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Jan Slagman: ‘Dat was in 1957, de ver-
eniging bestond amper zeven jaar
maar had al wel circa honderd leden.
Een groot aantal van deze leden wilde
ook graag op zondag de motorsport
beoefenen. Echter het merendeel van
het bestuur was er zwaar op tegen.
Toen men het toch wilde doorzetten,
trad het gehele bestuur af. De club was
bijna ter ziele. Alleen Jan Rouwen-
horst bleef op zijn post, hij werd tijde-
lijk voorzitter en slaagde erin om De
Graafschaprijders te redden. 

En hoe, drie jaar later tijdens het tien-
jarig bestaan telde de club al weer 125
leden, waarvan een groot deel geen
motor bezat. De oorlogsjaren waren
nog niet zo lang voorbij en de meeste
mensen hadden geen geld om een mo-
tor aan te schaffen. Het was de tijd dat
bij wijze van spreken, alleen de dorps-
dokter motor reed’ zo zegt Jan Slag-

man. Bij de oprichting was ook niet
primair de insteek om het motorrij-
den te promoten, maar wilde het be-
stuur de leden duidelijk maken wat de
regels voor ‘veilig verkeer’ inhielden.
Daarnaast organiseerde de club oriën-
teringsritten voor fietsers en bromfiet-
sers. 

Een paar jaar later kwamen de auto’s
en motoren in beeld en werden er be-
halve oriëntatieritten ook toertochten
georganiseerd. De vergaderingen von-
den plaats bij ‘ tante Net van De Zon’.
Omstreeks 1961 werd er voor het eerst
een ‘modderrit’ georganiseerd. De
naam zegt het al, ritten over slech-

te en super slechte wegen. Jan Slag-
man: ‘De modderrit was in feite de
voorloper van wat we nu de Oost Gel-
derlandrit (enduro) noemen en die
vanaf 1963 (en nog steeds) jaarlijks
wordt georganiseerd.
In eerste instantie was het één lange
rit door de Achterhoek. We organiseer-
den de Oost Gelderlandrit in die jaren
samen met de motorclubs uit Henge-
lo, Harfsen en Lochem. 

In verband met het verkrijgen van ver-
gunningen, voor ieder dorp waar we
doorheen kwamen moest een aparte
vergunning worden aangevraagd, heb-
ben we in 1973 besloten dat wij de
Oost Gelderlandrit alleen zouden or-
ganiseren. Vanaf dat tijdstip ging de
rit ook uitsluitend over Vordens
grondgebied. De medewerking van de
gemeente Vorden was uitstekend. Dat-
zelfde geldt thans voor Bronckhorst,
want het gemeentebestuur weet dat
wij na de enduro (op zaterdag), op zon-
dag de vele wegen weer in de oor-
spronkelijke staat terug brengen’, zo
zegt Jan Slagman.

De geschiedenis van de club vermeldt
in het boek van Jan Slagman ook de re-
sultaten die de verschillende leden na-
tionaal en internationaal en ook in
teamverband bij zowel de cross/endu-
ro en de oriëntatieritten hebben be-
haald. Tijdens de feestavond in februa-
ri altijd een vast ritueel en hoogte-
punt: de huldiging van de verschillen-
de kampioenen. In de loop der jaren
zijn ook diverse leden actief geweest
(en nog steeds) tijdens de internationa-

le motorzesdaagse. De leden van De
Graafschaprijders krijgen het jubile-
umboek van schrijver Jan Slagman al-
lemaal uitgereikt. In het boek wordt
ook uitvoerig melding gemaakt van
de in 2004 gehouden NK enduro, een
evenement dat in samenwerking met
ZAMC uit Zelhem en Hamove uit Hen-

Vorden - Jan Slagman al 40 jaar lid van de VAMC ‘De Graafschaprijders,
waarvan sinds 1975 (en nog steeds) bestuurslid, heeft de afgelopen maan-
den uren doorgebracht met het lezen van de notulen, jaarverslagen en tal-
rijke andere verslagen die over de club en de leden in de archieven zijn op-
geslagen. Een deel heeft Jan in de periode 1975-1991 (toen hij secretaris
was) zelf geschreven. Jan was in die functie de opvolger van de legendari-
sche Jan Rouwenhorst, die ooit al eens tijdens een crisis bij de club, in zijn
eentje De Graafschaprijders in leven hield.

Jan Slagman, samensteller jubileumboek.

Motorrijders van het eerste uur.

Jan Oosterink ooit kampioen van Nederland.

VAMC 'De Graafschaprijders' 60 jaar

Jubileumboek Jan Slagman als geschenk

gelo werd georganiseerd. Vier jaar la-
ter mochten deze drie clubs van de
KNMV opnieuw een groot motorsport-
gebeuren organiseren de EK enduro.
In totaal zorgden 400 vrijwilligers van
de drie clubs ervoor dat deze EK een
eclatant succes werd.

Het 60-jarig bestaan van de VAMC De
Graafschaprijders wordt zaterdagmid-
dag 11 september gevierd met een re-
ceptie in het vernieuwde clubhuis aan
de Eikenlaan 2A in het buurtschap
Kranenburg. Het clubhuis wordt dan
tevens officieel in gebruik genomen. 

Het bestuur van de club ziet er mo-
menteel als volgt uit: Gerben Vrug-
gink voorzitter, Wouter Memelink se-
cretaris, Bert Regelink penningmees-
ter en Jan Slagman, Johannes van
Kempen, Marieke Rouwenhorst en
Erik Kleinreesink. Op deze zaterdag-

morgen kan ook gestart worden voor
de toerrit voor motoren, alsmede voor
oldtimers voor zowel auto’s, motoren,
en een puzzelrit op de fiets. Er is ook
een ‘trial opstap' mogelijkheid voor zo-
wel jong als oud. 
Zie voor tijden de advertentie elders in
de krant.

Door de hoge waterstand kon er
niet in de Berkel gevist worden. En
is er uitgeweken naar het gat van
Leuvenheim. Totaal deden er 9 vis-
sers aan mee. Zij vingen totaal ruim
11 kilo vis. 

UITSLAG IS ALS VOLGT
1. J. Groot-Jebbink 5340 gram
2. W. Bulten 1200 gram
3. W. Vreeman 1020 gram
4. R. Golstein 960 gram
5. M. Dekkers 920 gram

H.S.V 
de Snoekbaars
Vorden - Op zondag 29 augustus
werd de 7 de onderlinge senio-
renwedstrijd gevist.

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

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotels
Varkenshaaspuntjes met
champignonroomsaus

***
Scholfilet met remouladesaus

***
Beide gerechten worden geserveerd
met gebakken aardappelen, frietjes,

rauwkost en groente

€ 14,50

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Bolchrysant 

van 5.99 
voor €3.99



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: 
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 12 sept. Gezamenlijke Startzondag Geref./RK/Herv.
9.30 uur koffie vooraf in de Chr. Koningkerk; 10.00 uur ds.
F.W. Brandenburg, ds. J. Kool, pastor J. van Kranenburg.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 12 sept. Gezamenlijke Startzondag Geref./RK/Herv.
9.30 uur koffie vooraf in de Chr. Koningkerk; 10.00 uur ds.
F.W. Brandenburg, ds. J. Kool, pastor J. van Kranenburg.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 sept. 10.00 uur ds. Marianne Benard Startzondag.

R.K. kerk Vorden
Zondag 12 sept. Gezamenlijke Startzondag Geref./RK/Herv.
9.30 uur koffie vooraf in de Chr. Koningkerk; 10.00 uur ds.
F.W. Brandenburg, ds. J. Kool, pastor J. van Kranenburg.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 11 sept. 17.00 uur Woord- en communieviering,
dameskoor. 
Zondag 12 sept. 10.00 uur Eucharistieviering, herenkoor

Tandarts
11/12 september F.A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Radstake / de Jong, tel. 55 16 78. 
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de 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 moge-
lijk 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 huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. 
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: dagelijk
van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal afdelingen
heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Intensive
Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. 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.

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 open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,     tel.
(0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor 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. Gediplo-
meerd 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) 13152104, 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
Woonzorgcentrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief),
24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl.   
E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88 56
(lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 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. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

Terminale thuiszorg 
‘Noaberhulp’, tel. (0575) 54 33 66.

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, openingstijden

ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende
diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden bij
het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. 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: info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Gezocht: Hulp in de huis-
houding bij ouder echtpaar
voor 1 middag per week in
Zelhem. 0314-622399.

Medio sept. te huur in
Hengelo: Tussenwoning in
rustige buurt nabij het cen-
trum.  675,- p.m. Tel.: 06-
22045730.

