mag u geen voertuig 
meer besturen. Om mensen eraan 
te herinneren dat hun rijbewijs 
binnenkort verloopt, stuurt de RDW 
(Rijksdienst voor wegverkeer) 
als service een persoonlijke brief.”  

Meer informatie over het 
aanvragen van een rijbewijs 
vindt u op www.bronckhorst.nl. 
U kunt ons ook bellen via tel. 
(0575) 75 02 50.  

Vanuit het gemeentehuis...
Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. 
U kunt langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze pro-
ducten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel 
uit de  gemeentelijke basisadministratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning 
 vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en 
u niet voor niets komt. 

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. 

Toon en DaanToon en Daan

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

René Leferink is 24 jaar, woont 
nog thuis en heeft net zijn groot 
rijbewijs gehaald. Het is zijn 
droom om vrachtwagenchauffeur 
te worden. Hij is inmiddels druk 
aan het solliciteren en heeft 

goede hoop binnenkort aan de 
slag te kunnen bij een transport-
bedrijf. Zijn oma, mevrouw Diny 
Leferink die naast hem woont, 
is 71 jaar en haar rijbewijs ver-
loopt volgende maand. Voor hun 
nieuwe rijbewijzen is de gemeente 
de aangewezen instantie, maar 
welke voorwaarden gelden? 

Deze week:  Aflevering 10 
Het aanvragen van een nieuw rijbewijs

  

De provincie Gelderland start op 29 
augustus met wegwerkzaamheden 
aan de Rijksweg N317 bij Drempt en 
Laag-Keppel. Naar verwachting is 
het werk op 30 september klaar. 
In Drempt wordt gewerkt vanaf de 
rotonde op de Rijksweg (N338) tot net 
voorbij het benzinestation. In Laag-
Keppel wordt gewerkt vanaf de wes-
telijke grens van de bebouwde kom 
tot aan het kruispunt met de Dorps-
straat (N814). Op de hoofdrijbaan 
worden het asfalt en de bestrating 
vernieuwd. Om de werkzaamheden 
veilig en efficiënt uit te kunnen voeren, 
zijn de werkvakken gelijktijdig afge-
sloten van 29 augustus t/m 30 sep-
tember voor doorgaand verkeer. 
Het verkeer wordt omgeleid. Aan-
wonenden en bestemmingsverkeer 
kunnen via de parallelwegen bij hun 

bestemming komen. Op de parallel-
wegen geldt een parkeerverbod om 
ruimte te bieden aan het bestemmings-
verkeer. Ook de bus rijdt tijdens de 
werkzaamheden via de parallelweg.

Afsluiting N315 tussen Zelhem 
en Ruurlo
De provincie 
Gelderland 
sluit van-
wege weg-
werkzaam-
heden de 
N315 tus-
sen Zelhem 
(vanaf de 
Aaltenseweg) en Ruurlo af voor alle 
verkeer. Het verkeer wordt omgeleid 
vanaf rotonde N315 rondweg Zelhem/ 
Hummeloseweg naar rotonde N316 

(Waarlo). Dan N316 langs Hengelo 
(Gld) tot Vorden bij rotonde Horster-
kamp rechtsaf richting rotonde Dorp-
straat en weer rechtsaf N319 richting 
Ruurlo of vice versa. Het is niet mo-
gelijk om via Hengelo (Ruurloseweg, 
Bleuminkmaatweg) naar Ruurlo 
(Hengeloseweg) te rijden. Het doolhof 
en pannenkoekenhuis De Heikamp 
zijn wel vanuit Hengelo bereikbaar. 
Veldhoek is bereikbaar via Hengelo 
(Varsselseweg). De afsluiting duurt 
van 29 augustus t/m medio novem-
ber 2011.

Kijk voor meer 
informatie op 
www.bereikbaar-
gelderland.nl of 
scan de qr code.

Provinciale wegwerkzaamheden
Werkzaamheden aan de N317 
bij Drempt en Laag-Keppel

De monumentencommissie vergadert op 31 augustus a.s. om 09.00 uur 
in het gemeentehuis zaal Toren. De vergadering is openbaar. 
De agenda voor de vergadering vindt u op www.bronckhorst.nl.

Monumentencommissie



Openbare bekendmakingen

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

Voor de zomer stelden b en w het 
definitief ontwerp voor de open-
bare ruimte van Vorden centrum 
vast. Het voorlopig ontwerp is in sa-
menspraak met belanghebbenden 
gemaakt. Op dit ontwerp hebben wij 
55 reacties ontvangen, die tot aan-
passingen in het definitief ontwerp 

hebben geleid. Uitgebreide informa-
tie vindt u op www.bronckhorst.nl. 
Op 5 of 12 september tussen 15.00 
en 16.30 uur kunt u het definitief 
ontwerp ook bekijken tijdens inloop-
bijeenkomsten in de inforuimte aan 
de Dorpsstraat 1 in Vorden. In juli 
boden we deze mogelijkheid ook al.

Kom definitief ontwerp voor 
openbare ruimte in Vorden centrum 
bekijken

Deze artist impression laat zien hoe het centrum van Vorden eruit komt te zien

Op 25 augustus jl. vergaderde de gemeen-
teraad. De vergadering begon met een 
inspreker, de heer Scholten uit Hummelo, 
die zijn zorg uitsprak over de plannen voor 
de rondweg om Hummelo en de mogelijk 
schadelijke effecten van het tracé voor 
omwonenden. Verder is gesproken over:
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; 

Bakerwaardseweg 13A-13B’
 Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

2010; Bakerwaardseweg 13A-13B Bronk-
horst’ maakt vergroting van het bouwper-
ceel voor uitbreiding van het agrarisch 
bedrijf mogelijk. Deze uitbreiding biedt 
kansen voor een perspectiefvol agrarisch 
bedrijf, wat op termijn energieneutraal 
kan zijn door de productie van biogas. 

 De raad stelde het plan unaniem en onge-
wijzigd vast

• Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; 
Pluimersdijk 10 Halle’

 De raad stelde het bestemmingsplan 
‘Buitengebied 2010; Pluimersdijk 10 

 Halle’ ongewijzigd vast. Het plan heeft 
betrekking op een functieverandering 

 van agrarisch naar wonen en werd met 
algemene stemmen aanvaard

Gecombineerde commissievergadering 
Beleidsontwikkeling en Evaluatie en 
controle op 8 september 2011
De raadscommissies Beleidsontwikkeling 
en Evaluatie en controle vergaderen op 
8 september 2011 in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De gecombineerde vergade-
ring is openbaar en begint om 19.30 uur. 
U bent van harte welkom om de vergade-
ring bij te wonen. 

Op de agenda staan onder meer de volgende 
onderwerpen:
• Stand van zaken gebiedsontwikkelingen 

Hengelo en Vorden Centrum 
 Wethouder Mulderije presenteert de 
 laatste stand van zaken en na afloop is er 

gelegenheid tot het stellen van vragen

• Presentatie 
Gebiedsuitvoeringsprogramma (GUP) 
GroenBlauwe diensten 

 Groenblauwe diensten zijn een manier 
om de ontwikkeling en het beheer van 

 natuur, water en landschap op een 
 structurele manier te waarderen. Grond-
 gebruikers, vaak boeren, krijgen een ver-

goeding voor het beheer van landschaps-
elementen op hun eigen grond

• Bestemmingsplan Buitengebied 2010; 
fietspad Baak - Zutphen

 De raad wordt gevraagd dit bestem-
mingsplan gewijzigd vast te stellen

• Bestemmingsplan Hengelo, 
Winkelskamp Oost

 In de Structuurvisie bebouwd gebied 
Bronckhorst is opgenomen dat het bedrij-
venterrein Winkelskamp in Hengelo (Gld) 
aan de zuid-oostzijde kan worden uitge-
breid. De gemeente heeft hiervoor gron-
den aangekocht. Er is nog geen steden-
bouwkundig ontwerp of een concreet 

 inrichtingsplan. De uitbreiding van het 
bedrijventerrein moet ruimte bieden aan 
locale bedrijvigheid zoals ook is toegelaten 
op het huidige bedrijventerrein, waarbij 
geen bedrijfswoningen worden gerealiseerd. 
Voorstel aan de raad is om het bestem-
mingsplan ongewijzigd vast te stellen

• Statuten nv Cultureel Centrum Amphion
 De raad wordt gevraagd akkoord te gaan 

met de nieuwe statuten
• Wijziging reglement en jaarrekening 

2010 stichting IJsselgraaf
• Actieve informatievoorziening over:
 - Kwaliteit raadsvoorstellen
 - Jongerenwerker

Voor alle informatie 
over de onderwer-
pen die op de agen-
da’s staan verwijzen 
wij u naar www.
bronckhorst.nl. 
U kunt ook de QR 
code scannen.

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens commissievergaderingen kunt u 
gebruik maken van het recht om in te 
spreken. In tegenstelling tot de raads-
vergaderingen kunt u hier inspreken over 
onderwerpen die wel op de agenda staan, 
met uitzondering van presentaties en 
actieve informatievoorziening. De maximale 
spreektijd is vijf minuten. U kunt zich 
hiervoor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur voor 
aanvang van de vergadering, aanmelden 
bij de Griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl. 

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

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Toldijk, Kruisbrinkseweg 7, 6 november 2011, Achterhoekse streekproduktenmarkt, ontheffing 

artikel 35 Drank- en Horecawet, ontheffing Winkeltijdenwet, van 10.30 uur tot 17.00 uur, tijdelijke 
gebruiksvergunning voor bestaand gebouw, vereniging Streekprodukten Achterhoek

• Zelhem, veldtoertocht met start en finish bij clubgebouw Zelos aan de Halseweg, 4 december 2011 
en 22 januari 2012 van 08.30 tot 13.00 uur, toerclub Zelhem

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Ontvangen op 18 augustus 2011:
• Hengelo (gld), Raadhuisstraat, kappen leiplatanen 

Aanvragen

Ontvangen op 19 augustus 2011: 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 77A, bouw kantoor aan bestaand bedrijfspand
• Hengelo (Gld), Hertenweg 1, wijzigen situering woning
• Vorden, Smidsstraat 48, 50, 52, melding brandveilig gebruik zorgcomplex 
Ontvangen op 22 augustus 2011: 
• Drempt, Kerkstraat 3, bouwen schuur/berging     
• Hoog-Keppel, Hessenweg 1, slopen en bouwen woning   
• Zelhem, Keijenborgseweg 28A, sloop woning  
Ontvangen op 22 augustus 2011: 
• Hengelo (Gld), Slotsteeg 7, kappen 39 dennen
• Hoog-Keppel, Prinsenweg 6, kappen 2 bomen 

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.

Met de ja/nee-sticker weert u het 
ongeadresseerde reclamedruk-
werk waar u geen interesse in 
heeft. 

De sticker zorgt voor een beperking 
van de groei van reclamedruk-
werk, waardoor veel papier wordt 
bespaard. 

De sticker is af te halen bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 23 augustus 2011:
• Zelhem, perceel nabij Lageweg 3, plaatsen van een tent, tentfeest vanaf 20.00 uur, 27 augustus 2011, 

K.B.A. Visser  

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 19 augustus 2011: 
• Wichmond, Lankhorsterstraat 8, slopen varkensschuur, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 22 augustus 2011: 
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 15, gedeeltelijk slopen (verwijderen asbest) van 4 schuren
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 48, aanbrengen balustrade
• Vorden, De Eldersmaat 3, gedeeltelijk slopen (verwijderen asbest) 2 schuren
• Zelhem, Akkerweg 1A, gedeeltelijk slopen (verwijderen asbest) schuur  
Verzonden op 24 augustus 2011: 
• Steenderen, Kastanjelaan 3, kappen esdoorn
• Steenderen, Muldershof 3, kappen notenboom
• Vorden, Beunkstege 2, kappen 2 eiken
• Vorden, Tolweg/Deldensebroekweg, ophogen en egaliseren grond
• Zelhem, Keijenborgseweg 28A, kappen diverse bomen

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Hengelo (Gld), tijdens het buurtfeest op 24 september is de Sarinkkamp, tussen de Beatrixlaan 
 en de Julianalaan, van 24 september 10.00 uur tot 25 september 2011 02.00 uur afgesloten voor 

alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk 
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit 
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoor-
beeld als het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergun-
ning met de werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of 
daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere 
onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen 
of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn 

Verleende vergunningen

Meldingen Landelijk Register Kinderopvang 
B en w hebben op basis van de Wet Kinderopvang opgenomen in het ‘Landelijk Register Kinderopvang’:
• Kinderopvang De Speelweide: buitenschoolse opvang (BSO) St. De Speelweide, Steenderenseweg 25,

7255 KC Hengelo (Gld) 
• Kinderopvang Yunio: buitenschoolse opvang (BSO) Keijenborg, Sint Bernardusstraat 2, 7256 AP 

Keijenborg 

Het complete register is te raadplegen via www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Voor vragen kunt 
u contact met ons opnemen, via tel. (0575) 75 02 50.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze geval-
len hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. 
Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, 
dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 24 augustus 2011: 
• Zelhem, Hemstede 1A, tijdelijk plaatsen woonunit
De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

De stukken liggen van 1 september t/m 12 oktober 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

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

Genoemde prijs is exclusief metallic lak. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken. Vraag naar de voorwaarden. Actie is geldig t/m 30 september 2011.

DOETINCHEM NIJVERHEIDSWEG 21 (0314) 32 72 02
HENGELO GLD KRUISBERGSEWEG 8 (0575) 46 22 44 
NEEDE HAAKSBERGSEWEG 102 (0545) 28 00 00
ZEVENAAR KELVINSTRAAT 2 (0316) 52 35 23 

www.herwers.nl

RENAULT GRAND SCÉNIC
Van  28.299,- voor

 23.999,-RIJKLAAR

RENAULT SCÉNIC
1.6 PARISIENNE
Van  27.299,- voor 

 22.999,-RIJKLAAR

 Panoramisch glazen
 schuif/kanteldak
 Elektronisch geregelde

 bizone airconditioning
 16” designwielen
 Regen- en lichtsensor
 Radio met stuurwielbediening,

 CD, MP3 en Bluetooth
 ESP

RENAULT SCÉNIC ACTIE
BIJ HERWERS RENAULT! Financiering

vanaf
3,9%

w
w
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30 x 20 x



NIEUWSPAGINA AUGUSTUS 2011 
NIEUWS EN ACHTERGRONDEN OVER HET WERK VAN HET WATERSCHAP

Toeristische informatie onderweg via eigentijdse milieuvriendelijke audiozuilen.

TENTOONSTELLING OUDE IJSSEL BEKENDMAKINGEN

8 september: 

10 en 11 september: 

18 september:

Waterschap Rijn en IJssel

Bezoekadres: 

DE BERKEL IS STRAKS WEER EEN DYNAMISCHE RIVIER

NIEUWE KANSEN 

VOOR WATER
IN AALTENSE GOOR 
EN ZWARTE VEEN

Volg ons nu ook op Twitter! 

(twitter.com/WaterRijnIJssel)



KOOPAVOND
HENGELO GLD.
PER 1 SEPTEMBER OP DONDERDAGAVOND

LEDEN HENGELOSE ONDERNEMERSVERENIGING

www.gazelle.nl

Kieftendorp 11
7255 MG Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 72 78

info@slotboomtweewielers.nl
www.slotboomtweewielers.nl

Van experts kun je meer verwachten.

Kom 3D kijken bij Expert
Ervaar met eigen ogen en onder 
genot van een hapje en drankje, 
de ultieme bioscoopervaring 
voor thuis!

Meer informatie? Vraag het onze experts in de winkel of kijk op www.expert.nl/3D

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

Donderdag 1 september

18.00 - 21.00 uur

3D Demo avond:

DROGISTERIJ
VERFSPECIAALZAAK

* PRIJS INCL. KORTING 

Kerkstraat 1 Hengelo Gld tel. 0575 461300



KOOPAVOND
HENGELO GLD.
PER 1 SEPTEMBER OP DONDERDAGAVOND

LEDEN HENGELOSE ONDERNEMERSVERENIGING

U WILT TOCH OOK
BESPAREN OP
UW MAANDLAST?

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

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

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

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

in de hele maand september
   * Minimum bedrag  49,95

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

ZOMERCOLLECTIE
70% KORTING

Actie alleen geldig op donderdag van 17.00 - 20.00 uur.

T A T AA TALLAT AU-A T

Rabobank.  Een bank met  ideeën. 

Vanaf 1 september is kantoor Hengelo 
op donderdagavond open. 

Vanaf donderdag 1 september zijn  
de openingstijden van ons kantoor  
in Hengelo als volgt: 
 
Maandag  13.30—17.30 uur 
Dinsdag  13.30—17.30 uur 
Woensdag  13.30—17.30 uur 
Donderdag  13.30—20.30 uur 
Vrijdag  13.30—17.30 uur 
 

 
 

www.rabobank.nl/graafschap-noord 

MAANDTOPPER september 2011
 Jagersteak met aardappelwedges

en koolsla  6,50
Eetsalon

Win kaarten voor De Graafschap!

Voor elke thuiswedstrijd kunt u
kaarten winnen!

Alleen bij PLUS Hans Eland

HEMA Hengelo, Raadhuisstraat 21B 

deze actie is geldig van 1 september t/m 1 september 2011

Chicago 800



Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

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

PEUGEOT 307
2.0 SW 2006

 11.950,-
AUDI A4 2.0 TDI BUSS.  2007 14950
AUDI A4 1.9 TDI B.LINE SEDAN  2003 9950 
VW GOLF CABRIO  1999 5950 
OPEL MERIVA 1600-16V ENJOY  2006 9450 
OPEL ZAFIRA 2.0 ELEGANCE DTI  2003 7750 
VW BORA 1600-16V COMFORTLINE  2002 7450 
OPEL CORSA 1200-16V COMFORT  2001 3950 
ROVER 75 2.5 V6 STERLING AUTOMAAT 2000 5950 
RENAULT TWINGO 1200-16V AIR  2002 4450 
SUZUKI ALTO 5-DRS  2002 3850 
HYUNDAI I 20 1400-16V 5-DRS  2009 11950 
FORD KA AIRCO SIVER EDITION  2005 5950 
CITROEN C 8 2.0 L.P.G  2006 12950 
OPEL OMEGA 2200-16V SPORT STATION 2003 8950 
OPEL VECTRA 2200 AUTOMAAT  2004 9950 
SAAB 9_3 1800 SEDAN   2004 9950 
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI XSI  2006 11950 
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4X4   2004 11500 
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004 13500 
CHRYSLER PACIFICA 3500 MPV LPG G-3 2006 18950

ONDERHOUD ALLE MERKEN

KALMEIJER 
Letselschade & Mediation
Voor juridisch advies en bijstand na een ongeval.

Ook  conflictbemiddeling.

Ruurlo
www.kalmeijerletselschade.nl

✓ Onderhoud, Reparatie en APK voor alle merken

✓ Onderhoud Campers en Caravans

✓ Onderhoud leaseauto’s

✓ Bandenservice

 ✓ winterbanden

 ✓ zomerbanden

 ✓ opslag

✓ Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Autobedrijf-Aal

Autobedrijf-Aal vof
Nijverheidsweg 15

7221 CK Steenderen

Telefoon:  0575 - 45 11 13

E-mail:   info@autobedrijf-aal.nl

Web:  www.autobedrijf-aal.nl
���������	
	��

Gespecialiseerd in Peugeot en Citroen

Peugeot 206 Gentry 1,6 16v

2000, 191.255 km

€ 2.950,00

Citroen C5 2.0 Hdi-f Ligne Business 06/2008 50.000 km € 22.499,-

Peugeot 206 SW 1,6 16v XS 02/2003 124.615 km € 5.950,-

Peugeot 207 CC 1,6 16v 120 Pk 04-2010 23.778 km € 18.750,-

Peugeot 207 SW 1.4 16v 95 Pk 02/2010 26.000 km € 15.950,-

Toyota Rav 4 Funcruiser 2,0 4WD 07/1999 151.429 km € 4.950,-

M
M Autobedrijf

Melgers
Alfa Romeo 147 1.6 16v Veloce Edizione 2003 107.505 km  7.500
Ford Focus C-MAX 1.8 16v Trend 2004 48.453 km  10.950
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 4wd AUTOMAAT 7-pers. 2007 83.572 km  20.950
Mazda 3 Sport 1.6 5-drs. Touring 2006 28.478 km  11.950
Mitsubishi Colt 1.5 5-drs. Invite 2006 52.361 km  9.500
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km  9.950
Peugeot 307 1.6 16v 5drs. XS 2002 127.545 km  7.750
Peugeot 307 sw 1.6 16v Pack 2004 86.742 km  10.950
Renault Twingo 1.2 8v Authentique 2008 28.026 km  7.750
 Volkswagen Golf 1.4 16v FSI 66KW 5D 2005 139.500 km  9.750
Volkswagen Touareg 4.2 AWD AUTOMAAT 2003 126.484 km  23.950
Volvo S60 2.4 Comfort-Line 2003 148.725 km  9.950

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Peugeot 107
1.0 12v 5-drs.

XS
2007

61.207 km
6.500

Citroën C4 Picasso 1.8 a6v Seduction 5-pers. 2007 46.872 km  17.250
DAF 45 oprijwagen / ambulance jan-01 226.000 km  14.500 (ex) 
Fiat Panda 1.2 8v Dynamic Airco jul-04 65.732 km  4.950
Hyundai  Getz  1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 km  7.500
Mitsubischi Colt 1.3 Inform Cool Pack jul-05 75.068 km  6.750
Nissan Almera Tino 1.8 Automaat Acenta nov-04 76.462 km  10.750 
Nissan Note 1.4 5drs. First Note jun-06 98.324 km  9.950 
Opel Corsa 1.2 16V 5 drs. sep-03 91.865 km  5.600 
Renault  Scénic  1.6 16v Dyr apr-04 131.032 km  7.500 
Renault  Scénic  1.6 16v Rxe jan-00 192.875 km  3.500 
Suzuki Grand Vitara 1.6 Cabrio dec-01 62.336 km  7.750
Toyota Yaris 1.3 Vvt-i 5drs. feb-06 79.529 km  8.700 

Seat Altea 1.6 Stylance
MPV, grijs metallic, 2006, 81.815 km

€ 11.750 

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

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Wij nodigen u graag uit om onze nieuwe 
Keuken Showroom te bekijken.

Ontwerp uw eigen Bruggink keuken 
samen met onze adviseur.

Keukenrenovatie? 
Bruggink komt met een passend advies 
voor een nieuwe uitstraling, afgestemd 

op uw budget.

Combineren met een verbouw? 
Wij zijn de ideale partner, want als 

volwaardig bouwbedrijf verzorgen we
ook uw badkamer, verbouwing of 

nieuwbouw.

Molenweg 11
7055 AW  Heelweg/Varsseveld  

Telefoon 0315 24 29 29
www.bruggink-bv.nl 

     Alles voor
            uw woning!

Welkom in onze 
Nieuwe Keuken Showroom!

Kijkt u gerust even rond...



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

Dit unieke concert wordt gehouden op zondag-
middag 25 september in de NH kerk te Voor-
Drempt en begint om 15.00 uur. Toegangskaar-
ten zijn te koop bij Erna Dokter (0314) 381788.

In Bleke Rozen komen Clara Schumann en Fan-
ny Mendelssohn oog in oog met elkaar te staan, 

twee vrouwen die zich een plek proberen te ver-
overen in een mannenwereld in een tijd waarin 
componeren voor vrouwen ongewenst was. Er 
ontspint zich een muzikale dialoog waarin hun 
levens en liefdes worden besproken, gefluisterd 
en toegeschreeuwd en waarin hun liederen 
worden gezongen. Twee sterke vrouwen die 
alleen maar mochten componeren binnen de 
strenge beperkingen voor vrouwen ten tijde van 
de romantiek. In de schaduw van een ontwa-
kend Duits nationalisme botsen hun opvattin-
gen over moederschap, de plaats van de vrouw 
naast de man, de liefde, vriendschap en politiek. 
Valérie Friesen en Marina Besselink zingen lie-
deren van Clara en Fanny. In wisselende rollen 
vertellen zij indringend, maar ook speels over 
hun liefdes, frustraties en overwinningen.

KeppelCultuur

Bleke Rozen

Drempt - Bleke Rozen is een muziekthea-
tervoorstelling rond het werk en leven van 
Fanny Mendelssohn en Clara Schumann 
met ontzettend mooi gezongen liederen en 
een intens mooi verhaal. Er wordt gezon-
gen door oud-ingezetene van Drempt; Ma-
rina Besselink (sopraan) en Valérie Friesen 
(alt en mezzo-sopraan). Ze worden begeleid 
op de piano door Femke de Graaf.

Tijdens deze avond verzorgen Bruidsmode Beijer 
Besselink en Heezen Mannenmode een unieke 
bruidsshow met de collectie van 2011/2012. De 
modellen showen brillen van Bergh Optiek, dra-
gen sieraden van Juwelier Moormann en boeket-
ten van Blümenhaus Hulkenberg. Buiten staat 
een prachtige limousine van Five Star Limo.

Kasteel Huis Bergh presenteert hun prachtige 
trouwlocatie. Fotografie Dies Goorman, Ross 
Video, Lou Lou Bodyfashion, Miranda Shape 
& Weight, Banketbakker Berntsen en Horeca 
Stroombroek ontbreken ook niet tijdens deze 
avond. Oriflame, All So Pure, Sauna, Beauty & 

Body Palestra zijn aanwezig en geven advie-
zen over haar & make-up verzorging. Voor de
nieuwste trouwkaart collectie kunt u terecht bij
Weevers Grafimedia.

Entreekaarten zijn in de voorverkoop voor
slechts € 7,50 p.p. te koop op diverse voorver-
koopadressen. (incl. koffie/thee & petit four).
Vanaf 18 september 2011 kost een toegangs-
kaart € 9,50 p.p.

VOORVERKOOPADRESSEN:
• Beijer Besselink, Mr. Nellissenstraat 23, Bel-

trum,
• Weevers Grafimedia, Nieuwstad 30, Vorden
• Bergh Optiek, Zeddamseweg 6, S’ Heeren-

berg
• Landal Stroombroek, Landweerswal 2,

Braamt

Voor meer informatie over de bruidsbeurs kunt
u mailen naar: horeca.stroombroek@landal.nl
of bel tijdens kantooruren (maandag t/m vrij-
dag) naar 0314-399 821.

Bruidsbeurs Landal 
Stroombroek 20 september

Doetinchem - Op dinsdag 20 september a.s. 
organiseert Landal Stroombroek in samen-
werking met Bruidsmode Beijer Besselink 
& Heezen Mannenmode en diverse regio-
nale ondernemers een unieke bruidsbeurs. 
Vanaf 18.30 uur presenteren diverse onder-
nemers op het gebied van huwelijk en hu-
welijksvoorbereidingen hun producten en 
diensten.

In de ‘Ik ben ik’ training leren 
kinderen in hun eigen kracht te 
staan en voor zichzelf op te ko-
men, zonder daarbij het respect 
voor de ander te verliezen. Aan 
de hand van de 8 krachten uit 
de methode: ‘De kracht van 8’ 
gaan de kinderen onder leiding 
van Els Veraart aan de slag. De 
8 krachten zijn: ik ben mezelf, 
eerlijk zijn, rekening houden 
met elkaar, samenwerken en 
elkaar helpen, luisteren naar el-
kaar, zeggen wat we graag wil-
len, laten we opnieuw beginnen 
en iedereen hoort erbij. De trai-
ning duurt 10 aaneengesloten 
weken. Vooraf is er een gesprek 
met de ouders en halverwege 
een voortgangsgesprek. Deze 
training wordt voor verschil-
lende leeftijdscategorieën aan-
geboden: kinderen uit groep 3 
& 4, kinderen uit groep 5 & 6 
en kinderen uit groep 7 & 8. Voor deze laatste 
groep start de cursus op 7 september. 
In de praktijk van Els Veraart is het ook moge-
lijk om bijles te krijgen. Zij heeft 30 jaar onder-
wijservaring en is in het bezit van de diploma’s 
intern begeleider en remedial teacher. Els geeft 
bijles aan kinderen met lees- en spellingspro-
blemen en rekenmoeilijkheden. Hierbij gaat zij 
graag uit van de methode, zoals die op de school 

wordt gebruikt en voegt daar naar eigen inzicht
haar kennis aan toe. Dit alles uitgaande van wat
het kind zelf aangeeft en nodig heeft. 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
Els Veraart-Geldof, Hoogstraat 35, 7227 NH Tol-
dijk, telefoon (0575) 442445 of (06) 40033832.
Extra informatie is te lezen op de website 
www.elsveraart.nl.

Praktijk Els Veraart-Geldof

Leren door bewegen en 
Leven in balans
Toldijk - De praktijk van 
Els Veraart: Leren door be-
wegen en Leven in balans, 
voor kinesiologie en kin-
dercounseling is gevestigd 
in Toldijk. Voor wat betreft 
de kindercounseling begint 
de ‘Ik ben ik’ training voor 
kinderen van groep 7 en 8 
op 7 september aanstaande. 
Aanvang 13.30 uur.

De eerste kracht van de 8: ik ben mezelf, uitgewerkt in een eigen boom.

De ontwikkeling van deze ‘Energiefabriek’ zo-
als de rioolwaterzuiveringsinstallatie al wordt 
genoemd, maakt onderdeel uit van energie-
fabrieken die in het land worden ontwikkeld 
door veertien waterschappen. Daarmee worden 
de waterschappen een belangrijke leverancier 
van groene energie, dragen ze bij aan een forse 
vermindering van CO2-uitstoot en gaat het zui-
veren van water grondstoffen en energie ople-
veren, in plaats van energie kosten. De water-
schappen produceren nu al gemiddeld 21,8% 
van hun verbruikte energie door de eigen wa-
terzuiveringen, dit percentage groeit mede door 
de Energiefabriek in Olburgen. Dat kan omdat 
afvalwater tien keer zoveel energie bevat dan er 
nu nog nodig is om dat water te zuiveren. Door 
technieken toe te passen waarmee die energie 
uit het afvalwater gewonnen kan worden, ver-
andert de rioolwaterzuiveringsinstallatie van 
een energieverbruiker naar een grondstoffen- 
en energieproducent. De verwachting is dat 

rioolwaterzuiveringsinstallaties op langere ter-
mijn twee keer zoveel energie kunnen leveren 
als ze nu verbruiken. 
In grotere installaties zoals in Olburgen wordt 
al wel een deel van het bij de zuivering ontstane 
biogas gebruikt. Daardoor wordt zo’n 35 pro-
cent energie bespaard. Met het aanbrengen van 
een biogaskoppeling naar de vlakbij gelegen 
aardappelverwerkende industrie, het aanleggen 
van een warmtekoppeling voor het gebruik van 
restwarmte, een doseerinstallatie om de biogas-
productie te verhogen en het vervangen van 
beluchtingschotels, kan die besparing worden 
opgevoerd naar 93 procent van de oorspronke-
lijke energiebehoefte. 
De aanpassingen vergen een investering van 
ruim 1 miljoen euro. Het college van dijkgraaf 
en heemraden wil hier nu toe overgaan. Het Al-
gemeen Bestuur van het waterschap besluit hier 
op 8 september over. Als de huidige energieprijs 
gelijk zou blijven wordt die investering in zeven 
jaar terugverdiend. Daarna gaat de investering 
winst opleveren. Bij stijgende energieprijzen 
wordt dat omslagpunt eerder bereikt. 
Op de langere termijn zijn nog meer mogelijk-
heden voor de installatie in Olburgen. Daarbij 
wordt gedacht aan het verwerken van maai-
sel en het leveren van biogas aan nabijgelegen 
recreatiewoningen. Wanneer dat gerealiseerd 
kan worden, wordt de rioolwaterzuivering een 
netto energieproducent.

Rioolwaterzuivering bijna energieneutraal

Energiefabriek in Olburgen

Olburgen - De rioolwaterzuiveringsinstal-
latie (RWZI) bij Olburgen wordt op korte 
termijn bijna energieneutraal. Door bio-
gas aan een aardappelverwerkend bedrijf 
in de buurt te leveren, heeft dit bedrijf veel 
minder aardgas nodig. Op de RWZI wor-
den verder forse besparingen doorgevoerd 
waardoor de RWZI voor 93 % energieneu-
traal wordt.
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Tal van originele attributen werden 
ten tonele gevoerd, zoals oude land-

bouwwerktuigen, een antieke ambu-
lance en brandweerauto. Spectaculair 

was de dronken bruidegom die pro-
beerde via een ladder de slaapkamer 
van zijn bruid te bereiken en de ‘blik-
seminslag’ tijdens een bijna echt lij-
kende onweersbui. Boer Jos (Sloot uit 
Steenderen) van het tv-programma 
‘Boer zoekt vrouw’ maakte zijn ac-

teerdebuut. Samen met zijn vriendin 
Dycke speelt hij een scène mee in 
het stuk, waarin hij ook trouwt. Na 
afloop van het toneelstuk kon het pu-
bliek het ‘bruidspaar’ in de feesttent 
feliciteren met hun huwelijk. Velen 
hebben van die gelegenheid gebruik 

gemaakt en de stemming zat er aar-
dig in. Al met al was dit ‘huwelijk’
een extra dimensie aan het open-
luchtspel, dat dit jaar opnieuw een
groot succes was.

Openluchtspel groot succes

Hummelo - Ondanks het wat mindere weer en de afgelasting van de 
vrijdagavond voorstelling, is het openluchtspel Strijd op de Zuylen-
kamp een groot succes geworden. Meer dan tweeduizend bezoekers 
hebben genoten van het fraaie spel en het historische decor.

Van de Muziekschool Oost-Gelder-
land waren aanwezig de directeur 
Tijs Huisman, adjunct-directeur Henk 
Lubberdink, vestigingsmanager loca-
tie Oude IJsselstreek Jan Visser, coör-
dinator AMV Wilma Strijbos, direc-
tiesecretaresse en pr-medewerkster 
Petra Koekman en de muziekdocen-
ten die in Vorden les gaan geven. Dit 
zijn: Jan Visser -trompet, Jos Peulers 
-klarinet en saxofoon, Wilma Strijbos 
-AMV, Helma Berentsen -dwarsfluit 
en Hein de Jong -drum en slagwerk. 
De directeur van de muziekschool, 
de heer Tijs Huisman, heette allen 
van harte welkom. “U bent hier meer 
kind aan huis dan wijzelf. Voor ons 
is dit de eerste bijeenkomst in Vor-
den en voor ik wat ga vertellen wil 
ik toch even opmerken dat het iets 
onwennig voelt,” bekende hij. “Tot 
nog toe was Vorden altijd het werk-
terrein van de Muzehof uit Zutphen, 
een gerespecteerde en goede collega. 
Maar de gemeente Bronckhorst heeft 
keuzes gemaakt.” 
Er zal in de gemeente Bronckhorst 
maar één muziekschool subsidie 
ontvangen. De keuze viel op Muziek-
school Oost-Gelderland, omdat die 
binnen Bronckhorst al een aantal 
vestigingen heeft waar muzieklessen 
worden gegeven. Om een vestiging 
in Vorden toe te voegen is een kleine 
stap. Ook de kosten voor muziekles-
sen werden meegewogen. 