Leer (beter) bridgen, be-
ginnerscursus start 16/9, op-
friscursus start 15/9. Nicolet-
te, Amber en Harry Garsen,
gediplomeerde bridgedocen-
ten, aanmelden: 0575-52 22
75

Dagmenu’s
8 t/m 14 september

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50. 

Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. Dagmenu
bij ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 8 september
Weense aardappelsoep / Fiaker goulash met gekookte
aardappelen en rauwkostsalade.

Donderdag 9 september
Spies de Rotonde met kruidenboter, frieten en groente /
tiramisu met slagroom.

Vrijdag 10 september
Minestronesoep / Royale Visspies met knoflooksaus, rijst
en rauwkostsalade.

Zaterdag 11 september (alleen afhalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus aardappelen en groente /
ijs met slagroom.

Maandag 13 september
Groentesoep / Wokki wokki van kipfilet, roerbakgroente,
rijst en rauwkost.

Dinsdag 14 september
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-

kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u
komt even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

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

Bij de Stichting Veiling-
commissie kunt u iedere za-
terdag van 9.00 uur tot 12.00
uur terecht voor 2e hands
meubels, witgoed, elektroni-
ca, huishoudelijke artikelen,
boeken, enz. in het HAVO-
gebouw (Burg. Galleestraat
69) te Vorden. Inbrengen van
goed verkoopbare artikelen
kan daar op zaterdagmorgen
tussen 9.00 uur en 10.00 uur
of d.m.v. een telefonische af-
spraak. ( tel. 06-44629049).
Tevens kunt u via dit nummer
ook een afspraak maken
voor doordeweeks halen of
brengen van spullen. Kijkt u
ook eens op onze website:
www.veilingcommissie.nl

�

Leren bridgen? Begin-
nerscursus begint eind sep-
tember. Nu opgeven bij Hans
Jansen Vorden, tel 0575-
551892

Gratis af te halen: 2  3
kub zwart zand. Centrum
Vorden. 0575-551480.

Te huur woonruimte bui-
tengebied te Zelhem. Inf.
0627578102 / 0575-470736.

Zondag 19 september:
Fietstocht Linde.  Start tus-
sen 12.30 uur en 13.30 uur
bij de Lindese Molen. De kos-
ten: Kinderen tot 16 jaar gra-
tis, 16 jaar en ouder  3,00
p.p. Prijs uitreiking is na af-
loop.  www.volksfeestlinde.nl.

KUNSTKRING RUUR-
LO: vergeet uw aanmelding
voor ØØn van de cursussen
niet! Programma 2010/11 op
www.kunstkringruurlo.nl of
aanvragen/aanmelden bij
0573-453090 of cursusadmi-
nistratie@kunstkringruurlo.nl

ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

Per 01-10-2010 te huur
vrijstaande, ruime woning
aan de rand van het dorp
RUURLO t.o. station. Tel.
0573-452000.

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

Vlaai van de week

Appelspeciaalvlaai 
met appel, schuim en slagroom

6-8 pers  € 6,75

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Ouderwets lekkere
Week-aanbiedingen

• Krentewegge 5 plakken € 1,95
• Kruidkoek p/st ca 600 gram € 2,95
Aanbiedingen geldig van di. 31 aug. t/m za. 11 sept.

Tekenpraktijk Het Kleine Veld
Exposite van werk van cursisten
Zaterdag 11- en zondag 12 september van 11 – 4 uur

Landelijke tekendag
Gratis tekenlessen, ervaren wat tekenen met je doet.

Almenseweg 39
Vorden
www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl 



Bruidspaar 

Weenk-Huurnink 
wil iedereen bedanken die het 60-jarig huwelijks-
feest op 30 augustus jl. ons tot een onvergetelijke
dag heeft gemaakt.

Ook voor de vele bloemen, cadeaus, kaarten en
gelukwensen onze hartelijke dank.

Linde, ”Weenk” 2010

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

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

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

Alleen op afspraak.

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

JUDOLESSEN van
Judoschool Leo Buitink
3 gratis proeflessen!

Leeftijd vanaf 4 jaar.

Elke dinsdagmiddag 
vanaf 15.30 uur.

Sporthal ’t Jebbink, 
Jebbink 13 Vorden.

Info:
www.judoschool-leobuitink.nl

Houdt een levensvraag
je bezig?

In je levensloop ligt het
antwoord verborgen.

Als reizend biograaf wil
ik graag met je op zoek

gaan naar de rode draad
in je leven.

Debóra Kruithof
0575-441818/06-49097202
www.praktijk-amorfati.nl

Cursus - Beelden maken
van speksteen. Abstract of
realistisch? Met mes en rasp is
alles mogelijk met deze mooie

en zachte steensoort. 
Altijd resultaat. 

Start: maandagmiddag 20 sep-
tember. Geef u nu op! Ervaren
docent. Ruurlo (0573) 450452. 

Website: wwwhugopos.nl

Wat was je flink en zorgzaam.
Steeds heb je voor ons klaargestaan.

Sterk was jij je hele leven
Moedig ben je tot het eind gebleven.

Flink wil jij dat ook wij zullen zijn,
maar afscheid nemen doet ons zo’n pijn.

Na alle fijne jaren die we met haar mochten beleven,
hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve
moeder en trotse oma

Marietje Steentjes-Hubers
weduwe van Jan Steentjes

* 11 augustus 1938 † 4 september 2010

Melanie en Mathieu
Noortje, Jan, Lonneke

Emiel en Ilka
Dirkje, Beerend

Pieter en Rietje
Fleur, Pien, Suus

Mama is thuis.

Heckinckstraat 19, 7131 WV Lichtenvoorde

De avondwake zal worden gehouden op woensdag
8 september om 20.15 uur in de St. Bonifatiuskerk
te Lichtenvoorde.

De uitvaartviering vindt plaats op donderdag 9 sep-
tember om 10.30 uur in de genoemde kerk, waarna
we haar te ruste leggen op de RK begraafplaats
aan de Kerkhoflaan in Lichtenvoorde.

Er is gelegenheid om te condoleren na de koffie bij
Hotel - Restaurant ‘t Zwaantje, Zieuwentseweg in
Lichtenvoorde.

Indien u geen persoonlijk bericht heeft ontvangen, 
gelieve deze advertentie als zodanig te beschou-
wen.

Hartelijk dank voor uw medeleven die wij hebben
ondervonden na het overlijden van onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

Aaltje Mulderije-Dinkelman

Ruurlo: Familie H. Mulderije
Vorden: Familie A.J. Mulderije

”Strikker”
Ruurlo, september 2010

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl
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Op zaterdag 11 september nodigt de VAMC ‘de Graaf-
schaprijders’ U van harte uit voor onze jubileumdag in
het kader van ons 60 jarig bestaan. Graag laten wij u ken-
nis maken met een aantal van onze activiteiten, want au-
to- en motorsport kunt u professioneel bedrijven maar
ook recreatief en daar hoef je echt geen 18 voor te zijn!
Tevens wordt op deze dag ons vernieuwde clubhuis ge-
opend, vandaar ook dat al onze activiteiten die dag in en
rondom ons clubhuis zullen plaatsvinden.
Ons clubhuis kunt u vinden aan de Eikenlaan 2a te Vor-
den (buurtschap Kranenburg). Vanaf 9.00 uur kunt u hier
terecht voor allerlei activiteiten.
Graag zien wij u op 11 september zodat u geheel vrijblij-
vend en zonder deelnamekosten kunt kennismaken met
de Vordense Auto- en Motorclub ‘de Graafschaprijders’

9.00-11.00 Start toerrit voor motoren
Start oldtimerrit voor zowel auto’s als
motoren
Puzzelrit op de fiets

11.00-15.00 Trialopstapmogelijkheid voor zowel jong 
als oud.
Informatie over: • Internationaal toeren

• GPS op de motor
• Historie en ontstaan

van de VAMC
• Totstandkoming clubhuis

16.00-17.30* Receptie en officiële ingebruikname van 
ons vernieuwde clubhuis.

20.00* Feestavond
* op uitnodiging.

Te huur aangeboden:
praktijkruimte (30 m2)

met 2 spiegelwanden, 
eigen ingang en kleedruimte

voor het geven van 
bijvoorbeeld yoga, zwanger-

schapsgymnastiek e.d.
Leesten Oost.

Niet beschikbaar op 
maandag gehele dag en

dinsdagavond.

Voor meer informatie:
Studio Mind Your Body

0575-572573.
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Wij zijn trots en dolgelukkig met de geboorte van 

Sophie
3300 gram – 50 cm 

Thijs van Aalst en Marit van Amerongen

Schuttestraat 14a
7251 MZ  Vorden

Langs deze weg willen wij u allen bedanken voor
de hartverwarmende reacties tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame
vader en trotse opa

Dik Jolink

Jannie Jolink-Meijer
Kinderen en kleinkinderen

Zelhem, september 2010

Geborgen bij God

Heden overleed onze lieve moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

Aaltje Breukink-Oortgiesen
weduwe van D.G.J. Breukink

op de leeftijd van 92 jaar.

Delden: J. Breukink
A. Breukink-Uenk

Vorden: H.J. Breukink
E. Breukink-Cnossen

Hengelo Gld.: D.G.J. Breukink
H.A. Breukink-Tempelmans Plat

Silvolde: J.A. Kolenbrander-Breukink
J.G.M. Kolenbrander

Klein- en achterkleinkinderen

de Wehme, 2 september 2010

Correspondentieadres:
Het Jebbink 3
7251 BH Vorden

De uitvaartplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Wim Oonk 
en
Vanessa Maatman

gaan trouwen op vrijdag 24 september 2010 om
10.00 uur in Kasteel Huize Ruurlo.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
11.00 uur in de Dorpskerk, Kerkplein te Ruurlo.

Als U ons hiermee wilt feliciteren bent U van harte
welkom op onze receptie van 15.00 tot 16.30 uur
in Zaal Mentink, Groenloseweg 57 te Ruurlo.

Tuigenmakerij Oonk ons adres:
Burg. Van Arkellaan 8 Margrietlaan 18
Ruurlo 7261 CD Ruurlo

"EL ENCUENTRO"

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of privé

- start nieuwe cursussen: 
half september  

- gratis proefles:
1 en 6 september

ook: 
- Nederlands voor

Spaanstaligen
- (beëdigde) vertalingen: 

Spaans-Nederlands en 
Nederlands-Spaans

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

emilia@el-encuentro.nl  
0575-571946

GMK Secretariaats-
ondersteuning voor particu-
lieren en kleine bedrijven.

Tel. 0575 - 469809

In de vakantie opgeladen? Op het
werk meer stress, minder output?
Werk vanuit passie! Voor advies en
GRATIS intake. Werkpassiecoach

Rob de Graaf 06-51525476/
werkpassie@gmail.com

1 september 2000 1 september 2010

Henk Peters

Er is een land waar mensen heengaan, 
als ze heengaan.

Een land waar onze liefsten voortbestaan.
Dat land dragen wij allen in ons hart.
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Meer weten over het scheiden van afval: www.afvalvrij.nl

Denk aan je toekomst, 
maak van afval geschiedenis!

Thema kunststof verpakkingen

Veelgestelde vragen

Daar maken we wat van!

Al het kunststof gaat naar een centraal over-

slagpunt. Daar wordt het verzameld en 

samengeperst. Vervolgens gaat het naar een 

sorteerinstallatie die het kunststof sorteert in 

verschillende ‘stromen’. Het kunststof wordt 

dan verwerkt tot korreltjes die door de kunst-

stofverwerkende industrie weer worden ge-

bruikt als grondstof voor nieuwe producten. 

Zo krijgt uw kunststof afval een tweede leven 

als nieuwe fl essen en fl acons, maar ook 

bijvoorbeeld in fl eece-kleding, tennisballen, 

mobieltjes, speelgoed, auto-onderdelen en 

dvd-hoesjes. 

Het scheiden van kunststof verpakkingen is in korte tijd heel gewoon geworden. 
Maar wat gebeurt er eigenlijk met al dat kunststof nadat het is ingezameld? 

EEN 

TENNISBAL 

VAN SHAMPOO

FLESSEN

Bespaar grondstoffen en 
verminder CO2-uitstoot

Handige tips! 
Heeft u ook een handige afvaltip? 
Deel hem op www.afvalvrij.nl

Wim Jansen uit Zelhem:

“Behalve afval scheiden, 

kun je ook gemakkelijk 

afval voorkómen. Ik neem 

altijd mijn eigen boodschappen-

tas mee, zodat ik in winkels 

geen tasje hoef te vragen. 

Ook koop ik geen producten 

met een dubbele verpakking 

zoals fruit op een schaaltje. 

Als je een beetje oplet, scheelt 

dat enorm.

Waarom mogen jerrycans, 
speelgoed en emmers 
van plastic niet in de container, 
dat is toch ook kunststof? 
De containers voor kunststof verpakkingen zijn 

alleen bedoeld voor kunststof verpakkingsmate-

rialen uit particuliere huishoudens. Voorwerpen 

van hard plastic, zoals emmers, jerrycans en 

speelgoed zorgen voor verstoring van het 

inzamel- en recycleproces. In de meeste kunst-

stofcontainers zit een speciale pers. Deze raakt 

verstopt door hard plastic producten. 

Daardoor komen volgende bezoekers tevergeefs 

bij de container en moeten er kosten gemaakt 

worden om de storing te verhelpen. 

Het merendeel van de inwoners van Bronckhorst scheidt kunststof 
verpakkingsmateriaal. Hierdoor kunnen we het gebruiken als grond-
stof voor nieuwe producten en besparen we met zijn allen veel ener-
gie en grondstoffen. Zo leveren we samen een belangrijke bijdrage 
aan een beter klimaat. U doet toch ook mee?  

Het scheiden van kunststof verpakkingsma-

teriaal is in korte tijd heel normaal geworden. 

Toch zijn er nog mensen die hun kunststof 

niet scheiden. Ook deze inwoners willen wij 

overtuigen van het nut en de voordelen van 

het scheiden van kunststof verpakkings-

materiaal.  

Spaar ruimte in uw container
en het milieu!
Bent u één van hen? Probeer het dan toch 

eens! U zult zien dat de hoeveelheid kunst-

stof vele malen groter is dan u vooraf dacht. 

Het is toch zonde om al deze waardevolle 

grondstoffen zomaar te laten verbranden? 

Want dat gebeurt ermee als u het in de grijze 

container doet. Door uw kunststof verpak-

kingsmateriaal te scheiden, daalt de hoeveel-

heid restafval enorm en dat scheelt weer 

ruimte. Misschien is het even wennen, maar 

u zult zien hoe eenvoudig het is om wat 

goeds te doen voor het milieu. En daar doet 

u uzelf weer een plezier mee. 

Blijven verbeteren
De gemeente en Berkel Milieu volgen de 

kunststofi nzameling nauwgezet. Ook kijken 

we continu waar we de inzameling en ver-

werking nog verder kunnen verbeteren. 

Het merendeel van de inwoners doet al mee 

met de gescheiden inzameling. Mogen we 

ook op uw medewerking (blijven) rekenen? 

Al uw kunststof fl essen, wasmiddelenfl acons en bijvoorbeeld 

zakjes van etenswaren gooit u niet langer in uw grijze contai-

ner. Dat scheelt een hoop ruimte in uw grijze container én is 

goed voor ons milieu. Doordat dit kunststof niet verbrand 

wordt met het restafval, besparen we energie en grond-

stoffen. Zo zorgt u voor een forse vermindering van 

uitstoot van CO2. 

De oranje ‘Plastic Hero’
roept heel Nederland op om 
kunststof verpakkingen te 
scheiden. Bent u ook een Hero? 

Wij rekenen graag op u!

KUNSTSTOF SCHEIDEN: 

kleine moeite, 
groots resultaat

Kunststof?

Maak alleen gebruik van de milieuparkjes 
tussen 08.00 en 20.00 uur en plaats niets naast 
de containers! Zo voorkomen we zwerfvuil en 
overlast voor de omwonenden.

Meer weten over wat er wel/niet in de 
container mag en de recycling van 
kunststof verpakkingen?

Kijk in uw Afvalkalender, op 
www.berkelmilieu.nl en www.afvalvrij.nl. 
Of bel de Afval-Informatie-Lijn van Berkel 
Milieu, telefoonnummer (0575) 545 646, 
bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.30 
en 13.00 tot 16.00 uur.

Hoe doe ik mee?
Verzamel thuis al uw kunststof verpakkings-

materialen. Denk aan plastic fl essen en fl esjes, 

shampoo- en wasmiddelfl acons, lege tubes 

van tandpasta, crèmes en gel, zakken en bak-

jes van groente, fruit en salade, plastic tassen 

en boterkuipjes. Dat is al snel meer dan u denkt! 

Bewaar uw kunststof verpakkingsmateriaal in 

een kleine plastic zak, bijvoorbeeld een plastic 

draagtasje of een kleine pedaalemmerzak. Dit 

neemt u mee naar een milieuparkje bij u in de 

buurt om in de kunststofcontainer te depone-

ren. Bijvoorbeeld als u weer boodschappen 

gaat doen. 

De verpakkingen mogen ongewassen, met dop 

en al, in de container. Doe dit het liefst zo plat 

mogelijk, dat scheelt ruimte. Het is belangrijk 

dat de verpakkingsmaterialen leeg zijn. 