Directeur Huisman legde uit dat in 
het belang van de organisatie, de 
leerlingen en hun ouders goed is om 
in Vorden te zijn. Bij de informatie-
stand lagen folders, maar konden ook 
de vragen worden gesteld, zoals over 
de kosten van de lessen. Het belang-
rijkste was de kennismaking met de 
verschillende muziekdocenten. 

De muziekschool heeft de hoofdvesti-
ging in Doetinchem en heeft na fusie 
met scholen in Bergh en Gendringen 
een regionale functie en naam gekre-
gen: Muziekschool Oost-Gelderland. 
Deze muziekschool werkt voor de ge-
meenten Doetinchem, Bronckhorst, 
Oude-IJsselstreek, Aalten en Montfer-
land en heeft momenteel 4000 leer-
lingen. 
Het lesaanbod in Vorden is nieuw en 
zal bestaan uit eigenlijk alles waar 
vraag naar is. “Of elk vak ook in het 
Dorpscentrum in Vorden gegeven 

kan worden, is afhankelijk van de
belangstelling voor dat vak,” legt de
heer Huisman uit. “Om organisatori-
sche redenen is het niet mogelijk om
voor een uurtje op en neer te rijden.
De stelregel is, dat een les op locatie
wordt gegeven als een docent een uur
of drie kan werken op die locatie.” 

In de brochure staat het hele lespak-
ket vermeld. In Vorden worden dit
schooljaar in elk geval de lessen saxo-
foon, klarinet, slagwerk, trompet,
dwarsfluit en Algemene Muzikale
Vorming, AMV gegeven. In totaal
starten er deze week al 55 muziek-
leerlingen in het Dorpscentrum in
Vorden met de muzieklessen. Meer
informatie is te bevragen bij Petra
Koekman, telefoon (0314) 373747
of email Petra.koekman@muziek-
schoolog.nl of kijk op www.muziek-
schooloostgelderland.nl.

‘Maak je dromen waar’ bij de Muziekschool

Veel animo voor muzieklessen in Vorden
Vorden - Bij de op donderdag 25 
augustus gehouden informatie-
avond van de Muziekschool Oost-
Gelderland in het Dorpscentrum 
in Vorden waren veel muziekleer-
lingen en hun ouders aanwezig. 
Zij kregen informatie over de te 
geven muzieklessen in Vorden en 
konden hun vragen stellen aan 
de directeur en de medewerkers 
van de muziekschool in de infor-
matiestand.

Bij de informatiestand stonden (v.l.n.r.) Petra Koekman, Wilma Strijbos, Tijs Huisman en
Henk Lubberdink.

Onlangs vertelde dirigent en muzi-
kaal leider Joop Boerstoel dat hij , 
muzikaal gezien, tevreden is over de 
voorbereidingen tot dusver. Datzelfde 
geldt voor de organisatie rondom het 
concert. Het bestuur van de Stichting 
Cultuurfonds Vorden is namelijk al 
direct na ‘ Viaggio Italiano’( 2009 ) be-
gonnen met de voorbereidingen van 
het Brits Proms concert op 3 en 4 sep-
tember. Wim Polman: ‘ De afgelopen 
maanden is er door alle betrokkenen 
keihard gewerkt. Thans moeten er al-
leen nog wat kleine puntjes op de ‘i ‘ 
gezet worden en zijn we er klaar voor. 
Het publiek krijgt komend weekend 
een geweldig concert voorgeschoteld, 
dat het ‘Viaggio Italiano ‘ zal overtref-
fen’, aldus een relaxte Polman.
Hoewel hij er in bescheidenheid over 
vertelt, is het wel een gegeven dat 
Wim Polman, met behulp van zijn 
mede- bestuursleden, degene is die 
het muziekfestijn in Vorden ‘op po-
ten’ heeft gezet. Toen de Maatschap-
pij tot Nut van ’t Algemeen een paar 
jaar geleden de laatste adem uitblies 
en werd opgeheven, werd de Stich-
ting Cultuurfonds Vorden opgericht 
en werd Wim Polman voorzitter. De 
‘erfenis ‘ van het Nut ging mee naar 
het Cultuurfonds. Wim Polman: ‘ We 
hebben toen gebrainstormd op wel-
ke manier wij als Cultuurfonds iets 
voor de plaatselijke bevolking zouden 
kunnen betekenen. Toen is het plan 
geopperd voor de huidige opzet van 
de concerten. Met dien verstande, 
concerten te brengen voor een schap-
pelijke prijs ( thans 17,50 ) voor een 
kaartje. Voor dit soort concerten be-
taal je in een schouwburg al gauw 
het dubbele’, zo weet Wim Polman 
te vertellen.
Voor ‘achter de schermen ‘ is ook een 
heel plan van aanpak, dan moeten in 

de pauze (medewerkers en publiek ) 
van koffie e.d. worden voorzien, in to-
taal zo’n 550 personen. Wim Polman 
lovend: ‘ Daarvoor zorgt een team van 
de voetbalvereniging Vorden . Gretha 
Greven regelt dat allemaal en daar 
zijn we haar zeer erkentelijk voor’. 
Een kwart eeuw geleden had Polman 
overigens vergevorderde plannen 
voor een groot openlucht concert na-
bij kasteel Vorden. Dit onder de titel ‘ 
Sorbo- festival ‘ met alle toeters en bel-
len (opera- operette – en popmuziek) 
die er bij horen. Wim Polman: ‘Juist 
toen wij op het punt stonden om Jac. 
H. de Jong (sponsor) het definitieve 
plan te presenteren, overleed hij. Na-
dien is het nooit meer ter sprake ge-
komen. Toch sluimert het nog steeds 
en hoop ik ooit, mede door ook de 
muzikale inbrengvan Joop Boerstoel, 
een dergelijke happening te kunnen 
organiseren. Alleen is de grote vraag 
of dit financieel haalbaar is.
Voorlopig eerst het Brits Proms con-
cert en hopelijk in 2013 weer een der-
gelijk concert, maar dan met muziek, 
geënt op een ander land’. De voorzitter 
van Cultuurfonds Vorden verheugt 
zich op de ‘muzikale hoogstandjes’ 
die volgens hem straks geboden zul-
len worden. Zegt hij: ‘ Ik ben net zo 
gepassioneerd als Joop Boerstoel, al-
leen op een ander niveau. Het organi-
seren van een dergelijk muziekfestijn 
geeft mij een geweldige kick. Hoewel 
ik zelf geen instrument bespeel ben 
ik een grote liefhebber van jazz- en 
lichte klassieke muziek’, aldus Wim 
Polman. ‘De interesse voor licht klas-
siek heeft oma Polman mijn Wim 
bijgebracht’, zo zegt echtgenote Alie 
lachend. In vroegere jaren was Wim 
Polman overigens wel een actief lid 
van het Vordens Mannenkoor, echter 
door drukke werkzaamheden moest 

hij deze zanghobby op 
gegeven moment laten 
varen. Zij gedrevenheid 
bij de organisatie van 
het Brits Proms concert 
(onder regie van Symone 
Boerstoel) komen niet zo-
maar uit de lucht vallen. ‘ 
Wanneer je samenwerkt 
met Joop Boerstoel wordt 
je vanzelf door zijn en-
thousiasme meegesleept’, 
zo zegt Wim Polman.

Brits Proms Concert

Voor 4 september nog 
kaarten verkrijgbaar
Vorden. Het Brits Proms concert dat zaterdag 3 en zondag 4 september 
in sporthal ’t Jebbink gehouden zal worden, is wat de zaterdagavond 
betreft uitverkocht. Wim Polman, voorzitter van de organiserende 
‘Stichting Cultuurfonds Vorden ‘: ‘Toen ook de sponsors met acties 
starten, waren de kaarten voor de zaterdagavond vrij snel weg. Voor 
de zondagmiddag zijn er momenteel nog wel kaarten verkrijgbaar bij 
de Bruna en de plaatselijke VVV . Ik heb goede hoop dat de sporthal 
op zondagmiddag ook vol zal zitten. Dat houdt in dat wij dan vrijwel 
‘kostendekkend’ kunnen draaien. Wellicht is het verstandig om in 
de toekomst in plaats van de zondagmiddag voor de vrijdagavond te 
kiezen. Je merkt toch wel dat de mensen op zondag veelal andere be-
zigheden hebben’, aldus Polman.

Bronckhorsterkinderkoor

De nieuwe speelboot is mede moge-
lijk gemaakt door een aantal gulle 
gevers waaronder de Welkoop Hen-
gelo Gld., Schoenmode Hermans, vele 
bezoekers van de kinderboerderij en 
het Coöperatiefonds van de Rabo-
bank. Namens Everlien, Albert en alle 
dieren hartelijk dank hiervoor.

Nieuwe speelboot Feltsigt
Bekveld - In de speelweide van 
Kinderboerderij Feltsigt is een 
nieuwe speelboot geplaatst ter 
vervanging van de oude boot die 
helemaal versleten was door het 
vele spelen hierop.

Bij kinderboerderij Feltsigt staat een nieu-
we speelboot.
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Echter, toen had feestvierend Vier-
akker/ Wichmond al een plaatsje in 
de feesttent gezocht, waar de jury 
bekend maakte dat de praalwagen 
van De Wogt tot de mooiste was uit-
geroepen. De wagen had als motief 
‘De Sprookjesboom’, met onder de 
boom een aantal lieve kaboutertjes. 
De optocht in Wichmond is niet bijs-
ter groot, maar dat heeft wel weer als 
voordeel dat het ( ook dit jaar weer 
) talrijke publiek de wagens twee 
keer aan zich voorbij ziet trekken. 
De toeschouwers zien dan tijdens de 

tweede rondgang altijd weer dingen 
die hen de eerste keer zijn ontgaan ! 
Neem bijvoorbeeld het groepje kinde-
ren met in een mandje een levende 
krielhaan. Waarschijnlijk voor zijn 
langdurig vertoeven in het bewuste 
mandje kreeg hij zelfs een koekje. En 
dat lustte onze haan, zo te zien, best. 
Voorafgaand aan de optocht, een 
‘open ‘wagen met een zwaaiende, 
buigende en lachende Paul Avink en 
zijn gemalin. Paul mocht zich laten 
toejuichen aangezien hij zaterdag-
middag schutterskoning was gewor-

den. Voor deze heldendaad kreeg hij 
direct na afloop van de optocht in de 
feesttent door de Schuttersgilde Sint 
Jan een vaandelhulde aangeboden. 
Niet alleen hadden zich talrijke vol-
wassenen voor deze optocht uitge-
sloofd, ook de jeugd deed volop mee. 
Zo zagen we Swiebertje, hoepelende 
meisjes en iemand, aan de schand-
paal geklonken, voorbij trekken. 
Buurtvereniging Delden kwam weer, 
zoals van hen gewend met een prach-
tige bloemenwagen op de proppen, 
hetgeen de publieksprijs opleverde. 
Het motief BOES , gebaseerd op een 
tekenfilm van vroeger.
Vierakkersestraatweg winnaar van 
het zangfestijn, ‘vertaalde ‘ de zang 
van dinsdag deze middag in een praal-
wagen vol met (niet) gediplomeerde 
studenten. De Hackforterweg met 
als motief ‘Two Tribes’ toonde dat 

het schaakspel der kruistochten nog 
immer actueel is. (Het NOS journaal 
staat er elke dag bol van!) ‘Als volke-
ren vechten, oog om tand, wint uiein-
delijk niemand’, zo luidde de bood-
schap op de wagen. Vogelzang kwam 
eveneens met een prachtige wagen 
met als motief ‘Nanny McPhee ‘. Wat 
te denken van ‘Boer zoekt vrouw ‘ 
van de Lankhorsterstraat - achter. 
‘ Terwijl de boer en zijn vrouw de 
liefde bedrijven (het hooi vloog in de 
rondte) moeten de koeien in de wei 
blijven’, aldus de opvatting van het 
liefdespaar. 
Jong Vierakker had lak aan de regen-
achtige zomer, zo bleek. Bijna bloot, 
zelfs in een teil met water gaven zij 
een persiflage op de vakantie. Lank-
horsterstraat- voor, kwam met de 
Trollentrein voorbij, zelfs een trol op 
een ‘ trollator ‘. De Kapelweg met als 

motief ‘Blik in 3 D’ met honderden
blikjes op de wagen. De Pierendiek
baarde met ‘We will rock you’, op-
zien met een stel mooie meiden (Lady
Gaga) en fantastische rockers op de
wagen met ‘We are the Champions’
.Ook de Koekoekstraat/IJzerhorst met
‘schone vrouwen’ bij de wagen en
het Paard van Troje. Ook prachtig om
te zien de praalwagen van de Dorps-
straat. De ‘Sprookjes van de gebroe-
ders Grimm met vlak achter de wagen
een ‘echte Prins te paard ‘ . Eerste prijs
dus De Wogt met De Sprookjesboom,
2 Koekoekstraat/ IJzerhorst met het
Paard van Troje, 3 Dorpsstraat met de
Sprookjes van Grimm, 4 Vogelzang
met Nanny McPhee, 5 Hackforterweg
met Two Tribes. Publieksrijs: Delden
met motief BOES.

Met als motief De Sprookjesboom

De Wogt wint eerste prijs optocht Wichmond

Wichmond - Zondagmiddag vond ter afsluiting van de feestweek, de 
optocht van praalwagens plaats, waaraan medewerking werd verleend 
door de muziekverenigingen Nieuw Leven uit Steenderen, Concordia 
uit Vorden en de Schuttersgilde Sint Jan uit de Keijenborg. De organi-
satie stond deze middag blijkbaar in nauw overleg met de weergoden. 
Tijdens de optocht enkele lichte spatjes regen en nog geen half uur na 
afloop, gevolgd door flinke plensbuien.

De Wogt wint met Sprookjesboom ( 1e prijs ) Koekoekstraat/ Ijzerhorst met Paard van Troje (2e prijs) Dorpsstraat met de Sprookjes van Grimm (3e prijs)

Onder groot gejuich van de talrijke 
supporters kondigde presentator 
Gerrit Borgman het eerste optreden 
aan: op veler verzoek de Dorpsstraat, 
de winnaar van vorig jaar met het 
nummer ‘Hou jij de pet maar op’. 
Helaas het team verliet onverrichter 
zake het toneel, de CD was vergeten 
! Gelukkig voor het publiek werd de 
CD snel opgehaald en kon het num-
mer net voor de pauze alsnog onder 
groot enthousiasme van de feesttent 
gezongen worden. Het ‘echte ‘ werk 
begon met een optreden van de Ka-
pelweg met het nummer ‘Beminde 
aanwezigen’, waarbij de loftrompet 
op de buren werd bezongen. Het zeer 
jonge zangteam uit de Koekoekstraat/ 
Yzerhorst zong over de ‘Tien mooie 
stoere boeren’, waarvan er uiteinde-
lijk maar eentje overbleef. Terwijl in 
de overvolle feesttent de polonaise al 
werd ingezet , was het op het toneel 
een komen en gaan van artiesten. ‘En 
weet je wat zo mooi is, jullie kennen 
ze allemaal van naam’, zo sprak Ger-
rit Borgman. 
‘Ik kom van ’t werk en mijn vrouw is 
weg, zij helpt de buurman met zijn 
heg’, aldus de Hackforterweg. Mocht 
de zang het hier en daar wat af laten 
weten, geen probleem, de soms fraaie 
aankleding en het enthousiasme van 
de plaatselijke artiesten vergoedde 
alles. De Lankhorsterstraatweg in py-
jama en slaapmuts, de Wogt als The 
Pointersisters, Jong Vierakker, de 

Heerlerweg, de Rozenstraat ( noem 
verder maar op ), zij kregen allemaal 
waar ze recht op hadden: een ovati-
oneel applaus ! De eerste prijs werd 
gewonnen door de Vierakkersestraat-
weg. De ‘professoren ‘, in kledij die 
bij het ambt van deze hoogwaardig-
heidsbekleders behoort, zongen dat 
je bij ‘Doekie om de hoek ‘, een di-
ploma kon kopen. ‘ Desondanks is 
de beste baan die ik kon krijgen, vak-
kenvuller bij Albert Heijn’, aldus de 
leadzanger van het team. De tweede 
prijs werd gewonnen door De Kempe, 
die het toneel in een woonkamer met 
schemerlamp, grote zitbank e.d. had 
omgetoverd. Ook de dienstmeid met 
stofzuiger ontbrak niet. De titel van 
het lied: ‘ Geloof jij wat je ziet’, met 
een link naar de TV. De derde prijs 
ging naar de Pierendiek met het lied 
‘Een flesje Grolsch ‘, op melodie van ‘ 
Een kopje koffie’ van VOF De Kunst. 
De rest van de deelnemers (tien 
teams) werden allemaal door de jury 
beloond met de vierde prijs!