Voorkom 
overlast

Vera Dijhuizen uit Zutphen:

“Toen ik begon met het scheiden van kunststof, 

merkte ik al snel dat deze hoeveelheid veel groter 

was dan mijn restafval. Ik verzamel daarom nu al 

het kunststof in de gewone grote prul-

lenbak. Daarnaast heb ik een kleine 

pedaalemmer staan voor het 

gewone afval. 

Zo kan ik gemakkelijk afval 

scheiden, zonder dat ik overal zak-

ken en dozen in de keuken heb 

staan.”



Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys aan de Dorpsstraat 18 in
Vorden zoekt op korte termijn

Kassières voor de zaterdag
Ben jij: - 16 jaar of ouder

- Enthousiast
- Collegiaal
- Zorgvuldig
- Super vriendelijk
- Flexibel.

Dan zoeken we JOU!!
Inderdaad vragen we jou nogal wat voor zo’n functie, maar we hebben
je dan ook veel te bieden.
Een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Heb jij een opleiding op VMBO niveau of lijkt het je gewoon leuk om
met mensen om te gaan stuur dan binnen 14 dagen een brief naar:

Super de Boer Grotenhuys

t.a.v. B.W. Grotenhuys
Dorpsstraat 18
7251 BB Vorden

Het bestuur van Alzheimer Nederland afdeling 
Zutphen, Lochem en Vorden én de vrijwilligers 
van het Alzheimer Café Zutphen wensen de
vrijwilligers van het nieuwe Alzheimer Café in 
de gemeente Lochem veel succes!

NIEUW
Alzheimer Café 

Gemeente
Lochem

Eetcafé Scholten 
Bierstraat 4 of
Achterstraat
Lochem

Voor meer informatie: Www.alzheimer-nederland.nl/zutphen
tel. 0646540141  of mailen: zutpen@alzheimer-nederland.nl

In de aanraking schuilt het wonder
¥ cursus babymassage Zutphen
¥ start maandag 13 september
¥ vijf lessen van 9.30 - 11.00 uur
¥ individuele lessen zijn ook mogelijk

a.doze@chello.nl    06-51766584    www.metis-praktijk.nl

ouderschapscoaching

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Vol smaak:

Hollandse Bloemkool per stuk 0,99
Salustina hand- 
perssinaasappelen 1 kilo 1,99  

2e kilo halve prijs

Nieuwe oogst Delcorf appelen 2 kilo 1,99
Weekaanbiedingen:

Alle gesneden groenten       2e zak halve prijs

Uit eigen keuken:
Prei-kriel-gehakt schotel + appel-aardbei
compote 

per persoon 6,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 13 september. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

��� ���� �� ��	
��� �� ���
	������

��� �� ��	���������

��	 ��	��� �� ���� ���	 ��������	���

���������	


������	�������

���	 ��� ������ �� ��	������

��� �� ����� ��	�� �� ��� �� ������	���� ����

������ �� �	����� ����� ����� ��	 ��� ��� � ��	

������ �� �	����� ����� �!� � ��	 ��� �"� � ��	

������ �� �	����� ����� �!��� ��	 ��� �#��� ��	

$�� ��� ��� ��������������	����	 �� ��� ���� ��
����

����������������������������	���

%
�� ������	��& ��

'�� ������� ������	�	�� ��� 
 � !"!#��



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

Op de Grote Gracht van het stadje, in
de eeuwenoude tuin van Sint Bernar-
dus en op enkele plaatsen in Brede-
voort zijn gondels opgesteld: zeer inge-
nieuze bouwwerken verlicht door
soms wel 10.000 lampjes en vaak met
verspringend beeld. De gondels van
Bredevoort zijn uniek in Europa en al
tientallen jaren beroemd in Oost Ne-
derland en Westfalen. Tijdens de rond-
gang kan men van dichtbij van deze
gondels genieten. Men komt ook op
het drijvende podium dat deels over
de Grote Gracht is gebouwd met ver-
lichte fonteinen aan weerszijden.
Maar er is meer: er worden in Bre-
devoort acts opgevoerd en er klinkt
muziek. De kanonniers hebben hun
kampement opgeslagen op de Kruit-
torenwal en laten met kanongebulder
hun aanwezigheid horen.
Met de huifkar kan men een sfeervol
rondje maken en de verlichte tuinen
bezoeken.
Rondwandelend door de middeleeuw-
se straatjes ziet men overal exposities
van Bredevoortse kunstenaars, ama-
teurfotografen en oude ansichten.
Men kan ook de Beeldenroute of de
Beeld en Poëzieroute lopen. 
In de St. Joriskerk kan men luisteren
naar accordeonconcerten of de
"anders-dan-anders"dienst bezoeken.
Bredevoort Boekenstad heeft vele anti-
quariaten en ateliers, waar men heer-

lijk kan rondsnuffelen. Vanaf de mo-
len, die men ook kan bezoeken, heeft

men een prachtig uitzicht op de ves-
tingstad met overal de schittering van
de tienduizenden flakkerende licht-
jes. Halverwege de avond is er een
prachtig vuurwerk.
En heeft u zin een kopje koffie of iets
anders? Voor de inwendige mens
wordt goed gezorgd. Her en der zijn er
terrassen. Tot slot kan men onder het
genot van een drankje tot in de kleine
uurtjes luisteren en kijken naar de
uitgebreide spetterende live-muziek
show op 't Zand.

INFORMATIE:
24, 25 en 26 september  
Doorlopend programma vanaf 17:00
uur. Men kan komen en gaan wanneer
het uitkomt. Met een passe-partout
zijn alle attracties te bezoeken en kan
men gebruik maken van de huifkar.
Passe-partout (kinderen tot 4 jaar
gratis), (te koop bij de entree en via
de VVV Aalten, Bredevoort, Dinxperlo,
Winterswijk). Parkeren is gratis. 

Info: www.bredevoortschittert.nl 
info@bredevoortschittert.nl 
Mobiel: 06-53380540

24, 25 en 26 september

Bredevoort Schittert

Bredevoort - Tienduizenden lichtjes schitteren in de duistere, middel-
eeuwse straatjes van Bredevoort en nemen het werk van de gedoofde
straatverlichting over.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Karmisse.

B. Masklimmen.

C. Drillemölle.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Alhoewel hij al lang geboeid was door
de schilderkunst is hij door omstan-
digheden, als studie en wetenschappe-
lijke loopbaan, pas in 1991 begonnen
met schilderen. Aanvankelijk schilder-
de hij autodidactisch oude meesters
na om technieken te leren. Vanaf 1996
tot ca. 2000 heeft hij een aantal cur-
sussen gevolgd in Wageningen en Arn-
hem. Na een paar jaar merkte hij dat
hij geen vorderingen meer maakte op
deze cursussen en zocht naar andere
begeleiding. Na zijn verhuizing naar
Ruurlo in de Achterhoek heeft hij 4
jaar les genomen bij de professionele
schilder Gabriel Martinez in Enschede
waar hij vooral onderwezen wordt in
de technieken van de oude meesters
en portretschilders. Gabriel Martinez
was onder andere restaurateur in het
Prado museum in Madrid en is inter-
nationaal een bekende schilder. Daar-
naast heeft hij 3 jaar les genomen bij
de professionele natuurschilder Nico
Bulder uit Elspeet. Regelmatig volgt
hij workshops bij verschillende kun-
stenaars om zijn interesses en technie-

ken te verbreden. Hij heeft een brede
belangstelling wat zijn onderwerpen
betreft: dieren, landschappen, portret
en stilleven. Emoties bepalen vaak de
richting en onderwerpen van de schil-
deringen. Dit kan zijn dat hij getroffen
wordt door het licht in morgen- en
avondluchten, de kleuren van de
herfst, dieren in het landschap, men-
sen en ook voorwerpen die een plek
krijgen in een stilleven. 
Sinds 2006 schildert hij vaak onder-
werpen die te maken hebben met Afri-
ka. De reden is dat hij tijdens een reis
naar Afrika onder de indruk kwam
van de natuur, de dieren en de men-
sen. Tevens kwam hij in aanraking
met het project Karibu (zie www.stich-
tingkaribu.nl) waarin hulp wordt ge-
geven aan de allerarmsten in Rwanda.
Hij is zo onder de indruk van het goe-
de werk dat in dit project gedaan
wordt, dat hij besloten heeft dat de op-
brengst van zijn schilderijen, na aftrek
van de materiaalkosten, volledig naar
dit project gaan.
Joop Huisman heeft de Silver Award
2009 gekregen van Art Majeur Interna-
tional voor zijn werk en de opbouw
van de website. 

Deze expositie is te bewonderen van 3
september t/m 30 november in woon-
zorgcentrum Sensire de Wehme,
Nieuwstad 32 in Vorden.

Expositie in verzorgingshuis
de Wehme Vorden
Vorden - Biografie van Joop Huis-
man. Joop Huisman is geboren in
1938 te Garderen op de Veluwe. In
de periode 1960-2001 woonde hij in
Wageningen, Renswoude en Ren-
kum. In 2001 verhuisde hij naar
Ruurlo.

Op maandag 13 september zal Ds.
Betty Neppelenbroek uit Vorden een
overdenking houden over het thema
"Vol van hoop" wat ook het thema van
de startzondag (12-09) zal zijn van de
gezamenlijke kerken in Vorden. Ds.
Wim de Jong uit Halle, zal op maan-
dag 20 september een overdenking
houden welke ook betrekking heeft
op de onlangs gemaakte reis naar Roe-
menie. Mw. Annie Alberink uit Steen-

deren gaat maandag 27 september in
gesprek met pastoraal werker Wil Mat-
ti. Pastor Matti neemt binnenkort af-
scheid van de parochie's de HH Twaalf
Apostelen. Het programma 'De Muzi-
kale Ontmoeting' wordt iedere maan-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 uur
uitgezonden via Radio Ideaal.
Na de uitzending kunnen er van 20.00
tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes aangevraagd worden voor de
daarop volgende week, via het tel.nr.
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

Kerk en radio
In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting" bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.

Het word gehouden in de Eekschuur
Bonendaal 2. Iedereen krijgt eens te

maken met een Hospice en vandaar
dat wij Dhr. de Gunst hebben uitgeno-
digd om hier alles over uit te leggen en
te vertellen hoe zoiets in zijn werk
gaat. Iedereen is van harte welkom
ook als men geen lid is staat er een
kop koffie of thee klaar. Wil men hier
iets over weten bel dan (0313) 65 25 93.

Reuma en het Hospici
Warnsveld - De Reumapatiénten-
vereniging houdt op zaterdagmid-
dag 11 september een contactmid-
dag met medewerking van Dhr de
Gunst van het Hospice.

Atelier Amare doet mee met de twee
tekendagen en houdt op zaterdag en
zondag open huis tussen 11:00 en
16:00 uur. Josée van der Staak heeft in
haar atelier alles uit de kast gehaald
en laat u kiezen uit tal van kleine te-
ken- en schilder-opdrachten. Zo krijgt
u uit de eerste hand - uw eigen hand
immers - alle informatie over de vele
les- en workshop-mogelijkheden van
Atelier Amare. Galerij Amare heeft
vanaf zaterdag 11 september een schit-
terende serie fotografieën hangen van
de Zutphense fotograaf Ruud Kronen-
burg. Gebroken glas in zeer diverse,
kleurrijke belichting resulteert in
haast abstract werk. Geprolongeerd is
het veelzijdige keramiek van Thea Teu-
sink, zowel in de galerij als in de tuin.
De galerij is op zaterdag open van
14:00 tot 18:00 uur, op zondag van
11:00 tot 17:00 uur. 

Vanaf 17:00 uur toto 19.00 uur wordt
er bij Amare in de tuin een muzikale
instuif gehouden. Rita Boshart, Jack
van Dodewaard en Josée van der Staak
brengen dan een aantal liedjes ten ge-
hore, alleen of als duo, afgewisseld
met piano-improvisaties van Jack. 

Wel zitgelegenheid meenemen en uw
favoriete hapje en drankje. Wil men
zelf ook een muzikale bijdrage geven?
bel dan (0575) 55 57 83.

Alleen bij goed weer

Muzikale instuif bij Amare

Vorden - In het weekend van 11 en 12 september is het tekenen, schilderen,
kijken en luisteren geblazen bij Amare, Komvonderlaan 6 te Vorden. Het
is het weekend van de Landelijke Tekendagen, van de Open Monumenten-
dagen en van KunstZondagVorden.

Dit jaar zijn er ook impulsrubrieken
(wat vroeger groen dressuur of springen
was), waar niet wedstrijd rijdende leden

van de KNHS aan mee kunnen doen.
De impulsrubrieken zijn bedoeld om
kennis te maken op een instap niveau
met de wedstrijdsport. Er zullen tussen
de 400 en 500 starts zijn. De organisatie
hoopt het geweldige succes van het
concours van 2009 te mogen evenaren.

Ponyconcours PC Hengelo
Hengelo - PC Hengelo houdt haar
jaarlijkse ponyconcours op de Hiet-
maat in Hengelo op 26 september.



Net als voorgaande jaren zijn er veel
ballonnen bij onze oosterburen te-
rechtgekomen. Natuurlijk waren er
ook weer veel bijzondere vindplaatsen
zoals een privégolfbaan, de bakfiets
van opa die al jaren buiten staat…en
veel ballonnen vonden hun plekje in
een boom. De absolute winnaar dit

jaar was Laura Burghout (10 jaar). Lois
Vriend (5 jaar) volgde met haar ballon
en Teun Wagenvoort (6 jaar) sluit de rij
met de derde prijs. De ballonnen van
de winnaars kwamen ver in Duitsland
terecht. Op bijgevoegde foto staat be-
stuurslid André Jimmink met van
links naar rechts Laura Burghout,

Lois Vriend en Teun Wagenvoort om
hun prijzen in ontvangst te nemen bij
Top 1 Toys Sueters.
Volgend jaar zal er wederom tijdens
het 9e Midzomerfeest Vorden een bal-
lonnenwedstrijd worden gehouden.

De Stevo is alweer volop aan de gang
met de organisatie van het 8e Oud &
Nieuw feest. Binnenkort wordt het
programma van dit grootse feest be-
kend gemaakt. 

Voor meer informatie: www.stevo.nu

Midzomerfeest Vorden 2010

Prijsuitreiking ballonnenwedstrijd

Vorden - Het einde van de zomer is in zicht. Traditiegetrouw betekent dit
voor de Stevo ( Stichting Evenementen Vorden ) dat de prijswinnaars van
de ballonnenwedstrijd bekend worden gemaakt. Afgelopen juni hebben
honderden kinderen tijdens het Midzomerfeest een ballon opgelaten, ho-
pend op een mooie prijs.

Mevrouw Aartsen, 64 jaar, CDA is van
1989-1998 loco-burgemeester geweest
van de voormalige gemeente Vorden.
Zij is lid van Provinciale Staten van
Gelderland van 1999 tot heden en
sinds 2007 plaatsvervangend voorzit-
ter van de Provinciale Staten. 
Vanaf februari 2010 tot heden heeft zij
de voorzitter vervangen. Van 2009 -
mei 2010 was zij wethouder van de ge-
meente Brummen.  De Commissaris

van de Koningin in Gelderland, de
heer C.G.A. Cornielje, heeft na overleg
met de fractievoorzitters van de ge-
meenteraad van Putten, besloten tot
het aanstellen van een waarnemend
burgemeester in deze gemeente. De
functie is per 1 september 2010 vacant
vanwege het eervol ontslag per dezelf-
de datum van de huidige burgemees-
ter mr. B.J. van Putten.
De waarnemend burgemeester me-
vrouw Aartsen is op 30 augustus jl.
beëdigd door de Commissaris van de
Koningin.  Zo spoedig mogelijk zal de
procedure worden gestart om tot een
nieuwe burgemeester van van de
gemeente Putten te komen.

Commissaris Cornielje
benoemt waarnemend 
burgemeester in Putten
Vorden - Op 1 september 2010 zal
mevrouw M. Aartsen-den Harder in
functie treden als waarnemend
burgemeester van de gemeente
Putten.

De soos wil alle bedrijven/winkeliers
uit Vorden, Wichmond en Vierakker,
die de verloting op de Oranjefeest-
avond 26 augustus jl. door middel van

giften in wat voor vorm dan ook, tot
een enorm succes hebben gemaakt,
heel hartelijk bedanken. Geweldig
zoals men de soos gesteund heeft.

Seniorensoos
Wichmond/Vierakker

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen 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 Dorps-
centrum.