De dinsdag is en blijft, zo bleek weer, 
een belangrijke dag tijdens de Oranje-
feestweek in de beide kernen. Jaren-
lang kwamen die avond uit ‘alle hoe-

ken en gaten ‘ teams naar het feest-
terrein om elkaars krachten te meten 
in een sport- en- spel- en spektakel-
avond, een soort zeskamp. De straat, 
de buurt die zegevierde mocht zich 
een jaar lang ‘wereldkampioen’ van 
Vierakker/ Wichmond noemen ! In 
2008 kwam er een eind aan deze tra-
ditie. Erna Roeterdink, voorzitter van 
de Oranjevereniging hierover: ‘We 
moesten een paar jaar achtereen de 
sport- en spelavond, vanwege slechte 
weersomstandigheden naar de feest-
tent verplaatsen. En dat is natuurlijk 
niet te vergelijken met een evenement 
in de buitenlucht. Toen is het idee 
geboren er een ‘dolle dinsdag zang-
festijn’ van te maken. Het werd een 
daverend succes. Wel vergeleken met 
voorgaande jaren, een verschuiving 
van deelnemers. Bijvoorbeeld straten, 
buurten met bewoners ‘te oud’ voor 
een sport- en spelavond, konden wel 
meedoen aan een zangavond. Boven-
dien werd de dinsdagavond er veel ge-
zelliger op. Alles speelt zich nu in de 
feesttent af en wat belangrijk is, jong 
en oud blijven de rest van de avond 
gezellig bij elkaar. Samen feest, goed 
voor de gemeenschapszin’, zo sprak 
Erna Roeterdink.

Vierakkersestraatweg wint

‘Dolle dinsdag zangfestijn’ 
Vierakker/ Wichmond
Wichmond - Ze waren dinsdag-
avond al een half uur voor de 
aanvang bijeen. Buurten, straten, 
verenigingen, klaar om met el-
kaar de strijd aan te gaan met als 
inzet het ‘ beste zangteam ‘ van 
Vierakker/ Wichmond. De teams 
toch wel ‘gezond gespannen’ , 
want wie mocht het spits afbij-
ten ? Middels loting werd name-
lijk bepaald in welke volgorde de 
bühne betreden kon worden. Uit 
een lijst van bekend internatio-
naal repertoire had elk team een 
liedje gekozen met wel de ver-
plichting hierop een eigen tekst 
te schrijven.

Eerste prijs : Vierakkersestraatweg

En uiteraard trotse familieleden aan 
de kant, die wellicht achter de scher-
men ook een steentje aan de creaties 
van de kids hebben bijgedragen. De 
kinderoptocht was overigens onder-
verdeeld in drie categorieën te weten: 
individueel, groepen en versierde kar-
retjes. De uitslagen waren als volgt: 
Individueel 1 Nora Bouw-
huis (Bloemenmeisje), 2 Re-
nee Besselink (Roodkapje), 
3 Noor Dijkman (Bloemen-
meisje), 4 Misha Bouwhuis 
(Haantje de voorste), 5 Xion 
Buitenman (Lego Ninjago). 
Groepen: 1 Lucas, Fleur, 
Sophie, Noa, Jort en Kikiann 
(Drop Kits), 2 Yrsa en Carlot 
(Lieveheersbeestjes), 3 Isa en 
Linn Bouwmeister (Prinses-
sen). Versierde karretjes: 1 
Hugo en Jari (Wichmondse 

Archeologen), 2 Teun, Wout en Daan
(Z’n verdiende loon), 3 Verena, Ma-
rise en Evaly (Alles is liefde), 4 Esmee,
Koert en Joel (60 jaar televisie in Ne-
derland), 5 Friso en Job (Crisiswagen),
6 Jelle, Niks, Guus, Harmen, Sjoerd
en Jorne (Pierendiek Power Trekker-
trek).

Kinderoptocht
Wichmond - Diverse kinderen uit Wichmond en Vierakker vinden
het een feest om ook mee te doen aan de optocht in hun eigen woon-
plaats.

Drop Kits

Alles is Liefde

Parmantig groepje
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Soms staan ze er met de neus boven-
op, maar zien niet dat het composiet 
is. Michael Vos van Luxus ecohout 
laat trots het composiet vlonderma-
teriaal zien dat hij in de showroom 
van het bedrijf op Den Sliem 42 in 
Groenlo heeft uitgestald. Hekjes, 
vlonderplanken,schuttingen, pick-
nicktafels of pergola’s. Alles wat voor 
de tuin van hardhout wordt gemaakt, 
kan ook met Luxus ecohout. “Je kunt 
er alles mee doen wat je ook met ge-
woon hout doet”, zegt Michael Vos. 
Ook de bewerking van de planken is 
identiek. Zagen of schroeven? Geen 
probleem. Voordeel is dat het com-
posiet niet glad wordt als het nat is. 
Bovendien is het materiaal onder-
houdsvrij. Een oliebeurt, zoals bij 

hardhout is niet nodig. Sinds 3 jaar 
is Michael Vos druk met de hardhout 
look-a-like. Hij is mede-eigenaar van 
Luxus ecohout dat hij samen met zijn 
vriendin en een zakenpartner runt. 
‘Ik zat mijn leven lang in de autohan-
del maar mede door de economische 
crisis werd het tijd voor wat anders.’ 
Tijdens een zakenreis kwam hij toe-
vallig bij het Chinese ‘houtproduct’ 
terecht. Samen met zijn partners 
introduceerde hij het product al in 
2007 ver voor alle overige Nederland-
se leveranciers. Inmiddels heeft Vos 
al twintig kilometer vlonderplanken 
en schuttingen verkocht. De markt 
voor imitatiehardhout groeit snel.
Mensen zoeken alternatieven voor 
de omstreden houtsoort, denkt de 

ondernemer. ‘De illegale kap van 
hardhout is groot. Dat zal door ons 
product afnemen, omdat mensen nu 
iets anders en beters kunnen kiezen.’ 
De vlonderplanken en schuttingen 
worden gemaakt van gerecycled plas-
tic en bamboevezels. Die combinatie 
geeft de plank de natuurlijke uitstra-
ling van hardhout. Luxus ecohout le-
vert het composiethout in 4 kleuren. 
De verkoop verloopt via eigen winkels 
in Groenlo en Galder maar zeker 60% 
wordt online besteld.

De prijs van de planken ligt op het-
zelfde niveau als hardhout. Plastic 
planken met een houtuitstraling zijn 
al langer op de markt, maar Luxus 
ecohout is net een tikje beter, be-
weert Vos. Dit materiaal verkleurt 
niet, krijgt niet die grijze verweerde 
look. ‘Daardoor ziet het er bijna al-
tijd als nieuw uit.’ Bovendien heeft 

het een minimale werking van 0,03 
procent. ‘Er zijn hoveniers die wel 
eens vergelijkbaar materiaal hebben 
gelegd. Daar was de boel 4 centimeter 

omhoog gekomen! Dat zal met Luxus
ecohout niet gebeuren.’
Meer informatie: 
www.luxus-ecowood.nl

‘Luxus’ ecohout

Plastic ‘hardhout’ uit China
Groenlo - Het versplintert niet, trekt niet krom en verf is overbodig. 
‘Luxus’ ecohout uit Groenlo en Galder importeert vlonderplanken en 
schuttingen uit China. Ze zien eruit als hardhout, maar zijn gemaakt 
van afvalplastic. ‘Je ziet amper verschil.’

Michael Vos van Luxus ecohout

De Remigiuskerk in Hengelo dateert 
uit de 11e eeuw na Chr. en is al vele 
eeuwen een beeldbepalend gebouw 
in het centrum van het dorp. Na vele 
aanpassingen, verbouwingen en res-
tauraties in de afgelopen eeuwen, 
heeft in het afgelopen jaar, van sep-
tember tot juli, een zeer ingrijpende 
restauratie van de binnenzijde plaats-
gevonden. Zo zijn de gewelven gron-
dig gerestaureerd en is de constructie 
van het dak aanzienlijk verbeterd. Het 
interieur van de kerk werd eerst vol-
ledig verwijderd en daarna weer voor 
een deel teruggeplaatst. Ook de zoge-
naamde carré-opstelling is gedeelte-
lijk teruggeplaatst, maar de banken 
zijn wel voorzien van een betere zit-
houding. Een bijzonder detail is het 
feit, dat het hout van de oude ban-
ken uit 1839 weer gebruikt is voor de 
nieuwe. Ook de oude monumentale 
preekstoel heeft na een grondige res-
tauratie zijn oude vertrouwde plaats 
weer ingenomen, maar kan nu als ge-
volg van een ingenieus systeem ook 
een aantal meters verplaatst worden. 
Dit heeft tot gevolg dat de ruimte 
multifunctioneler gebruikt kan wor-
den. Ook het liturgisch meubilair is 
vervangen. Het doopvont, de tafel en 
de paaskaars vormen nu een eenheid 
en de nieuwe antependia (liturgische 
kleden) maken het compleet.
Naast de vele zichtbare verande-
ringen zijn er ook veel onzichtbare 
verbeteringen uitgevoerd. De totale 
elektrische installatie en verwarming 
is vervangen. De geluidsinstallatie is 
volledig vernieuwd en de nieuwste 
mediamiddelen kunnen worden ge-
bruikt. Ook het sanitair is aangepast 
aan de huidige maatstaven. Dat geldt 
ook voor de keuken. Naast de ingrij-

pende restauratie van de kerkzaal is 
ook de consistorie volledig gerestau-
reerd. Ook deze ruimte is voorzien 
van vloerverwarming en ook hier 
zijn de gewelven weer in de oude 
stijl hersteld. De restauratie is hele-
maal compleet gemaakt, door ook de 
gevangenis of het rommelhok weer 
volledig op te nemen bij de kerk. 
Deze zeer verwaarloosde ruimte, die 
vorig jaar nog gebruikt werd voor 
de opslag van het tuingereedschap, 
is prachtig gerestaureerd. Een aan-
tal oude karakteristieke onderdelen 
en enkele muurschilderingen uit de 
tijd dat deze ruimte nog als sacristie 
dienst deed, zijn behouden. De ruim-
te is ingericht als stilteruimte en kan 
via een aparte toegangsdeur worden 
bezocht. Vanuit de stilteruimte kan 
elke bezoeker een beeld krijgen van 
het interieur van de kerk door middel 
van een glazen deur en even tot zich-
zelf komen op een prachtige houten 
bank die ook van het oude hout uit 
de kerk is gemaakt.
De uiteindelijke restauratie is de laat-
ste fase in een proces van heel wat ja-
ren. Er is bijzonder veel werk verricht 
door verschillende gemeenteleden. 
Zo is er een stuurgroep en een bouw-
commissie gevormd, die het hart wa-
ren van het totale proces. Zij hebben 
dit proces met veel persoonlijke pas-
sie begeleid. Ook de Vrienden van de 
Remigiuskerk hebben een belangrijke 
rol gespeeld. Zij hebben er voor een 
groot deel voor gezorgd dat er finan-
ciële middelen waren om het project 
te kunnen realiseren. Mede door veel 
verschillende geld wervende activitei-
ten te bedenken en uit te voeren. Ook 
de kerkrentmeesters hebben een sub-
stantieel deel bijgedragen. Dit geld is 

in de afgelopen jaren bijeengebracht 
door alle leden van de kerk. Ook de 
provincie en de gemeente Bronck-
horst hebben door middel van sub-
sidies bijgedragen aan de restauratie. 
Een andere belangrijke partner in het 
totale proces was de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed. 

Programma feestweek rond de ge-
restaureerde Remigiuskerk van 3 
tot en met 10 september
Zaterdag 3 september. 15.00 uur: 
Opening expositie Hebreeuwse let-
ters. 15.00-17.00 uur: Open Kerk. 
19.30-22.00 uur: muzikale avond met 
koren en muziekverenigingen uit 
Hengelo. 
Zondag 4 september. 10.00 uur: Fees-
telijke kerkdienst.
Maandag 5 september. Ochtend: 
schoolexcursie Pierson. 14.00-16.00 
uur: Open Kerk. 
Dinsdag 6 september. Ochtend: 
schoolexcursie Varssel en Bekveld. 
14.00-16.00 uur: Open Kerk. 
Woensdag 7 september. Ochtend: 
schoolexcursie de Leer en Rozen-
gaardsweide. 14.00-16.00 uur: Open 
Kerk. 19.00-21.00 uur: Open zangre-
petitie cantorij. 
Donderdag 8 september. 14.00-16.00 
uur: Open Kerk. 20.00-21.30 uur: con-
cert Chr. Mannenkoor Zelhem.
Vrijdag 9 september. 9.45 -12.30 uur 
voor de ouderen uit de verzorgings-
huizen: toga-show en samenzang. 
19.00- 21.30 uur voor de jeugd: vos-
senjacht en film.
Zaterdag 10 september. 10.00-16.00 
uur Open Monumentendag. 20.00-
22.00 uur: concert Full Colour Jazz. 

ZATERDAG 3 SEPTEMBER om 
15.00 uur is de opening expositie 
Hebreeuwse letters. De kunstenaar en 
predikant Ruud Bartlema verwerkte 
de diepe symbolische betekenis van de 
Hebreeuwse letters in 22 schilderijen. 
Deze schilderijen zullen een maand 
lang in postervorm te zien zijn in de 
Remigiuskerk. Bij ieder schilderij en 
dus bij iedere Hebreeuwse letter is 
een korte uitleg. 
Zaterdagavond 3 september is er om 
19.30 uur een muzikale avond in de 
Remigiuskerk. 
In de stijl van het bekende TV-pro-
gramma Korenslag wordt een mu-
zikale avond gehouden met mede-
werking van verschillende koren en 
muziekverenigingen uit Hengelo. 
Er zullen optredens zijn van Hen-
gelo’s Gemengd Koor, Looft den 
Heer, Crescendo, Concordia, het 
R.K.Parochiekoor en Reborn. De Re-
migiuskerk mag weer in volle glo-
rie klinken! De rode draad van deze 
avond is het Hengelo’s Volkslied, 
waar elk koor en elke vereniging een 
couplet van zal uitvoeren. U bent van 
harte welkom. De kerk is geopend 
vanaf 19.00 uur. Er is een kopje kof-
fie of thee vooraf verkrijgbaar en na 
het concert is er gelegenheid voor een 
gezamenlijk drankje. 

ZONDAG 4 SEPTEMBER
 is er om 10.00 uur een feestelijke 
kerkdienst. De feestelijke kerkdienst 
rond de her-ingebruikname van de 
Remigiuskerk na de restauratie. Het 
thema van de dienst is ‘Huis van God, 
een woning van geborgenheid’. Aan 
deze dienst werken mee de cantorij 
onder leiding van Klaas van Marle en 
een blazersensemble. Voor de kinde-
ren is er van alles te doen en te be-
leven. Na de dienst is er volop gele-
genheid om de kerk in alle rust te be-
kijken en elkaar nog even te spreken 
onder het genot van een kop koffie in 
de koffiehoek. Een ieder is van harte 
welkom. 
DONDERDAG 8 SEPTEMBER is 
er om 20.00 uur een concert door 
het Chr. Mannenkoor Zelhem. Al 62 
jaar is het Chr. Mannenkoor Zelhem 
een begrip in Zelhem en omge-
ving. Bij veel inwoners is het koor 
bekend onder de naam ’Zelhems 
Mannenkoor’. Waaruit blijkt dat de 
Zelhemmers het koor beschouwen 
als hun eigen koor waarop ze trots 
zijn. Gedurende de afgelopen 62 jaar 
hebben heel veel mannen uit Zelhem 
en uit de omliggende dorpen waar-
onder dus ook diverse mannen uit 
Hengelo ertoe bijgedragen dat het 
koor een onuitwisbare plaats in het 
Zelhemse verenigingsleven heeft ver-
worven. Ook is het een bekend muzi-
kaal begrip geworden in de regio 
waarvan Zelhem het middelpunt 
vormt. Het ruim 70 leden tellende 
koor staat al jaren onder leiding van 
dirigent Henk Peppelman en wordt 
op de piano begeleid door Yvonne 
Beeftink. Met als repetitor en tweede 
dirigent Harry Boontje. Het mannen-
koor zingt naast geestelijk repertoire 
ook prachtige klassieke stukken en 
verder worden er ook moderne alge-
mene liederen gezongen. Ook heeft 
het koor een uitgebreid kerstreper-
toire. Er zijn inmiddels ook verschil-
lende cd’s opgenomen.
VRIJDAG 9 SEPTEMBER
 van 9.45 uur tot 12.30 uur worden 
de bewoners van de Bleijke en an-
dere zorginstellingen in Hengelo en 
Keijenborg opgehaald door gemeen-
teleden en naar de Remigiuskerk ge-
bracht. Ook thuiswonende ouderen 
zijn van harte welkom. Er is koffie 
met iets lekkers en we zingen met 
elkaar bekende liederen, samen met 
het ouderenkoor onder leiding van 
Gerda Gosselink en er zal een toga-
show zijn. 
Kerk op de Catwalk. Wat is er zo 
bijzonder aan de toga’s van de pre-
dikanten? Het bijzondere is nu juist 
dat vanaf de Reformatie (16e eeuw) 
de predikanten helemaal geen toga’s 
droegen. Hoe kleedden ze zich dan 
wel? We maken een tocht door de ge-
schiedenis en ervaren daarbij iets van 
de spanningen, zoals in de tijd van de 
lange haardracht en later in de 18e 
eeuw de zogenaamde pruikentijd 
met zijn weelderige kleding. Sinds 
het midden van de 18e eeuw tot ver 
in de 19e eeuw, gingen de meeste pre-
dikanten gekleed in een lange man-
tel en bef, kuitbroek en op het hoofd 
een driekanten steek. In de jaren’70 
van de vorige eeuw ontstond naast de 