SEPTEMBER
8 Lindese Vrouwengroep Creatieve

avond
8 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
8 ANBO klootschieten, Olde Lettink
9 Klootschietgroep de Vordense Pan
15 ANBO klootschieten, Olde Lettink
15 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
15 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme

16 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 Bejaardenkring Vorden
22 ANBO klootschieten, Olde Lettink
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
23 PCOB afd. Vorden Geloven met een

glimlach Ds. D. Bargerbos in 't
Stampertje

24 ANBO presentatie "Koninkrijk Jor-
danie, land tussen twee werelden"

25 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-
plussers. Aanm. en info Tel. 55 20
03

29 ANBO klootschieten, Olde Lettink
30 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme

KUNSTAGENDAVORDEN
5/9 T/M 31/10 
Galerie Agnes Raben Schilderijen en
tekeningen Anne Semler

12 September 
16e KunstZondagVorden, beeldende
kunst en vormgeving

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

Ook in Vorden wordt er voor de eerste
keer door de gezamenlijke kerken,
Rooms-katholiek en Protestants op 12
september een oecumenische Startzon-
dag gehouden. Ieder jaar wordt er geko-
zen voor een jaarthema, om de onder-
linge verbondenheid te vergroten en
ook voor een herkenbaar gezicht naar
buiten. Dit jaar is er gekozen voor het
jaarthema “Vol van hoop”. Over hoop is
veel geschreven. Hoop is wat anders
dan verwachting. Bij verwachting weet
je vaak wat er komt of wanneer het
komt. Hoop is onduidelijker, het kan
wijzen op iets goeds of iets slechts.
Hoop is vaak kansrijk: hoewel alle fei-
ten in een bepaalde richting wijzen,
kun je toch hopen dat iets anders uit-
pakt. Hoop is soms ook tegen beter we-
ten in. Maar dan is het hoop die je gaan-
de houdt, die het sprankje licht in de
duisternis geeft. Hoop biedt perspec-

tief, zonder hoop wordt het leven een
stuk donkerder. Hoop is iets voor alle
mensen, van alle leeftijden. Tijdens de-
ze startzondag In de RK Christus Ko-
ning Kerk aan Het Jebbink 8 staat om
9.30 uur de koffie of thee klaar. Om
10.00 uur zal er in deze kerk een feeste-
lijke dienst worden gehouden met me-
dewerking van het koor “Vokate”. De
organisatie hoopt dat er heel veel kin-
deren aanwezig zullen zijn, want voor
al die kinderen in de leeftijd van 3 t/m
16 jaar wordt er iets speciaals georgani-
seerd! Nadat de kinderen welkom zijn
geheten vertrekken ze met begeleiding
naar de Gereformeerde Kerk waar hen
een speciaal kinderprogramma zal
worden gepresenteerd. Na afloop van
de kerkdienst in de RK Christus Koning
Kerk, ca. 11.00 uur, wordt een ieder ver-
wacht in de Hervormde “Dorpskerk”.
Daar wordt opnieuw een kopje koffie
of thee aangeboden, waarna er een pre-
sentatie zal plaatsvinden van de ver-
schillende activiteiten in het nieuwe
seizoen. Dit geheel zal worden afgewis-
seld door live muziek. 
Om ca. 12.30 uur zal dit feestelijk ge-
beuren worden afgesloten met een
lunch (Pro Deo), die afhankelijk van het
weer binnen of buiten de kerk wordt
gehouden. Iedereen is van harte wel-
kom op deze startzondag.

Oecumenische Startzondag
Vorden - Veel plaatselijke kerken in
Nederland beginnen het kerken-
werkseizoen na de zomervakantie
met een Startzondag, meestal in de
maand september. De clubs, de ca-
techisatie, de werkgroepen: alles
gaat weer van start. Het is een fees-
telijke zondag waarop de verschil-
lende werkgroepen in de kerk zich
vaak presenteren.

Iedere ochtend trekt een hele groep
sportievelingen hun baantjes in het
mooie zwembad In de Dennen. Deze
groep, de Vroege Vogels, sloten op vrij-
dag 3 september traditiegetrouw het
zwemseizoen af met een heus ontbijt.
Het was een bijzonder zwemseizoen
dankzij de inspanningen van de bad-
meesters en badjuffen. 
"Wist u dat het badpersoneel de water-
temperatuur alle dagen constant op
23,3 graden wisten te houden? En wist
u dat het zwembad In de Dennen met
een uiterst laag "gebonden chloorge-
halte" van 0,04 (normaal is 1,00) on-
langs is uitgeroepen tot het zwembad

met het schoonste water van Neder-
land!" 
Wat u misschien wel weet is dat het
zwembad dit jaar 75 jaar bestaat! Dat
geldt ook voor sommige Vroege Vo-
gels. Er zijn weliswaar zwemsters bij
van 80 en zelfs 84 (!) jaar. Maar zwem-
ster Hentjen Bosch is net zo oud als
het zwembad, 75 jaar! Reden voor
haar om het ontbijt extra luister bij te
zetten met heerlijke verse croissantjes.

Het zwembad moet nodig verbouwd
worden. De kleedkamers en de entree
zijn, bij wijze van spreke, ook al 75
jaar oud. Daarom bezoeken B & W op

7 september het zwembad. De vergun-
ning voor de verbouwing is al binnen,
nu alleen de financiën nog maar. De
Vroege Vogels hopen natuurlijk dat
B&W positief zullen besluiten. Maar
zij "hopen" niet alleen, de Vroege Vo-
gels gaan daar actief aan bijdragen. Tij-
dens het ontbijt werd spontaan afge-
sproken dat een actie gestart zal wor-
den om het zwembad te ondersteunen
in haar verbouwplannen. Met voorlo-
pig als werktitel "de Vroege Spaarders".
De eerste gedachten gaan uit naar het
inzamelen van geld t.b.v. zonnecollec-
toren. Dat is anno 2010 een passende
investering en sluit ook aan bij de
doelstelling om het zwembad binnen
5 jaar energie-neutraal te exploiteren.
Het komende winterseizoen hoort u
meer van deze actie!

Traditioneel zwemontbijt 
met bijzonder tintje

Vorden - Jaarlijks sluiten de Vroege Vogels het zwemseizoen af met een
zwemontbijt. Ditmaal met een bijzonder tintje. Er wordt een actie op
touw gezet in het kader van de voorgenomen verbouwing!



Dit Fonds bestrijdt spierziekten en be-
wegingsstoornissen door wetenschap-
pelijk onderzoek te financieren en zet
zich in om de kwaliteit van leven van

patiënten en hun familie te verbete-
ren. Er zijn naar schatting 200.000 pa-
tiënten met een spierziekte of bewe-
gingsstoornis in Nederland. Deze
mensen zijn vaak ongeneeslijk ziek en
een aantal is invalide. Soms kunnen
patiënten een paar jaar na de diagno-
se overlijden. In 2010 staan kinderen
met een spierziekte centraal.

Collecte Prinses Beatrix Fonds
Vorden - In de week van 12 tot 18
september vindt de jaarlijkse col-
lecte van het Prinse Beatrix Fonds
plaats.

Vandaar ook dat er een afwisselend
parcours was uitgezet d.w.z. een ge-
deelte over verharde wegen, afgewis-
seld door bospaden en zandwegen. De
deelnemers konden kiezen uit drie af-

standen: 30, 45 of 60 kilometer. De
voorkeur van de fietsers ging uit naar
de grotere afstanden. Opvallend een
groot aantal marathonschaatsers die
middels deze veldtoertocht conditie
wilden opdoen. In totaal vertrokken
zondagmorgen ruim 500 deelnemers
van het Squash Centrum aan de Over-
weg in Vorden. Van daaruit werd er via
het Groote Veld koers gezet richting
Warken, Lochem, Wildenborch, Med-
ler en zo weer terug naar Vorden. On-
derweg was er een stop, waar de fiet-
sers een hapje en eendrankje kregen
aangeboden.

Ruim 500 deelnemers veldtoertocht
Vorden - De Vordense Rijwiel en
Toerclub VRTC De Achtkastelenrij-
ders, organiseerde zondag onder
ideale weersomstandigheden haar
jaarlijkse veldtoertocht. In feite
voor de deelnemers een ‘overgangs-
tocht’ van het wegseizoen in de zo-
mer naar het veldrijden in de
herfst en de winter.

En dat lukte voortreffelijk. Niels Koo-
len stal zaterdagmiddag tijdens de
jeugdcross de show door zowel in de
klasse 50 CC en 65 CC alle manches te

rijden. In de klasse 85 CC won Youri
Pardijs de eerste manche, maar kwam
hij in de tweede manche ten val, waar-
door hij naar de derde plaats zakte. 
De uitslagen waren als volgt: 
Klasse 50 CC: 1 Niels Koolen, 2 Mar-
nicq Tuininga. Klasse 65 CC: 1 Jordy
Boswerger, 2Tim Tuitert, 3 Jeroen Bus-
sink, 4 Mike Roes, 5 Ties Hellegers. 
Klasse 85 CC: 1 Jan Willem Arendsen,
2 Thijs Bulten, 3 Youri Pardijs, 4 Jorden
de Gelder, 5 Henk Vos.

Jeugdcross De Graafschaprijders
Vorden - De afgelopen weken moes-
ten de vrijwilligers van de motor-
club De Graafschaprijders flink
aan de bak. Door de hevige regen-
val moest er veel werk worden ver-
zet om het Delden- circuit in orde
te maken.

Het is een ‘high speed’ cursus, waarin
toch voldoende tijd is voor allerlei ver-
rassende extra’s, zoals grafische en
toegepaste kunst. De 16 lessen worden
gebruikt om de grote lijn in de bouw-,

beeld- en schilderkunst te behande-
len, maar ook voor verbreding en ver-
dieping is in deze opzet ruimte. 
Van het oude Egypte tot het moderne
New York reizen we door eeuwen,
stijlen en landen.Aanmelden voor de
cursus is alleen mogelijk via de Volks-
universiteit: www.vudoetinchem.nl
Startdatum: woensdag 29 september
Bibliotheek Vorden.

Cursus: Reis door de kunst
Vorden - In deze cursus staan kij-
ken, luisteren, herkennen en pra-
ten over de hoogtepunten van de
westerse kunst centraal.

Op dat moment wilde de gemeente
Vorden de erfpacht wel  afkopen om er
woningen te bouwen en wilde mee-
werken om het tennispark te verplaat-
sen naar de Overweg. De tennisclub
zag een nieuwe park met kunstgrasba-
nen en verlichting ook wel zitten en in
de beginjaren 90 lukte het om een ge-
heel nieuw tennispark aan te leggen
aan het einde van de Overweg,achter
de squashhal, en kreeg de toepasselij-
ke naam " 't Overspoor". Nu, 35 jaar na
de oprichting, is het tennispark VTP
één van de mooiste parken in de Ach-
terhoek. Er worden regelmatig toer-
nooien gespeeld met altijd veel deel-
nemers. De vereniging telt ongeveer
300 leden in investeert veel in de
jeugd door het  aanleggen van een mi-
nibaan, deelname aan KidsTennis en
de jaarlijkse schooltennisdagen.
Ruim een jaar geleden gaf het bestuur
al te kennen om het 35-jarig bestaan
van de tennisclub te willen vieren met
een bijzonder "reünieweekend". De
voorzitter Nel Warringa zegt: "Het is
dan wel geen jubileumjaar maar we
willen het 35-jarig bestaan van onze
tennisclub niet ongemerkt voorbij la-
ten gaan. Het bestuur,de commissiele-
den en heel veel vrijwilligers zijn het

afgelopen erg actief geweest met de
aanleg van een minibaan, de renova-
tie van de kantine en de kleedkamers
en het onderhoud van het tennispark.
Bovendien presenteren we binnenkort
de vernieuwde website www.vorden-
stennispark.nl Al met al reden genoeg
om dat te vieren". Er werd een reünie-
commissie gevormd die voortvarend
aan de slag ging en een feestweekend
met tal van aktiviteiten voor jong en
oud organiseerde. Rode draden tijdens
het reünieweekend zijn het "reünie-
tennistoernooi", waarvoor opgave via
www.toernooi.nl of via info@vorden-
stennispark.nl nog mogelijk is, een
'speed servicetest' om de eigen opslag-
snelheid te meten en de powerpoint-
fotopresentatie met fotomateriaal van
de afgelopen 35 jaar. Rutger Wullink ,
lid van de reüniecommissie: "Het
weekend van vrijdag 10 september tot
en met zondag 12 september zal het
druk zijn op de Overweg. Alle aktivitei-
ten en feestavonden vinden plaats bij
het tennispark. De vrijdagavond staat
in het teken van jeugdaktiviteiten.
Om half zes wordt het feestweekend
geopend en staat de patatkraam klaar
voor de jeugd. Na de opening van de
minibaan worden de ballonnen opge-

laten, en is er een KIDS-DISCO met DJ
in het tent. De jeugd van 6 tot 13 jaar
is hier van harte welkom".
De reüniecommissie hoopt dat er ook
veel oudleden komen om elkaar weer
eens te ontmoeten. Daarvoor staat de
zaterdag centraal met uitloop naar de
zondag. Voor de feestavond op de za-
terdag verwachten zij iedereen bij het
tennispark. De muziekvereniging Sur-
sum Corda brengt een serenade, ge-
volgd door de heropening van de gere-
noveerde kantine. Aansluitend is er
een warm/koud buffet in de tent.
Daarna begint de feestavond, die opge-
luisterd wordt door de band "Over the
Hill" . Aanmelden voor de feestavond
kan door opgave via email info@vor-
denstennispark.nl 
Op de zaterdagmiddag is er een speci-
ale activiteit; er worden dan 3 tennis-
clinics gegeven door Pro Te In, waar-
aan iedereen mag deelnemen. Kom
kijken of doe mee. Op de zondagmid-
dag om 14.00 uur wordt het reünie-
weekend afgesloten met een partij de-
monstratietennis door topniveauspe-
lers. Echt de moeite waard om te ko-
men kijken. De prijsuitreikingen vol-
gen daarna onder het genot van een
hapje en een drankje.
Verder zijn er nog tal van andere acti-
viteiten zoals het maken van taarten
door de jeugd, het deelnemen aan
koekenpannentennis. Wil je meer we-
ten?

De reüniecommissie heeft een prach-
tige brochure gemaakt waarin het
volledige programma staat. Voor meer
informatie of toezending van de
brochure kunt u contact opnenen via
info@vordenstennispark.nl of bellen
met 551021 of 551954

Tennisvereniging Vorden 
viert 35 jarig bestaan

Vorden - De Vordense tennisvereniging VTP viert van vrijdag 10 september
tot en met zondag 12 september haar 35 jarig bestaan. In het najaar van
1975 werd in Vorden de tennisvereniging opgericht en werden er 4 gravel-
banen aangelegd tussen de Christinalaan en de Vordense Beek. Een ge-
deelte van de toenmalige brandweerkazerne werd als kantine gebruikt.
Een leuk en gezellig gravelpark midden in het dorp. De opening was een
groot feest,de muziekvereniging marcheerde door Vorden; gevolgd door
burgemeester Vunderink in een koets om samen met de voorzitter het
park officieel te openen. Het aantal leden nam gestaag toe en in de jaren
80 werd een vijfde baan en oefenkooi aangelegd. Daarna wilde de tennis-
vereniging ook wel verlichting hebben om nog meer uren te kunnen ten-
nissen. Dat gaf wel wat problemen met de omwonenden.

Edith Meijering is in 1987 afgestu-
deerd aan de Academie voor Beeldend
Kunstonderwijs te Kampen. Met het ge-
varieerde oeuvre dat Edith Meijering
de afgelopen 20 jaren heeft opge-
bouwd weet zij de aandacht van de kij-
ker te vangen en vast te houden. Citaat:
"Met haar schilderkunstige vakman-
schap en langzame aandacht maken
haar werken ons gevoelig voor het mys-

Love is a Battlefield
Vorden - Van 10 september tot en
met 12 december is in GalerieBibli-
otheekVorden de tentoonstelling
"Love is a Battlefield" te zien van
Edith Meijering (Deventer 1962).
Het thema van deze tentoonstel-
ling, de eeuwige strubbelingen tus-
sen de seksen, wordt door Meij-
ering verbeeld met gevoel voor hu-
mor, maar ook met een wrange on-
dertoon.

Ratti begon erg goed aan de wedstrijd,
was voetballend, vooral op het mid-
denveld, de betere en kreeg in het eer-
ste kwartier kansen. Na goed doorgaan
van Gijs Klein Heerenbrink kon Mi-
chiel Gudde na een minuut op 20 uit
de rebound de 0-1 intikken. Ratti ging
door en creeërde nog een aantal goede
mogelijkheden die niet besteed waren

aan Mathijs Nijhof en Fabian Dijkman.
Voor rust blonk keeper Bram Klein Ha-
neveld uit met enkele goede reddin-
gen op counters van de thuisploeg.
Ratti begon slap na rust. De totaal mis-
lukte aftrap beloofde niet veel goeds.
Voordat Ratti weer goed georganiseerd
stond, lag de 1-1 al in het net. Zelfs
Bram was verslagen. Ratti probeerde

de draad van het eerste half uur op te
pakken, maar kreeg dit niet naar beho-
ren voor elkaar. Een, wederom flijm-
scherpe, tegenstoot van Delden dwong
Jorik Wolsing tot een ingreep op rand-
je 16. De niet erg sterk optredende
scheidsrechter beoordeelde het mo-
ment als een doorgebroken speler en
stuurde Jorik naar de kant. Een zware
straf, maar, volgens de regels, niet ge-
heel onterecht. De vrije trap die volg-
de, kon Bram niet ineens klemmen
waarna de rebound voor de aanvoer-
der van Delden was, 2-1. Ratti ging met

10 man volop gas geven en was beter
dan de 11 van de thuisploeg. Niek Nij-
enhuis viel in en bracht veel dreiging.
Het middenveld was weer voor Ratti
dat de tweede bal weer won. Een vrije
trap van Fabian Dijkman vloog langs
de muur in het doel, 2-2. Ratti verdien-
de deze gelijkmaker. Des te teleurstel-
lende was de 3-2 die hier direct opvolg-
de. Een echte rommelgoal. Ratti pro-
beerde nog van alles, leek nog te sco-
ren maar keerde met lege handen
huiswaarts. De Kranenburgers hadden
zeker een punt verdiend.