centrale plaats van de preek steeds
meer aandacht voor het vierend ka-
rakter van de kerkdienst met de er-
bij behorende symboliek: liturgische
gewaden met stola’s in de kleuren
van het kerkelijk jaar zien we weer
terugkomen.
Kom naar de Open Monumentendag
op ZATERDAG 10 SEPTEMBER
met als landelijk thema: 
Nieuw gebruik, Oud gebouw’, van
10.00 tot 16.00 uur. Kan het beter?
De laatste dag van de feestweek in
verband met de heropening van de
Remigiuskerk, valt samen met de
landelijke Open Monumentendag. Al
een aantal jaren hebben de Vrienden
van de Hengelose Remigiuskerk deze
dag rondom de kerk georganiseerd.
Dit jaar wordt het wel een heel bij-
zonder gebeuren. Centraal staat na-
tuurlijk de kerk, waarvan het interi-
eur in al zijn glorie is gerestaureerd
en vernieuwd. Wilt u dit bruisende
festijn meemaken, trek er dan de
hele dag voor uit. En als u niet veel
tijd hebt, kunt u de krenten uit de
pap halen. Laat u in de kerk rondlei-
den door enthousiaste en betrokken
mensen. Benieuwd hoe deze kerk er
boven de gewelven uitziet? Doe dan
mee aan de torenbeklimming. Wilt u
het minder spectaculair? In de kerk is
de prachtige expositie met schilderij-
en van Ruud Bartlema met als thema
’Hebreeuwse letters’. Verder is er een
pleinmarkt waar u kunt meebieden
tijdens een veiling van oude spullen
en curiosa. Natuurlijk zijn er op deze
markt ook veel boeken en oogstpro-
ducten van eigen akkers. Wees er
snel bij, ze vliegen als fruitige potjes
over de toonbank. Wilt u de kerk van
afstand bekijken, neem dan de fiets
mee want er is een mooie route uit-
gezet met als middelpunt de prach-
tige kerk. Kinderen kunnen ezeltje
rijden, zich laten schminken, en er
is een springkussen. Natuurlijk zijn
er hapjes en drankjes. U ziet het: de
Vrienden van de Hengelose Remigi-
uskerk zitten niet stil. Laat u verras-
sen op deze speciale dag. 
ZATERDAGAVOND 10 SEPTEM-
BER is er om 20.00 uur een concert
van Full Colour Jazz. Full colour Jazz,
kleurrijke jazz gemaakt door muzi-
kanten die geweldig improviseren en
daardoor altijd weer sprankelend en
fris klinken. Monique Wolbert (zan-
geres) is blij zich te mogen omringen
met gerenommeerde jazzmuzikan-
ten: contrabas Niek Hietbrink, cornet
en saxofoon Henk van Amerongen
en piano Harald Haverkorn. Mooie
ballads, blues en oude jazz-standards
maar ook muziek van bijvoorbeeld
Norah Jones, Nina Simone of Caro
Emerald. Het belooft een schitterend
en verrassend concert te worden en
ieder is van harte uitgenodigd dit
mee te maken.
Door de Protestantse Gemeente Hen-
gelo is er ter gelegenheid van de of-
ficiële afronding van de restauratie
van de Remigiuskerk een feestboekje
samengesteld. Het boekje met het
volledige programma ziet er mooi uit
en is mede mogelijk gemaakt door di-
verse bedrijven.

Protestante Gemeente Hengelo trots op kerk

Heropening Remigiuskerk met feestweek

Hengelo - In de week van 3 tot en met 10 september wordt de Remi-
giuskerk in Hengelo na een jaar van restaureren en bouwen weer 
heropend. Om dit te vieren is er door de Protestantse Gemeente van 
Hengelo een feestweek voor jong en oud georganiseerd. De kerk is in 
deze week regelmatig geopend. De koren van Hengelo zullen een ge-
zamenlijk concert geven. De kinderen van de basisscholen zullen wor-
den rondgeleid en ook voor de tieners worden er allerlei activiteiten 
georganiseerd. Ook het Zelhems Mannenkoor en de cantorij van de Re-
migiuskerk zullen de akoestiek van de kerk in deze week gaan testen. 
Er wordt kunst tentoongesteld en de feestweek wordt afgesloten met 
een Open Monumentendag en een concert van Full Colour Jazz.
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Vrijdagavond wordt Lust for Live af-
getrapt met een tributeavond, met 
op het podium de beste tributeacts 
die voorhanden zijn, zoals onder an-
dere The ZZ Tops, Skinner (Lynyrd 
Skynyrd) en Kashmir (Led Zeppe-
lin). 
Zaterdag staan de beste bands uit de 
Nederlandse rockgeschiedenis ge-
programmeerd, met ondermeer Po-
werplay, Livin Blues, Wishbone Ash, 
Brainbox en Massada. Daarnaast 
ondermeer aanstaande toppers als 
Ralph de Jong and Crazy Hearts en 

Tommy Ebben and the Small Town 
Villians, veelgevraagde bands die ga-
rant staan voor een heerlijk portie 
dampende rockmuziek. Ook Neer-
lands pop- en rockzender 3 FM heeft 
hen inmiddels in de armen gesloten. 
Dit rockfeest wil je niet missen!
Maak kans op gratis kaarten voor 
dit festival. De organisatie stelt deze 
week exclusief voor onze lezers 5x 2 
kaarten ter beschikking.

Beantwoord de onderstaande vraag 
en mail je antwoord, met je naam 
en adres naar info@groenlosegids.
nl o.v.v. de naam van de krant waar-
in je deze actie gelezen hebt.
Voor de hoeveelste keer vindt 
het Lust for Live festival plaats?
Meer info: www.lust-for-live.nl

Win kaarten 
voor Lust for Live
Regio - Op vrijdag 2 en zaterdag 
3 september vindt op het terrein 
van de Besselinkschans in Lich-
tenvoorde het eerste Lust for 
Live festival plaats.

Dahlia-drama
Een jaar geleden zag het er niet naar 
uit dat Beltrum dit jaar een groots 
Bloemencorso neer zou kunnen zet-
ten. De hevige regenval eind augus-
tus zette de dahliavelden rondom het 
dorp letterlijk blank. Bijna alle dah-
lia’s waren afgeschreven. Het corso 
van vorig jaar stond dan ook in het te-
ken van een groot tekort aan dahlia’s. 
Wagenbouwers waren genoodzaakt 
alternatieve materialen te gebruiken 
op hun wagens. Dat lukte! Maar na 
het corso zaten de bouwers met een 
grote financiële strop voor de wagen-
bouwers. Dankzij financiële steun 
van de Stichting Volksfeest Beltrum 
konden alle twaalf wagenbouwgroe-
pen van nieuwe dahliaknollen wor-
den voorzien en staan alle velden er 
weer prachtig bloeiend bij.  

Markt op het Mariaplein
Het bloemencorso is onderdeel van 
het Volksfeest dat Beltrum van 4 
tot en met 6 september viert. Voor-
afgaand aan het corso, vanaf 12.00 
uur, staan het Mariaplein naast de 
kerk, de Nelissenstraat en de Avester-

weg boordevol standjes. Hier tonen 
creatievelingen hun werk, worden 
ambachten gepresenteerd en zijn tal 
van verrassende lekkernijen te ver-
krijgen. Op het Mariaplein laten de 
DJ’s van Radio NL van zich horen. Na 
het corso is op het feestterrein aan de 
Avesterweg van alles te zien en te be-
leven: kermis en muziek in de tent. 
Wanneer u de corsowagens nog eens 
op uw gemak wilt bekijken, kan dit 
‘s avonds vanaf 18.00 uur gratis in 
het corsopark naast de feesttent. Na 
het vallen van de duisternis worden 
alle wagens sfeervol verlicht. Ook 
kunt u hier uw stem uitbrengen voor 
de publieksprijzen.

Topmuziek in de feesttent
In de feesttent staan drie dagen lang 
topbands op het podium. Zondagmid-

dag trapt de band Premium af en van-
af 19.00 uur laat Brian Cristopher van 
zich horen. ‘s Avonds is de bekende 
band Fashion Showband aan bod met 
zanger Beltrummer Ronald van Hal. 
De maandagavond staat in het teken 
van Hollandstalige muziek tijdens 
de Hollandse Avond. Op het podi-
um staan de Frans Bauer look-a-like 
Jurgen Jonkers, Jacques Herb en De 
Sjonnies. De feesttent wordt in Hol-
landse sferen gehuld, compleet met 
catwalk en verhoogd terras. Andere 
muziektoppers zijn Q5 (maandag-
middag), Kaliber (dinsdagmiddag) en 
Crystal Dream (dinsdagavond). 
Meer weten over het complete dagje 
uit dat Beltrum op zondag 4 sep-
tember biedt of het programma 
tijdens de kermis? Kijk dan op 
www.bloemencorsobeltrum.nl

4 september: start kermis met groots bloemencorso, braderie en muziek

Beltrum pakt uit met 
Bloemencorso
Beltrum - 1,7 Miljoen dahliabloe-
men, twaalf grote en tientallen 
kleine praalwagens, muziek en 
nog veel meer: dat belooft het 
Beltrumse Bloemencorso dat op 
zondag 4 september wordt ge-
houden. Traditiegetrouw staat 
Bloemencorso garant voor veel 
kwaliteit en creatieve uitspattin-
gen. Dit jaar biedt het corso ook 
waar spektakel met kleurrijke 
dahliawagens, waar de honder-
den wagenbouwers maandenlang 
aan gewerkt hebben. De wagens 
trekken vanaf 14.00 uur door de 
straten van Beltrum.

Vanaf 14.00 uur zijn de honden zon-
dag gratis welkom op het zwembad. 

Om 16.00 uur zullen de deuren voor
de laatste keer dit seizoen gesloten
worden maar volgend jaar is iedereen
natuurlijk weer van harte welkom
want de zomer van 2012.... schijnt
geweldig te worden! 

Meer informatie is te verkrijgen via
de website www.zwembad-demeene.
nl en via het telefoonnummer (0573)
452193.

Zwemmen met de hond!
Baas en hond zwemmen 
in De Meene
Ruurlo - Het seizoen 2011 van 
openluchtzwembad De Meene zal 
zondag 4 september traditioneel 
worden afgesloten met het baas 
en hond zwemmen. Eén keer per 
jaar mogen ook honden genieten 
van het heerlijke water van het 
Ruurlose zwembad.

Vorig jaar was de Modeshow bij Ezel-
stal de Edelingen te Zelhem. Dit jaar 
zal de Modeshow plaats vinden in 
Zalencentrum ‘t Witte paard aan de 
Ruurloseweg 1 in Zelhem. De belang-
stelling is nu al erg groot. Dit komt 
mede omdat de organisatie nu al over 
meer ruimte en sponsoren beschikt 
dan verleden jaar en omdat Robert 
te Winkel bekend staat als een echte 
gastheer/entertainer die de bezoeker 
versteld zal doen staan van een bij-
zondere modeshow met bijzondere 
accessoires en creaties.

EEN AVOND VOL ENTERTAIN-
MENT, SHOW, LIVEMUZIEK EN 
MEER!
Tijdens de show krijgt u namens Li-
ving Pearls Sieraden, AMI Kappers,
HV Woonidee, SMiC design Arnhem,
Schuurman Schoenen en Specsaver
de nieuwste trends en najaarscollec-
tie dames- en herenmode met de daar
bij horende accessoires te zien. Tijdig
reserveren is gewenst. De entree is
namelijk gratis en vol is echt vol. De
zaal gaat open vanaf 19:00 uur de mo-
deshow begint om 20:00 uur. Voor re-
servering kunt U bellen met (0314) 62
30 53 (b.g.g. 06 29 36 96 02)

Modeshow met bijzondere 
accessoires

Zelhem- Op maandag 5 september 2011 organiseert Robert te Winkel,
styling consulent, samen met Hennie Jansen van Infa dames- en heren-
mode te Zelhem voor de tweede keer een modeshow.

Ook voor beplanting en be-
mesting kunt u uiteraard 
bij Hoveniersbedrijf Polman 
uit Hengelo terecht. Heeft u 
beplanting nodig maar weet 
u niet welke? Wij maken 
graag een beplantingsplan. 
Wij kunnen u planten leve-
ren, maar u kunt ook alles 
uit handen geven zodat wij 
het inplanten. Voor meer 
informatie www.hoveniers-
bedrijfpolman.nl 

Bemesting van uw tuin is 
zeer belangrijk voor de be-
planting. Wij maken veel  
gebruik van bemeste com-
post. Dit is een mengsel van 
GFT compost, mest en tuin-
turf. Deze compost is zeer 
geschikt om de vruchtbaar-
heid van uw tuingrond te-
verbeteren. Het geeft goede 
resultaten bij nieuwe aanleg 
of bij toepassing op schrale 
grond. Door bijmenging 
van turf wordt de compost 
en mest geneutraliseerd en 
verdwijnt de scherpte van de 
compost en mest. Voor meer 
info www.hoveniersbedrijf-
polman.nl

Hoveniersbedrijf Polman
Hengelo - Zoals u hierbo-
ven op de foto ziet bent u 
voor grondwerk bij Hove-
niersbedrijf Polman aan 
het juiste adres.

Hovenier Roy Polman.

Heeft u zin om het gezellige thea-
ter onder de molen in Linde te be-
zoeken, maar heeft u geen vervoer? 
Op woensdagavond 31 augustus 
rijdt weer een “theaterbusje” voor 
inwoners van Vorden, Hengelo en 

omgeving. Rolstoel of rollator kun-
nen eventueel mee. 

Voor verdere informatie en opgave 
snel bellen (vóór woensdagmiddag) 
naar: 0657079558.

Vervoer naar theater onder de molen
Linde - De laatste zomercarrou-
sel zal een vrolijke en muzikale 
avond worden met vele arties-
ten.
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TOLDIJK
Deze zomer worden door de Bridge-
club Bronkhorst vrije bridgedrives 
gehouden. Uitslag zomerdrive 12, ge-
speeld op 25 augustus 2011 in Toldijk.
Lijn A: 1. Rieks Engels & Greet Engels 
65,00 %; 2. Marijke Hilderink & Erica 
Schut 60,00 %; 3. Carla Jansen & Roe-
li Hiemcke 56,57 %. Lijn B: 1. Annie 
Hartman & Jolande Oldenhave 59.26 
%’; 2. Dinie Hoftijzer & Karen Notten 
57,17 %; 3. Mien Vorselman & Gerrit 
Vorselman 56,82 %. De volgende ZO-
MERBRIDGEAVONDEN zijn op don-
derdag 1 en 8 september bij Café Den 
Bremer in Toldijk. De entree is 2 euro 
per persoon. Er zijn per lijn prijzen te 
winnen. Inlichtingen bij de secretaris, 
telefoon (0314) 844221. Zo mogelijk 
van te voren, tot 17.30 uur, opgeven 
bij Theo van Aalst, per telefoon (06) 
83074518 of email theovanaalst@
gmail.com. Aan de zaal inschrijven 
kan tot 19.15 uur. Er wordt gebridged 
van 19.30 uur tot ± 22.30 uur. 
De KROEGENTOCHT is op zaterdag 
24 september in Hengelo Gld. Kosten 
zijn 26 euro per persoon. Inschrij-
ving en betalen bij de heer H. Jansen 

in Vorden, telefoon (0575) 551892,
e- mail j.jansen47@kpnplanet.nl,
Bankrekeningnummer 3274.21.851.
Bij inschrijving vermelden: naam en
telefoonnummer, naam partner en
nummer NBB.

B R I D G E N

Eén nieuwe naam echter tussen al die 
bekende: singer/songwriter ‘Mees’, in 
Vorden beter bekend als Merel van 
Laake. Tegenwoordig is zij woonach-
tig in Utrecht. Een kleinkunstena-
res in hart en nieren met een stem 
die klinkt als een klok. Kijk op haar 
artiestenpagina op de webstek van 
TOM: www.theateronderdemolen.
nl. Zij kan op 31 augustus slechts 
een tipje van de sluier oplichten, ge-
zien het feit dat er naast haar zoveel 
meer artiesten het podium bevolken. 
Op vrijdag 7 oktober gaat Merel van 
Laake samen met Jasper Smit een 
avondvullend programma brengen 
in TOM. Aanstaande woensdag tre-
den verder op: Gery Groot Zwaaftink, 
Anja den Bakker (met Eelco Schuijl 
aan de piano), Wendy Addink, Henk 

Boogaard, Rita Boshart, Josée van der
Staak en Arjan Verschuur. 

Afgelopen woensdag heeft laatstge-
noemde een prachtige soloavond ge-
speeld in TOM onder de titel ‘Spiegel’.
Arjan vertelde het verhaal uit het
boek van de gebroeders Grimm en
gaf daarnaast zijn visie, gezongen met
eigen teksten. Zijn CD ‘Spiegel’ zal
eind dit jaar gepresenteerd worden.
Reserveren is zeker voor deze laatste
zomercarrousel aan te raden, dat kan
via www.theateronderdemolen.nl of
bellen 0575 55783, maar u kunt ook
gewoon binnenlopen. De voorstellin-
gen in TOM gaan de hele winter ge-
woon door: elke 1e vrijdagavond en
elke 3e zondagmiddag van de maand.
In september zal dat zijn op vrijdag
de 9e met een optreden van het vijf-
koppige koor ‘Full House’, Anja den
Bakker en Jaap Dirkse. En op zondag
18 september met Wendy Addink,
voor de pauze solo en na de pauze
‘Wendy and Friends’. Daarnaast
wordt er in de maanden december en
januari op de woensdagavonden een
midwinterprogramma samengesteld,
eenmaal in de twee weken.

InTheater Onder de Molen

Laatste Zomercarrousel
Vorden - Woensdag 31 augustus ( 
aanvang 20.00 uur ) wordt in het 
Theater Onder de Molen de laat-
ste Zomercarrousel gehouden. 
Bijna alle artiesten, die zich in 
de afgelopen twee maanden elke 
week gepresenteerd hebben, zul-
len op deze laatste avond acte de 
présence geven.

Op maandag 05 september zal Mw. 
Helma Luesink-Momberg uit Henge-
lo een overdenking houden. Mw. Ri-
kie Wormgoor, geestelijk verzorgster 
van “de Wehme” in Vorden en “de 
Bundeling” in Ruurlo, zal op 12 sep-
tember aandacht vragen voor Joh. de 
Heer. Zijn passie en zijn liederen zul-
len besproken en beluisterd worden.
Diaken Ruud Wolthers vertelt over 
de Interkerkelijke Stichting Naaste 

(Nazorg ex-gedetineerden) in de uit-
zending van maandag 19 september. 

Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur
uitgezonden via Radio Ideaal. Na de
uitzending kunnen er van 20.00 uur
tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes aangevraagd worden voor de
daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio : 0314-624002
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland : FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet :
www.ideaal.org

Kerk en radio
In het interkerkelijke program-
ma “De Muzikale Ontmoeting “ 
bij Radio Ideaal zijn voor de ko-
mende uitzendingen weer studio-
gasten uitgenodigd.

De drie voorstellingen zijn: De Och-
tend (door basisschoolkinderen), De 
Middag (door volwassenen) en De 
Nacht (gespeeld en gemaakt door 
jongeren). De spelers de regio spelen 
in de voorstelling De Nacht. Deze 
voorstelling vindt plaats op zater-

dag 10 september om 20.00u. Deze
zeer rauwe voorstelling gaat over de
wereld die in handen komt van de
jongeren. Wie krijgt de macht? Wat
komt er nog van de wereld terecht?
Dat zijn vragen die aan bod komen
in De Nacht. De spelers die uit het
verspreidingsgebied komen zijn Lo-
rain Horstman (Vorden, 20-04-1998),
Sabine Koetsier (Steenderen, 24-03-
1997), Freddie Aldershoff (Baak, 05-
04-1997), Annelieke van der Meulen
(Zutphen/Leesten, 17-03-1993) en ik
zelf, Jelle van der Meulen (Zutphen/
Leesten, 26-05-1989).

Stad voor een Dag
Zutphen - Op 10 en 11 september 
spelen er in het kader van Stad 
voor één Dag drie voorstellingen 
op een bijzondere buitenlocatie 
in Zutphen. Deze worden geregis-
seerd door Theo Soontiëns (hij 
heeft ook veel gewerkt in de re-
gio).

Het stichtingsbestuur in oprichting 
ontving de notaris in de keuken van 
de familie Olthof. Daar werden de sta-
tuten beperkt voorgelezen en vragen 
gesteld en beantwoord. Daarna ging 
het gezelschap naar de ruimte waar 
zich de replica van het planetarium 
van Eise Eisinga in Franeker bevindt, 
die Henk Olthof nabouwde. Daar on-
dertekenden alle bestuursleden en de 
notaris de benodigde akten. 
De Steunstichting Achterhoeks Pla-
netarium stelt zich ten doel het pla-
netarium zo goed mogelijk in stand 
te houden, te onderhouden en open 
te stellen voor iedereen die geïnteres-
seerd is in de wereld van sterren en 
planeten. 
Het bestuur van de Stichting bestaat 
uit voorzitter Jan Burgers, secretaris 
Henk Huurnink, penningmeester Jan 
Mulder en de leden Henk Stemer-
ding, Alie Olthof, Richard Olthof en 
Walter Olthof. 

Henk Olthof moet wel erg onder de 
indruk zijn geweest van de Wonde-
ren der Aarde en van het Heelal. Hij 
begon in 1972 te bouwen aan wat zijn 

levenswerk zou worden. Geïnspireerd 
door het planetarium van Eise Eisin-
ga in Franeker bouwde hij een replica 
hiervan. Het is overigens geen kopie: 
Henk voegde er een aantal zaken aan 
toe, waaronder de later ontdekte pla-
neten Uranus, Neptunus en de dwerg-
planeet Pluto. Olthof gebruikte onder 
andere 11.000 geprepareerde spijkers 
voor alle tandwielen. Hiermee wor-
den de planeten en de 14 wijzerpla-
ten voor de diverse maan- en zonne-
standen aan het draaien gebracht. 
De heer Olthof gebruikte net als in 
Franeker als aandrijving een uur-
werk. Echter voor demonstratiedoel-
einden voegde hij een elektrische 
aandrijving toe, waardoor men een 
stuk sneller in de tijd vooruit en te-
rug kan kijken. 

Daarnaast bouwde hij een aardglobe 
met een doorsnede van vijf meter 
waarbinnen men een uniek zicht 
heeft op het aardoppervlak. Als de 
lichten uitgaan, worden er opeens 
vele sterren zichtbaar dankzij 2488 
in de wand geboorde gaatjes. Als de 
koepel vervolgens gaat draaien ziet 

men hoe de verschillende sterren en 
sterrenbeelden zich verplaatsen langs 
de hemelbol. 
Ook bouwde hij een zuidelijke hemel-
bol, waar men Antarctica en de zui-
delijke sterrenhemel kan bekijken en 
een observatorium met een Newton-
Spiegeltelescoop om naar de hemel-
lichamen te kijken. 

Verder staan op het terrein een verza-
meling beroemde bouwwerken, zoals 
de Eiffeltoren van Parijs, de Canadian 
National Tower van Toronto, het Ato-
mium uit Brussel, de Euromast Rot-
terdam en de Toren van Pisa. 

Op 28 juni 2010 overleed Henk Olthof. 
Hierdoor dreigde het planetarium te 
verdwijnen, want niemand wist ei-
genlijk hoe hiermee verder te gaan. 
Jan Mulder, docent natuurkunde aan 
het Baudartius College, kende het 
Planetarium van eerdere bezoeken 
en vond dat dit unieke bouwwerk 
niet verloren mocht gaan. Hij nam 
contact op met allereerst de familie 
en kreeg het planetarium weer aan 
het draaien. 

Door de ouderdom zijn veel onder-
delen van het planetarium aan ver-
vanging en verbetering toe. Maar 
ook het regulier onderhoud behoeft 
aandacht. Door de subsidie van het 
Rabobank coöperatiefonds kan het 
planetarium toekomstbestendig wor-
den gemaakt. 

De rondleidingen worden verzorgd 
door vrijwilligers van de Stichting 
Achterhoeks Planetarium. Het is mo-
gelijk om, na te zijn opgeleid hiervoor, 
als vrijwilliger aan de slag te gaan in 
Toldijk. Geïnteresseerden kunnen 
zich melden bij Henk Huurnink uit 
Toldijk, telefoon (0575) 451965 of 
Jan Mulder uit Warnsveld, telefoon 
(0575) 525500. 

Het Achterhoeks Planetarium staat 
aan de Hoogstraat 29 in Toldijk (ge-
meente Bronckhorst) op privéterrein 
van mevrouw Olthof, eigenaar van het 
planetarium. Meer informatie staat 
op www.achterhoeksplanetarium.nl. 
Voor een bezoek wordt een bijdrage 
in de onkosten gevraagd. Toegang is 
alleen mogelijk na aanmelding, tele-
fonisch met Henk Huurnink of Jan 
Mulder of per e-mail 
info@achterhoeksplanetarium.nl.

Steunstichting Achterhoeks 
Planetarium Olthof

De Steunstichting Achterhoeks Planetarium Olthof is een feit. Woens-
dagavond 24 augustus tekenden de bestuurleden onder toeziend oog 
van Notaris Mr. Henk-Steven Kleinburink, na beperkte voorlezing de 
statuten. Vervolgens kreeg de notaris een rondleiding over het voor 
Nederland unieke terrein.

De Steunstichting Achterhoeks Planetarium bestaat uit (v.l.n.r.) Jan Mulder, Henk Huur-
nink, Walter Olthof, Henk Stemerding, Henk-Steven Kleinburink Alie Olthof, Richard Olt-
hof en Jan Burgers.

Ruthless Taboo is een rockband uit de 
omgeving Halle/Doetinchem en be-
staat uit vier scholieren van het Ulen-
hof college te Doetinchem. Bass Jans-
son-gitaar), Axel Hommenga-drums), 
Ruben Pot-zang) en Niels Markhorst-
basgitaar). Bass Jansson was al van 
jongs af aan een fanatieke gitarist 
maar deed dit voornamelijk alleen. 
Ook Axel Hommenga speelde alleen 
tijdens de muzieklessen op school 
met anderen samen en was verder 
solo-muzikant. Ze leerden elkaar op 
school kennen en kwamen samen op 
het idee om een band op te richtenen 
‘Ruthless Taboo’ was geboren. Afge-
lopen voorjaar sloten Ruben Pot en 
Niels Markhorst zich bij de band aan 
en band was compleet.
In eerste instantie coverden ze num-
mers van onder andere AC/DC, Pud-
dle of Mudd en Jet, maar de drang om 
eigen nummers te schrijven ontstond 
al snel, waarbij bands zoals de Red 
Hot Chili Peppers, AC/DC en Nickel-
back een inspiratiebron vormden. In 
maart kon het eerste officiële num-
mer met de titel ‘Time’s Up’ worden 
gelanceerd, maar inmiddels zijn er 
meer ideeën uitgewerkt. De covers 
die de band nog speelt, zijn onder 
andere ‘Song 2’ van Blur, ‘Consoler 
of the Lonely’ van The Raconteurs en 
‘Black Betty’ van Ram Jam.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-

len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 

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

Ruthless Taboo bij LIVE@IDEAAL.ORG
Zelhem - Woensdagavond 7 september zal de band Ruthless Taboo tus-
sen 20.00 en 22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat 
vanuit café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

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

Onder de inschrijvingen 
verloten wij een  
IPod shuffle.
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Koorervaring is niet beslist noodza-
kelijk. Het koor kan met name man-
nelijke zangers gebruiken. Het koor 
bestaat uit 60 leden en repeteert elke 

donderdagmiddag ( 14.00 tot 16.00
uur) onder de bezielende leiding van
Hans Lamers, die tevens dirigent is
van het Toonkunst Koor Zutphen en
omstreken. De eerste repetitie van
het Plus koor is donderdag 8 septem-
ber in het Nutsgebouw, Breegraven 1
in Warnsveld. 
Voor nadere informatie kan men bel-
len met mevrouw E. Stehmann tele-
foon 0575- 551495.

Toonkunst Plus Koor
Vorden - Zingt U graag en bent u 
50+ en U wilt graag deel uitma-
ken van een enthousiast koor, 
dan kan men kennis maken met 
het Toonkunst Plus koor dat ook 
diverse leden uit Vorden telt.

VOOR WIE? 
De training is bedoeld voor mensen 
vanaf 18 jaar die zich herkennen in 
een of meer van de volgende uitspra-
ken: “Ik vind het moeilijk om contac-
ten te leggen en te onderhouden. Ik 
zeg vaak ‘ja’, terwijl ik ‘nee’ bedoel. 
Complimenten wuif ik weg, want dat 
is toch niet echt gemeend; Ik vind het 
moeilijk om kritiek te krijgen of te ge-
ven. De mening van anderen vind ik 
belangrijker dan mijn eigen mening. 
Ruzie vermijd ik voor de lieve vrede.” 
Wie zich hierin kan vinden en dit ge-
drag wil veranderen, kan deelnemen 
aan de assertiviteitsgroep. 

INHOUD VAN DE TRAINING
Tijdens de training wordt aandacht
besteed aan: contacten leggen; nee
zeggen; omgaan met schuldgevoe-
lens; omgaan met kritiek; omgaan
met complimenten; niet meer over
je heen laten lopen en voor je eigen
mening uitkomen. 

WANNEER IS DE TRAINING
De groep komt 10 keer bijeen. De
eerste bijeenkomst is op donderdag-
middag 29 september 2011, in het
gebouw van Sensire aan Sarinkkamp
5a in Hengelo. 

MEER WETEN?
Voor informatie of aanmelding kunt
u contact opnemen met Martijn Wes-
seling of Danielle Bolink - van der
Zwaag, maatschappelijk werker van
Sensire via telefoonnr. 0314 - 356034
of 0314 356019. 
Daarnaast kunt u mailen met: 
amw.bronckhorst@sensire.nl

Voor inwoners gemeente Bronckhorst

Assertiviteitstraining
Hengelo - Vanaf 29 september 
organiseert Sensire algemeen 
maatschappelijk werk een asser-
tiviteitstraining voor inwoners 
van de gemeente Bronckhorst. 
Tijdens deze training leren de 
deelnemers beter voor zichzelf 
op te komen.

Met behulp van een zelfbinder werd 
het zware gewas onder prachtige 
omstandigheden geoogst, en in de 
zogenaamde “ schoven” op het land 
gezet, waarna het kon drogen. Zodra 
het gewas droog genoeg is wordt de 
roggemiete opgezet en dan volgt uit-
eindelijk het dorsen. 
Met veel plezier organiseren wij op-
nieuw allerlei activiteiten voor zowel 

jong en oud. Er is er een draaimolen,
de kop van jut is aanwezig, een grote
sjoel baan, een kleine kinderboerde-
rij en je kunt zelfs paardrijden! Ver-
der is er een markt met diverse oude
ambachten en streekproducten, pas-
send bij het oogstgebeuren. U kunt
bijvoorbeeld een kijkje nemen bij de
smid, een tentoonstelling van oude
werktuigen en tractoren of een de-
monstratie van het roggebrood bak-
ken bezichtigen. Aan de inwendige
mens is ook gedacht. Onder het ge-
not van een pannenkoek, wafel en
een kopje koffie of thee kunt u in alle
rust genieten van de bekende dans-
groep ‘Old Hengel’.

De noabers goat weer rogge
dorsen!
Hengelo - Op zondagmiddag 4 
september a.s. is er een groots 
dorsfeest van de buurtvereniging 
de Noabers uut Hengelo. Onlangs 
hebben een aantal deskundig le-
den van de vereniging op ouder-
wetse wijze graan geoogst.

Maïté Duval met haar beelden van 
meisjes en vrouwen in brons: kwets-
baar, vol emotie en gecreëerd in de 
zo duidelijk krachtige duvaltechniek. 
Beide kunstenaars zijn regelmatig 
aanwezig in de galerie. Op zaterdag 3 
september komt Jaap Ploos van Am-
stel en op zondag 4 september is Ma-
ité Duval opnieuw aanwezig om het 

boek te signeren en tevens te vertel-
len over de werken die aan de Mossel-
seweg te zien zijn. De galeriehouders
ontvangen sinds de opening op 24
juli j.l. tijdens galeriedagen een grote
schare aan liefhebbers en kunstmin-
nende bezoekers van het werk van
Maïté en Jaap. 
De vele vragen die zij tot nu toe beant-
woorden lopen uiteen van het geven
van een toelichting bij een tekening
naar aanleiding van een werk van Pie-
tro Longhi, een Venetiaans schilderij
uit 1751, tot het verklaren van haar
grote oevre aan beeldhouwwerken
en tekeningen. Want er zijn ook een
aantal gouaches van Maïté Duval te
bewonderen.

Kunstenaars samen in 
Galerie A - Quadraat
Vorden - Vorden. Wegens grote 
belangstelling zijn Jaap Ploos 
van Amstel en Maïté Duval in het 
weekend van 3 en 4 september 
aanwezig in de galerie in Vorden. 
Jaap Ploos van Amstel met zijn 
fraaie tekeningen, zijn subtiele 
aquarellen en werken in olieverf.

Hij is de initiator van de website. 
Toen hij stopte met zijn activiteiten 
bij de voetbal, wilde hij een andere 
hobby gaan doen. Zijn zoon vond fo-
tograferen wel leuk en die ging met 
een camera aan de slag, John zag hoe 
leuk het was en kocht een fototoestel 
voor zichzelf. “We stuurden toen wel 
eens foto’s naar Ideaal, die vervolgens 
in een mailtje vroeg of ik voor hun 
wilde fotograferen. En dat leek me 
wel leuk, zo rolden we erin.” Dat is 
nu vijf jaar geleden. 
Twee jaar geleden startte hij www.
achterhoekfoto.nl. De website was 
bijna klaar, toen hij gebeld werd dat 
er brand was, vertelt hij. “Het werd 
de eerste fotoserie op de website, nog 
diezelfde nacht stond alles erop, maar 
ook de laatste over brand.” Onder-
werpen voor series zijn bijvoorbeeld 
Concours Hippique, Bazaars, Motor-
clubevenementen, Toneelavonden, 
Concerten, Kermisoptochten of een 
Wandelvierdaagse. 

De bezoekers vinden het leuk om op 
de Achterhoekfotosite te kijken. “Wij 
krijgen veel mailtjes van mensen die 
ergens niet zijn geweest, maar het 
toch konden volgen via de site. Niet 
alleen uit de Achterhoek, maar uit 
het hele land en het buitenland. Het 
zijn wel allemaal mensen die een link 
met de Achterhoek hebben.” 

Achterhoekfoto en Ideaal zijn twee 
totaal verschillende dingen. Ideaal is 
een nieuwssite, waar ook foto’s op-
staan. Achterhoekfoto toont sfeerim-
pressies van evenementen en heeft 

een evenementenagenda. “De enige 
connectie is, dat ik ook nog voor 
Ideaal fotografeer, maar voor de rest 
staan we los van elkaar,” benadrukt 
John. “En dat willen wij ook aanhou-
den, we werken samen.” Daarom 
staan er enkele fotoseries op de beide 
websites. 

Steeds bij toeval kwam er een foto-
graaf bij. Een keer bij een paarden-
evenement op De Hietmaat had John 
eigenlijk te weinig tijd vanwege het 
lijstje, te bezoeken evenementen van 
die dag. Theo Janssen, die er voor de 
paardenvereniging fotografeerde, be-
loofde hem een serie foto’s te sturen. 
“Zo is dat contact ontstaan en Theo 
is nu bij ons de paardenman,’ lacht 
John. Ook van andere dierenactivitei-
ten, maakt hij prachtige series. 

“We zijn nu met zeven fotografen en 
iedereen heeft zichzelf aangemeld. 
Het zijn allemaal fanatieke fotogra-
fen, die zeggen: ‘ik maak wel eens 
een serie ergens en niemand ziet 
het’,” vertelt John. “En dan is het 
prachtig om bij ons te fotograferen.“ 
Langzaamaan begint de naam Ach-
terhoekfoto.nl zich steeds verder te 
verspreiden en ook positief. 

De Achterhoekfotografen worden 
steeds meer gevraagd om te komen, 
een evenementenlijst gaat via de mail 
rond, zodat zij kunnen doorgeven 
waar ze naar toe willen en kunnen 
gaan. “We zijn vrijwilligers, als we 
niet kunnen, houdt het op.” De foto-
grafen hebben elk een soort ‘eigen’ 

gebied. Paul Harmelink werkt vanuit 
Wichmond, John Hattink in de om-
geving van Neede, Henk den Brok 
vanuit Doetinchem, Nico Grevelink 
vanuit Hengelo Gld., Johan Braak-
man in Lochem en omgeving, John 
Mokkink en Theo Janssen fotogra-
feren vanuit Baak. “Voor de regio’s: 
Lichtenvoorde, Ulft, Winterswijk en 
Groenlo willen we nog graag fotogra-
fen erbij hebben.” 

Op verzoek worden door de fotogra-
fen van Achterhoekfoto vele evene-
menten bezocht. Bierfeesten staan 
niet op de lijst, uitzonderingen daar-
gelaten. Naar het laatste Hengels Feest 
bijvoorbeeld, kwam Jannes en dat gaf 
er een speciaal tintje aan. “Maar we 
fotograferen dan niet alleen Jannes, 
maar ook de verkeersregelaar die aan 
de weg staat, iemand die aan de kassa 
zit, de parkeerplaats vol fietsen. We 
maken een heel rondje, dat vinden 
wij belangrijk.” 

Sinds kort kunnen bedrijven op de 
website hun logo laten plaatsen. 
“Deze topsponsors steken er wat geld 
in, of sponsoren kleding,” legt John 
uit. Daarmee kan hij de onkosten, die 
hij tot dan zelf betaalde, verrekenen. 
“Het is een hobby en dat blijft zo!” 

Een fotoserie van een evenement 
overdag wordt vervolgens nog dezelf-
de avond op de website geplaatst, de 
avondevenementen de volgende och-
tend. Dat wordt zeer gewaardeerd, 
wat te zien is aan het nog steeds stij-
gende bezoekersaantal. “Het mooiste 
vond ik 21 augustus, toen we twee 
jaar bestonden. Toen hadden we een 
piek: over de 1000 bezoekers. Ja, unie-
ke bezoekers.”

Twee jaar Achterhoekfoto.nl

Regio - Op 21 augustus was de fotowebsite www.achterhoekfoto.nl 
precies twee jaar in de lucht. Al veel bezoekers weten de weg naar deze 
site te vinden, waar fotoreportages van evenementen te vinden zijn. 
“Ik vind het superleuk,” lacht John Mokkink. “Het is mijn hobby.”

Achterhoekfoto.nl: Paul Harmelink, John Hattink, Johan Braakman, Henk den Brok, Theo Janssen en John Mokkink. Nico Grevelink was 
verhinderd.

Ondanks enkele hoosbuien, in voor-

afgaande dagen, was de crosscommis-
sie erin geslaagd om de baan super te 
prepareren. In de klasse 50 CC was 
Sem Schuurman met twee manche 
oerwinningen duidelijk de snelste. 
Lyon Roeterdink werd tweede en 
Lynn Valk derde. De 65 CC kleine 
wielen werd gewonnen door Lars de 
Kruif voor Roy Hartemink en Iwan 

Wagenaar. Bij de 65 CC grote wielen 
zegevierde Rick Elzinga voor Max 
Schwarte en Twan van Essen. De 85 
CC club klasse werd overduidelijk ge-
wonnen door Thijs Bulten voor Jan- 
Willem Arendsen en Youri Pardijs. 
De bekers voor de winnaars, werden 
beschikbaar gesteld door schildersbe-
drijf J. van Dort.

Jeugdcross VAMC De Graafschaprijders
Vorden - Met als geïnteresseerde 
toeschouwers o.m. ouders , oma’ 
s en opa ‘ s , werd zaterdagmid-
dag op het Delden- circuit een 
jeugdcross gehouden welke werd 
georganiseerd door de VAMC De 
Graafschaprijders.

Deze tocht wordt door velen gezien 
als de overgang van het wegseizoen 
naar het veldritseizoen, vandaar ook 
de naam ‘overgangstocht’. Men kan 
kiezen uit 3 te fietsen afstanden, tw. 
30 , 45 of 60 kilometer. De routes zijn 
duidelijk uitgepijld en gaan voor het 
merendeel over bospaden, zandwe-
gen en af en toe over verharde wegen. 
Op ongeveer de helft van de route is 

er een stop waar de inwendige mens 
zal worden verzorgd en een gelegen-
heid is om technische problemen te 
verhelpen. Er kan worden gestart tus-
sen 8.30 en 10.00 uur bij het Vorden-
se Squash Centrum aan de Overweg 
16 te Vorden. Hier kan men zich na 
afloop eventueel ook douchen. Voor 
verdere informatie: www.vrtcvorden.
nl

Overgangstocht VRTC De Achtkastelenrijders
Vorden - Op zondag 4 september 
organiseert VRTC De Achtkaste-
lenrijders weer haar jaarlijkse 
overgangstocht. Deze fietstocht 
voor ATB-ers en andere veldrij-
ders gaat in de mooie en bosrijke 
omgeving van Vorden over bos-
paden, zandwegen en verharde 
wegen.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Wat is: A. Sops; 
  Niet veel bijzonders; “Neet volle sops”. 
  “Appele genog, maor ‘t is neet volle sops”.

 B. Goorn; Garen; 
  “Hee geet met goorn langs de deure”.

 C. Grinte; Harde weg, grintweg. 
  “Op de Stegge in Levele lagen vrogger alle boereri’jen met   
  de konte naor de grinte”. “Dee leu woont an de grinte”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Hof te Ruurlo is een particuliere 
tuin rondom een gewoon 50-er jaren 
woonhuis naast de molen Agneta. De 
molen is van ver al te zien. 
Er staan ongeveer 2000 verschillende 
soorten planten in de ‘Cottageach-
tige’ tuin, maar het is lastig tellen 

hoeveel er in staat. Wat we wel weten 
is dat we meer dan 325 verschillen-
de soorten Hosta hebben. Die staan 
meest in pot zodat je er eindeloos 
mee kan schuiven. Verder zijn er veel 
eenjarige en kuipplanten. Ook zijn er 
een paar vijvers en diverse terrassen 

en bankjes. Vanaf de straat lijkt het 
in eerste instantie een gewone volle 
tuin, maar er is veel te zien. De tuin is 
ingedeeld door Buxus- en Taxushagen 
en heeft diverse aparte doorkijkjes en 
hoekjes, daarom is het telkens weer 
verrassend. Meer informatie: zie de 
website www.hofteruurlo.nl De tuin 
Hof te Ruurlo aan de Borculoseweg 
40 is zowel zaterdag 27 augustus als 
woensdag 7 september van 10.00 uur 
tot 17.00 uur opengesteld voor pu-
bliek. De toegang is gratis. De tuin is 
beperkt toegankelijk voor rolstoelen, 
rollators en wandelwagens.

Woensdag 7 september

Open tuin Hof te Ruurlo

Ruurlo - De hagen van de tuin Hof te Ruurlo zijn geknipt, de stoep 
geveegd, de tuinpoort kan weer open. Waarom een open tuin open-
stellen voor publiek? Gewoon om met mensen te delen in wat je mooi 
vindt. Alles staat vol, elke millimeter is benut voor planten, voor on-
kruid is eigenlijk amper ruimte, dat maakt het onderhoud ook wat 
makkelijker. Hof te Ruurlo is zaterdag 27 augustus en woensdag 7 
september te bezichtigen.

Alles staat vol in de tuin Hof te Ruurlo.,Elke millimeter is benut voor planten, voor onkruid is eigenlijk amper ruimte, dat maakt het 
onderhoud ook wat makkelijker.

De eerste gedachte bij het opgelopen 
letsel is natuurlijk medische hulp. In 
tweede instantie komen de kosten 
aan de orde. Er is bijvoorbeeld tijde-
lijk meer huishoudelijke hulp nodig, 
of een uitlaatservice voor de hond. 
Wie gaat er mijn paard berijden nu ik 
het even niet zelf kan en wat gaat dat 
kosten? Ik moet drie keer in de week 
naar revalidatietherapie en ik krijg 
maar een deel van de taxi kosten ver-
goed, wie betaalt de rest? Na een jaar 
geheel of gedeeltelijk thuis revalide-
ren word ik dertig procent in mijn 
loon gekort, vergoedt de verzekeraar 
dat? Dat zijn de vragen die direct of 
in de loop van het herstelproces na 
een ongeval bij de slachtoffers opko-
men. Gemma Kalmeijer uit Ruurlo 
is letselschadejuriste, register expert 
en conflictbemiddelaar en heeft ant-
woorden op al die vragen. Zij heeft 
haar jarenlange ervaring opgebouwd 
bij diverse kantoren van belangenbe-
hartigers en bij de verzekeraars. Gem-
ma Kalmeijer weet als geen ander 
hoe het contact met de verzekeraar 
dient te verlopen. Haar werkzaam-
heden bestaan onder andere uit het 
onderzoeken van de toedracht van 
het ongeval, het beoordelen van de 
aansprakelijkheid en de schriftelijke 
en persoonlijke onderhandelingen 
voeren over de schade namens het 
slachtoffer met de verzekeraar.

HOE?
Gemma Kalmeijer, professioneel en 
betrokken, neemt de tijd en luistert 
naar uw problemen en zoekt oplos-
singen buiten de normale paden in 
het begeleiden van slachtoffers van 
een ongeval bij het verhalen van hun 
al geleden of toekomstige schade. 
Vooral een opgelopen hersenletsel 
kan onverwachte vervelende gevol-
gen hebben voor het functioneren 
van het slachtoffer, waarbij het veran-
derde gedrag vaak niet wordt begre-
pen door de mensen om die persoon 
heen, van ouders, vrienden, familie 
tot werkgevers. Gemma Kalmeijer re-
gelt in dergelijke situaties in overleg 
met de aansprakelijke verzekeraar 
taxivervoer (bij oriëntatieproblema-
tiek) of re-integratie begeleiding op 

het werk tot hulp thuis. De extra
gemaakte kosten zet zij op een rij en
verhaalt die bij de verzekeraar.Als er
sprake is van herstel onderhandelt
zij met diezelfde verzekeraar over
de schadeposten en het smartengeld,
totdat er een rechtvaardig en bevredi-
gend eindresultaat is bereikt. Bij wet
is geregeld dat de redelijke kosten die
een slachtoffer maakt om zijn schade
vast te laten stellen en te verhalen, te
declareren zijn bij de aansprakelijke
verzekeraar. Aan de begeleiding door
Gemma Kalmeijer zijn daarom bijna
nooit kosten verbonden.

VERDER
Om te informeren naar uw moge-
lijkheden in uw persoonlijke situatie
kunt u altijd bellen voor overleg of
voor het maken van een afspraak.
Gemma Kalmeijer bezoekt de slacht-
offers het liefst thuis in hun eigen
vertrouwde omgeving en soms kan
dat ook niet anders omdat het slacht-
offer niet mobiel is. Zo’n eerste be-
zoek is altijd gratis en duurt ongeveer
anderhalf uur. Natuurlijk kunt u ook
gebruik maken van het telefonisch
spreekuur: elke dinsdag van 9.30 tot
11.30 uur, telefoon: 0573 450354 of
06 51592615. 
Een email sturen kan ook: 
info@kalmeijerletselschade.nl of kijk
op de www.kalmeijerletselschade.nl 

Ook werkgevers waarvan de werkne-
mer (langdurig) is uitgeschakeld door
een ongeval kunnen gerust bellen
voor advies met betrekking tot het
verhalen van re-integratiekosten en
doorbetaald salaris. (zie ook adverten-
tie elders in dit blad)

Ruurlose Gemma Kalmeijer heeft jarenlange ervaring

Start eigen Letselschade 
& Mediation kantoor
Ruurlo - Niemand houdt er reke-
ning mee en anders denk je wel 
‘dat overkomt mij niet’. Maar 
statistisch gezien maakt iedereen 
er kans op: het betrokken raken 
bij een verkeersongeval, arbeids-
ongeval een sport/spel ongeval of 
medische fout in meer of min-
dere mate.

Gemma Kalmeijer uit Ruurlo is letselscha-
dejuriste, register expert en conflictbe-
middelaar en heeft antwoorden op al die
vragen. Zij heeft haar jarenlange ervaring
opgebouwd bij diverse kantoren van belan-
genbehartigers en bij de verzekeraars.

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
Op zaterdag 27 augustus vlogen de 
duiven van PV De IJsselbode te Steen-
deren vanuit PERONNE (330 km). De 
duiven werden gelost om 8.15 uur 
bij een zuidwestenwind kracht 3. De 
snelste jonge duif viel om 11.36 uur 
bij Ria Luesink, deze duif maakte een 
snelheid van 1631 mpm. Uitslag: Ria 
Luesink (12/24) 1 2 5 7 8 9 10 12 14 
15 18 19, Hendriks P.R.J. (7/20) 3 4 6 
11 13 16 17, Hulshof H. (2/7) 20 21. 
De snelste oude duif viel bij G. Kelder-
man om 11.38 uur. Deze duif maakte 
een snelheid van 1617 mpm. Uitslag: 
Kelderman G.H.H. (3/4) 1 2 5, Stoel G. 
(1/6) 3, Wiggerink H. (2/11) 4 6. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
Zaterdag 27 augustus vlogen 73 dui-
ven van 7 deelnemers van Steeds 
Sneller vanuit PERONNE. De duiven 
werden gelost om 08.00 uur met 
zuidwesten wind. Uitslag: J. Teunis-
sen (2/5) 1 12, A.H.J. Peters (4/18) 2 3 
5 15, S.E.J. Bergervoet (1/2) 4, R. Koers 
(6/24) 6 8 10 16 17 19, G. Duitshof 
(3/10) 7 9 13, A. Luesink (2/8) 11 14, E. 
Koers (1/6) 18. 
Van 14 deelnemers van Steeds Sneller 
namen 286 duiven deel aan de vlucht 
op 28 augustus vanuit HASSELT. De 
duiven werden om 08.00 uur gelos 
bij een zuidwestenwind kracht 4. Uit-
slag: G. Duitshof (5/18) 1 25 27 41 49, 
W. Brom (2/8) 2 10, Comb. Borneman 
(5/35) 3 21 32 48 72, L Te Stroet (17/52) 
4 6 7 11 13 14 15 22 33 34 35 42 43 
68 69 70 71, W. Jansen (7/14) 5 19 20 
38 39 40 52, R. Koers (7/16) 8 23 28 36 
44 46 66, G. Kempers (20/45) 9 12 16 
24 26 29 30 31 37 47 50 51 53 55 56 

57 58 62 63 67, E. Koers (2/15) 17 64, 
W. Willemsen (4/8) 18 54 60 65, V.C.J. 
van Melis (3/20) 45 59 61. 

PV VORDEN 
Zaterdag 27 augustus was het de 
laatste meetellende vlucht voor een 
niet gladjes verlopen jonge duiven 
seizoen. Er waren nog verschillende 
mensen die meenden aanspraak te 
kunnen maken op deze titels. De 
duiven moesten ditmaal een afstand 
van ongeveer 340 km afleggen vanuit 
het Franse PERONNE. Gedragen door 
een zuidwestenwind kracht 3 werden 
hoge snelheden bereikt, dus waren 
de liefhebbers verrast door de vroege 
aankomsten. Het was klauwverzorger 
M. Tiemessen die aan alle speculaties 
een eind maakte. Met een 1,2,3-tje 
was hij de nieuwe jonge duiven kam-
pioen. Aangewezen kampioen werd 
H. Hoksbergen. Uitslag: Marc Tiemes-
sen 1 2 3 5 12 13 15 16 17 18, H.B.M. 
Hoksbergen 4 8, Ashley Eykelkamp 6 
7 19 20, H.A. Eykelkamp 9 14, T.J. Be-
rentsen 10, C. Bruinsma 11. 
Dan zondagmorgen 28 augustus 
stonden de duiven van P.V. Vorden 
in HASSELT BELGIË, daar werden de 
kleppen om 8.00 uur open getrokken. 
Met een wind vol op de staart was het 
voor de duiven dan ook een makkie. 
Als haren op een hond kwamen ze 
massaal richting hun thuisbasis. We-
derom was het M. Tiemessen die na 
goed rekenwerk opnieuw de bloemen 
voor zich opeiste. Iedereen kan aan 
de tuin zien waar hij woont want 
drie zeges in twee weken is niet voor 
iedereen weggelegd. Met snelheden 
van boven de honderd km per uur is 
een afstand van 140 km een peulen-
schilletje. Uitslag: Marc Tiemessen 1 

8 25 27 29 31 32 71 73 82, R. de Beus 
2 22 48 50 55 68 80, H.B.M. Hoksber-
gen 3 4 5 26 37 39 42 46 47 70 75, 
W.J.S. Verbeek 6 13 15 28 30 51 77, 
C. Bruinsma 7 10 12 33 34 38 40 41 
64 65, D.J. Gotink 9 11 19 20 23 24 
54 56 58 76 83, Ashley Eykelkamp 14 
16 17 35 36 59 60 61 62 66 69 78, Roy 
Schipper 18 21 67, H.J Stokkink 43 49 
84 85, E. Bruinsma 44 45 52 53 72 74, 
Martijn Schuerink 57 79 81, A. Kap-
pert 63. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
Van 9 deelnemers van De Koerier 
werden op zaterdag 27 augustus om 
08.00 uur 85 duiven gelost vanuit PE-
RONNE. Uitslag: G.J. Wassink (5/17) 1 
6 13 18 19, J.G. Poelman (5/12) 2 3 4 9 
22, H. Eenink (1/3) 5, E.G. te Pas (2/6) 
7 20, H.W. Niesink (3/11) 8 11 17, R. 
Jansen (1/5) 10, M.G.J. Burghout (1/11) 
12, A. Velthorst (3/10) 14 15 16, R.T.J. 
van Aken (1/10) 21. 
Zondag 28 augustus vlogen van 24 
deelnemers 479 duiven vanuit HAS-
SELT. De duiven van De Koerier wer-
den om 8.00 uur gelost. Uitslag: R.T.J. 
van Aken (8/28) 1 27 31 43 48 69 70 
100, J.Th. Reindsen (3/12) 2 25 67, 
H.W. Niesink (3/20) 3 88 94, A. Velt-
horst (10/25) 4 8 17 20 21 46 47 76 
79 118, G.J. Wassink (5/12) 5 7 37 106 
108, G.J.W. Massen (3/17) 6 73 77, J.G. 
Berendsen (3/25) 9 34 58, R. Jansen 
(3/8) 10 61 97, A.H. Wassink (29/75) 
11 14 15 18 19 23 26 49 50 53 54 55 
56 57 65 68 71 72 74 75 81 82 93 95 
96 98 103 112 115, H.A. Kamperman 
(22/57) 12 13 22 28 30 32 33 35 36 40 
41 42 62 85 87 89 90 92 101 104 105 
116, Comb. Menkhorst (6/16) 16 24 
45 83 84 119, J.W. Wisselink (2/19) 29 
44, G.A.M. Dijcker (3/10) 38 78 117, Fr. 
Meijerman (1/19) 39, W. Meijerman 
(6/26) 51 60 63 80 86 120, E. Weenk 
(4/17) 52 59 99 111, Nick Chevalking 
(4/13) 64 110 113 114, H. Eenink (1/11) 
66, E.G. te Pas (2/13) 91 102, S. Gem-
mink (2/26) 107 109.

Duivenberichten 27 en 28 augustus 2011
Bronckhorst - De vier duivenverenigingen in de gemeente Bronck-
horst, PV De IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden, PV Steeds Sneller 
Hengelo Gld. en PV De Koerier uit Zelhem zijn gestart met de laatste 
vluchten van het jaar, de natour. De duiven vlogen zaterdag 27 augus-
tus vanuit Peronne en zondag 28 augustus vanuit Hasselt België.

Spreekster is Maria de Greef. Schrijf-
ster van het boek ‘Het regent in mijn 

toekomst’.De lezing vindt plaats in 
de showroom van Gerritsen Graf-
monumenten. Markweg 3, Velp. 

Heeft u interesse om deze avond bij 
te wonen, stuurt u dan voor 26 sep-
tember een mail naar 
info@gerritsengrafmonumenten of 
bel met 026-3612800

Lezing bij Gerritsen Grafmonumenten
Op woensdagavond 28 septem-
ber zal er in de Showroom van 
Gerritsen Grafmonumenten een 
lezing worden gehouden over 
het verdriet van grootouders, na 
het verlies van een kleinkind.
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RENAULT KANGOO
1.5 dCi 75 FAP Express 
Van  13.861,- voor 

RENAULT TRAFIC
L1H1 2.0 dCi 90 FAP 
Van  19.230,- voor

RENAULT MASTER
L1H1 2.3 dCi 100 FAP 
Van  22.057,- voor

11 x 19 x 12 x

Inclusief trekhaak, vloerplaat en zijwandbetimmering.
Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken. Vraag naar de voorwaarden. Actie is geldig t/m 30 september 2011.

DOETINCHEM NIJVERHEIDSWEG 21 (0314) 32 72 02
HENGELO GLD KRUISBERGSEWEG 8 (0575) 46 22 44 
NEEDE HAAKSBERGSEWEG 102 (0545) 28 00 00
ZEVENAAR KELVINSTRAAT 2 (0316) 52 35 23 

UNIEKE ACTIE
BIJ HERWERS RENAULT!

www.herwers.nl

 11.750,-  15.499,-  17.950,-RIJKLAAR RIJKLAAR RIJKLAAR

Excl. BTW Excl. BTW Excl. BTW

Financial
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4,9%
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Sensire Wonen met Zorg in 
Vorden zoekt ziekenverzorgenden

 is onderdeel van Sensire. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Sensire Wonen met Zorg
Solliciteren? Ga naar www.sensire.nl 
of neem contact op met Yvonne Eggink: 
06 512 318 49

Vijf redenen om bij Sensire te werken:
1.  Je hebt de tijd om je klant persoon-

lijk te leren kennen, in zijn eigen 
 omgeving.

2.  Je werkt op eigen kracht, met alle 
ondersteuning die je nodig hebt.

3.  Sensire heeft aandacht voor een 
goede balans tussen werk en privé.

4.  Je maakt gebruik van vernieuwende 
 technieken, zodat je meer tijd hebt 

om dátgene te doen waarvoor jij de 
zorg in ging.

5.  Je krijgt alle ruimte om jezelf te 
ontwikkelen.

Nu ook
grote 

contracten

MODESHOW
met bijzondere accessoires
Maandag 5 september 2011
 
Een avond vol entertainment, show, livemuziek en meer!

Infa Mode, Living Pearls Sieraden, AMI Kappers, 
HV Woonidee, SMiC design Arnhem, Schuurman 
Schoenen en Specsaver Opticiens presenteren U op 
maandag 5 september de nieuwste trends en najaarscol-
lectie dames- en herenmode met de daarbij behorende 

accessoires.

Reserveer tijdig uw zitplaats(en) en Goody-Bag en maak 
kans op leuke prijzen. Entree gratis (Vol=Vol)

Zalencentrum ’t Witte Paard
Ruurloseweg 1, Zelhem

Zaal open vanaf 19.00 uur. De modeshow begint om 20.00 
uur. Voor reservering kunt U bellen met tel. 0314-62 30 53 

(b.g.g. 06-29 36 96 02)





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

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

VILTWORKSHOPS
Vanaf september starten wij met viltwork-
shops in de nieuwe cursusruimte in 
onze winkel. Voor iedere workshop zijn er 
10 plaatsen beschikbaar, voor de workshop 
‘paddestoel’ (speciaal voor gevorderden) 
is er ruimte voor 8 deelnemers.

Meer informatie, voorbeelden en inschrijf-
formulieren zijn beschikbaar in de winkel.

NAAMSLINGER Zaterdag  17 september 10.00 - 15.00 uur

CUPCAKE Dinsdag  20 september 19.30 - 22.00 uur

PADDESTOEL Zaterdag  1 oktober 10.00 - 15.00 uur
(gevorderden, 2 lesdagen) Zaterdag  29 oktober 10.00 - 15.00 uur

BROCHE Woensdag 12 oktober 19.30 - 22.00 uur

SINTERKLAAS Woensdag 16 november 19.30 - 22.00 uur

ENGEL Woensdag 7 december 19.30 - 22.00 uur

KERSTBOOM Woensdag 14 december 19.30 - 22.00 uur

U hoeft geen materialen mee te nemen. Alles ligt voor u klaar.
Natuurlijk zijn alle bijeenkomsten inclusief materiaal, koffie, thee en 
voor wat betreft de zaterdagen inclusief een lunch.

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

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

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

De herfstmode
nu bij ons in
de winkel!!!

Hengelo GLD

Roy Polman
Rozenstraat 10
7255XT Hengelo GLD
Tel. 0575 462209
Mob. 06 202 39881

Beplanting

Heeft u beplanting nodig maar weet u niet welke?
Wij maken graag een beplantingsplan.
Wij kunnen u planten leveren, maar u kunt ook 
alles uit handen geven zodat wij het inplanten.
Voor info www.hoveniersbedrijfpolman.nl 

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

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

Datum: Dinsdag 20 september 2011

Locatie: Landweerswal 2 7047 CE Braamt   

Tijdstip: 18.30 uur tot 22.30 uur

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

Voorverkoop adressen: 

Meer informatie: 
Bel 0314-399821  

www.landal.nl/stroombroek

Unieke bruidsbeurs



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Verhey Toldijk is een allround installatiebedrijf 
voor gas, water en elektra alsmede grondborin-
gen, waterbehandeling en bronbemaling voor 
zowel particulieren als bedrijven. Het bedrijf 
telt ruim 20 medewerkers. 

Wij zijn op zoek naar ervaren medewerkers 
voor 38 uur.

Allround elektromonteur
Als monteur ben je in staat om zelfstandig of in 
teamverband, aan de hand van tekeningen en/of 
omschrijvingen, een overeengekomen installatie 
aan te leggen en op te leveren. Je verzorgt een 
rapportage over de uitgevoerde werkzaamheden 
en adviseert waar nodig de klant.

Allround storings- en 
 onderhoudsmonteur 

Voor deze functie ben je in staat om zelfstandig 
storingen op te sporen en te verhelpen. Alsmede 
het onderhouden van diverse installaties, o.a. 
pompinstallaties, CV ketels en WKO systemen. 
Je verzorgt een rapportage over de uitgevoer-
de werkzaamheden en adviseert waar nodig de 
klant. 

Functie eisen voor beide functies
-

techniek cq. installatietechniek

Wij bieden 

-
waarden

Solliciteren: 
Denkt u de kandidaat te zijn die wij zoeken? Stuur 
dan binnen 14 dagen een sollicitatiebrief met CV 

Of mail aan kasper@verheytoldijk.nl o.v.v. de 
betreffende functie.

Voor meer informatie over onze organisatie verwij-
zen wij u naar onze website: www.verheytoldijk.

opnemen met Kasper Snelder (0575) 452041

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

TEST MONTEUR POMPEN M/V 
Omgeving Apeldoorn – Fulltime – vacaturenr. VCP847739

Werkzaamheden:
Voor een bedrijf in de omgeving van Apeldoorn zoeken wij een 
testmonteur. Als testmonteur test je pompen, demonteer en 
monteer je deze en draag je zorg voor de kwaliteitswaarborging 
van het product. Het betreft een uitdagende technisch functie 
in dagdienst. Heb je technisch inzicht en ben je sleutelvaardig, 
dan is dit dé functie voor jou!

Functie-eisen:
- Ervaring in soortgelijk functie;
- technisch inzicht;
- zelfstandig kunnen werken;
 

CONSTRUCTIE BANKWERKER / LASSER M/V
Omgeving Zutphen  – Fulltime – vacaturenr. VCP847824
 
Werkzaamheden:
Voor een bedrijf in Zutphen zoeken wij ervaren constructiebank-
werkers/lassers. Je maakt constructies en apparaten volgens 
klant specificatie en tekening. Je beheerst zowel de TIG als 
MIG-MAG lasprocessen. Je hebt assemblage ervaring en je 
draagt zorg voor de gestelde kwaliteitsnormen.

Functie-eisen:
- LBO of MBO Metaal;
- flexibel- en klantgerichte instelling;
- zelfstandig kunnen werken;
- goede communicatieve vaardigheden .

CNC PONS MACHINEBEDIENER  M/V  
Doetinchem  – Fulltime – vacaturenr. VIO847806 

Werkzaamheden:
Voor een metaalbedrijf in Doetinchem zijn wij per direct op zoek 
naar ervaren CNC Pons machine bediende. Het betreft werk in 
dagdienst.

Functie-eisen:
- Je hebt een opleiding in de metaal gevolgd 
- bij voorkeur woon je in de omgeving van Doetinchem 
- zelfstandig werken.

HECHTLASSER STAALBOUW M/V
Doetinchem – Fulltime – vacaturenr. VIO847805

Werkzaamheden:
De werkzaamheden bestaan uit het verzamelen van de con-
structiedelen, voorbereiden en aftekenen van de aan te lassen 
delen en vervolgens het hechten van deze onderdelen.
Het tijdig en kompleet gereedzetten van uit te leveren goederen 
voor de aflasser.

Functie-eisen:
- LBO of MBO Metaal;
- ruime laservaring (MIG/MAG, CO2);
- tekening kunnen lezen;
- fouten en afwijkingen in tekeningen kunnen traceren en 

terugkoppelen.

ASSEMBLAGE MONTEUR M/V 
Omgeving Apeldoorn – Fulltime – vacaturenr. VCP847733 

Werkzaamheden:
Voor een bedrijf in de omgeving van Apeldoorn zoeken wij een 
assemblagemonteur. In deze functie ben je verantwoordelijk 
voor het assembleren van pompen. Ben je sleutelvaardig, op 
zoek naar een uitdagende baan en per direct beschikbaar? 
Neem dan snel contact met ons op!
 
Functie-eisen:
- Ervaring met assemblagewerkzaamheden;
- technisch inzicht.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

TECHNISCH/INDUSTRIEELONTWERPER M/V
Fulltime - vacaturenummer; VIO 847831
 
Als Industrieel ontwerper vervul je een belangrijke rol binnen 
de organisatie. Je ontwerpt en ontwikkelt producten. Deze pro-
ducten worden meestal vervaardigd door spuitgieten, laswerk, 
vlechten of naaien. Het in de praktijk testen en bekijken van deze 
ontwerpen en handleidingen behoort ook tot je takenpakket. 
Je bent aanjager en resultaatgericht voor het doorvoeren van 
productverbeteringen. De in de praktijk ontdekte kwaliteitspro-
blemen moeten gestructureerd worden vertaald naar verbeter-
punten. Je bent kritisch, kunt goed met mensen omgaan en 
maakt zaken voor 100% af.

Je hebt minimaal een afgeronde HBO of Academische opleiding 
Industrieel Productontwerp en enkele jaren relevante werkerva-
ring binnen de productontwikkeling. Je hebt kennis van kwali-
teitssystemen en een goede kennis van Solid Works/Solid Edge. 
Gevoel en ervaring met technische textielkennis is een pré. Je 
hebt verder goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal. 
Duits is een pré. Je hebt geen bezwaar om periodiek in het Verre 
Oosten te verblijven

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnummer: 0575 – 55 55 18 
of via e-mail: werk@europlanit.nl o.v.v. het vacaturenummer.



ZO-MA-DI 4,5 & 6 SEPTEMBER 2011

bloemencorso

MAANDAGAVOND, 

HOLLANDSE AVOND 

MET DJ BACCHIE (met uitsluiten
d Nederlands

talige hits) 

FRANS BAUER LOOK-A-LIKE JURGEN JONKERS, 

JACQUES HERB 

&  DE SJONNIES

WWW.BLOEMENCORSOBELTRUM.NL

ZONDAG 4 september 
vanaf 12 uur:
GEZELLIGE BRADERIE MET MUZIEK 
EN TAL VAN KRAAMPJES!

14.00 uur:
GROOTS BLOEMENCORSO

VOLOP MUZIEK TIJDENS DE BELTRUMSE KERMIS:
ZONDAG: BRIAN CRISTOPHER - FASHION SHOWBAND

MAANDAG: Q5 - HOLLANDSE AVOND

DINSDAG:  KALIBER - HADRIAN’S WALL & CRYSTAL DREAM

DEZE PAGINA WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

 Nieuwstad 17a • 7141 BC  Groenlo Nieuwstad 30 • 7251 AH  Vorden Bleekwal 10 • 7131 DB  Lichtenvoorde
 Tel. (0544) 46 18 28 • Fax (0544) 46 59 84 Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86 Tel. (0544)  37 13 23 • Fax (0544) 37 18 99
 E-mail: groenlo@weevers.nl E-mail: info@weevers.nl E-mail: lichtenvoorde@weevers.nl
 Internet: www.weevers.nl Internet: www.weevers.nl Internet: www.weevers.nl
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