Ratti laat punten liggen
Kranenburg - Delden was voor de bezoekers een blanco pagina. De club
is vanwege de nieuwe KNVB indelingen plotseling in klasse 6B terecht
gekomen. Het sportpark ligt er schitterend bij met een hoofdveld in
kunstgras en vernieuwde kleedkamers.

terie en de meerwaarde van dingen.
Haar werken tonen de andere kant van
de medaille. Geen leven zonder dood,
geen gaafheid zonder bederf, geen lie-
felijkheid zonder gruwel. Maar ver-
vreemdend en intrigerend blijven ze
allemaal. En jij blijft kijken…." Meij-
ering beschikt over veel tekenvaardig-
heid en heeft haar materialen goed in
de vingers. Ze schildert en tekent
schijnbaar moeiteloos datgene wat ze
wil en het ziet er altijd vanzelfspre-
kend uit. Vooral hierdoor roepen de
beelden in "Love is a Battlefield" inhou-
delijke vragen op. Hoe ver gaan vrou-
wen om aandacht van mannen te krij-
gen? En hoe reageren die mannen
daarop? Zijn het wel de mannen die de
vrouw als lustobject zien? Of zijn de
vrouwen er op uit bekeken te worden?
Doen ze dat willens en wetens, of te-
gen wil en dank? Op het eerste gezicht
lijken de vrouwen in Meijerings werk
slachtoffers en de mannen onverschil-
lige bruten, maar er is meer aan de
hand. Los van al die inhoudelijke vra-
gen is Meijerings werk het bekijken
waard door de manier waarop ze haar
voorstellingen vormgeeft. Met flair en
trefzekerheid schildert ze mooie losse
toetsen en zet ze vloeiende lijnen. De
ene keer in zuurstokroze, de andere
keer in dramatisch zwart. Ze gebruikt
haar fantasie niet alleen voor de in-
houd, maar ook voor de vorm en daar
valt voor u als kijker veel aan te genie-
ten. De tentoonstellingen van Galerie-
BibliotheekVorden worden samenge-
steld door Will(emijn) Colenbrander
(beeldend kunstenaar/adviseur cul-
tuur). Voor meer informatie: 
Will(emijn) Colenbrander 
benw.colenbrander@chello.nl
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Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80

www.ruiterkamp.nl • e-mail: info@ruiterkamp.nl

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
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meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

Schuttestraat 22 - Vordentel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.cominfo@debovensteplank.com

” D” D EE  B B OV E N S T EOV E N S T E  P P L A N KL A N K ”

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

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

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk
Gerrit Jolink

Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

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

Bouwkundig Tekenburo
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Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht 

gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 
2 juni 2010 door Stichting Het Burgerweeshuis 
vergunning gevraagd voor het ontgronden 
van de percelen, kadastraal bekend gemeente 
Vorden, sectie B, nrs. 2410 en 2570, gelegen 
ruim twee kilometer ten zuidoosten van 
Vorden aan de Koststedeweg (plaatselijk 
bekend als ’t Hissink).

Beoogd wordt het aanleggen van drie poelen en 
gedeeltelijke verwijdering van de bovengrond. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 
zijn voornemens de aangevraagde vergunning, 
waaraan voorschriften zullen worden 
verbonden, te verlenen.

Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen van 9 september tot en met 
20 oktober 2010 ter inzage bij:
– de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar 

gebruikelijke openingsuren;
– de provincie Gelderland, Informatiecentrum 

in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, 
tijdens de daar gebruikelijke openingsuren.

Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan 
een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar 
zienswijze over de ontwerpbeschikking naar 
voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden 
aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder 
vermelding van het zaaknummer dat onderaan 
deze kennisgeving staat. 
De zienswijzen kunnen ook gefaxt worden 
F (026) 359 83 50. Voor een mondelinge zienswijze 
of voor een mondelinge toelichting over de 
ontwerpbeschikking kunt u contact opnemen 
met de heer G. Pieters van de afdeling 
Vergunningverlening van de 
provincie Gelderland T (026) 359 95 88.

Hoorzitting
Op donderdag 14 oktober 2010 wordt 
desgevraagd een hoorzitting gehouden in het 
Huis der Provincie te Arnhem. Tijdens die zitting 
bestaat voor iedereen de gelegenheid tot een 
gedachtewisseling over de ontwerpbeschikking 
en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen 
daartegen. Een verzoek daartoe dient uiterlijk 
7 oktober 2010 (één week voor de zitting) bij 
Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Arnhem, 6 september 2010,
zaaknummer 2010–009953

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Kennisgeving

Een zaadje kan enkel met voldoende voeding uitgroeien tot een boom. Alle kiemkracht dient aanwezig te 
zijn om te worden tot iets unieks. Ieder jaargetijde opnieuw weer betoverend. U wilt zich onderscheiden,
begin bij de kiem met de juiste vormgeving.

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

Er ontkiemt iets moois

studioEmausNetElnadrukkerij
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HELEMAAL HOLLANDS!
Gezellig druk was het in het Bruin Ca-
fé, dat dit jaar voor het eerst een eigen
plek kreeg op het feestterrein. In de
grote tent had het duo Helemaal Hol-
lands met aanstekelijke meezingers
al snel een polonaise op gang. Voor
een stevige portie Rock 'n Roll zorgden
The Heinoos, die inmiddels tot de pu-

bliekslievelingen van het Hengelsfeest
behoren. Bewondering oogstte het op-
treden van Queen Tribute. De zanger
had exacte hetzelfde gouden stemge-
luid als de overleden Queen-zanger
Freddy Mercury. 

GOLDEN OLDIES
In de roes van wederom een geslaagd

Hengelsfeest, heeft de organisatie al-
weer plannen voor volgend jaar: wel-
licht wordt de 6de editie weer ver-
lengd met de zondag. De vier Hengelo-
se heren hebben vorige week gezien
hoe dat ging, met de reünie van de
Hengelse discotheek Concordia. "Het
was een heel gezellige middag met
Golden Oldies van onder meer de be-
ste Beatles coverband ter wereld. Als
organisatie zijn we maanden bezig
om alles te regelen", vertelt Jan-Wil-
lem Harmsen. "Als de tent er dan tóch
staat, kunnen we daar net zo goed nog
een dag extra van genieten." Wie nog
even wil nagenieten van het Hengels-
feest 2010 kan de foto's bekijken op
www.hengelsfeest.nl

Record aantal bezoekers Hengelsfeest

Hengelo - De zesde editie van het Hengelsfeest trok vorige week zaterdag
meer bezoekers dan ooit. Een menigte van ruim 1300 feestende Achter-
hoekers genoot van een gezellige avond aan de Zelhemseweg. "Het was
druk maar het publiek verdeelde zich mooi over de tent, het Bruin Café
en het feestterrein buiten", aldus organisatoren Dion Wolf, Nando Burg-
hardt, Jan-Willem Harmsen en Tim de Jong. "De sfeer was erg goed en er
hebben zich geen problemen voorgedaan. Geweldig dat het zo kan, hier
in Hengelo."

Alle vrijwilligers die het Hengelsfeest mogelijk hebben gemaakt. (Op de foto ontbreken nog de mensen van de op en afbouw)

Inmiddels heeft ze op vele plekken in
de omgeving geëxposeerd, zoals in de
Kapel van Bronkhorst en tijdens de
kunst10daagse waarbij ze haar woon-
huis omtovert tot galerie. Hoewel ze
autodidact is maakt ze veelvuldig ge-
bruik van het aanleren van nieuwe

technieken, gebruik en kennis van
materiaal en het nemen van schilder-
lessen. Dit zie je terug in de ontwikke-
ling van haar kunstwerken, waarbij
ook de interesse in andermans kunst,
bezoeken aan galerieen en musea in-
vloed heeft. Haar werk kenmerkt zich

door opvallend fleurig kleurgebruik.
Gelukkig valt er voor de steeds groter
wordende groep mensen die, net als
voor streekproducten, ook voor streek-
kunst kiezen genoeg te zien en te koop
voor een leuke prijs. En de bewoners
van Maria Postel genieten van de
kleurrijke kunst en hebben er een ge-
spreksonderwerp bij. De moeder van
de kunstenares woont hier tenslotte.
Zie ook haar website 
www.galeriebronkhorst.nl

Ina Bijvank exposeert in Maria Postel

Keijenborg - In de maanden september en oktober zijn in verzorgingshuis
Maria Postel in Keijenborg schilderijen te zien van Ina Bijvank. De in
Bronkhorst geboren en getogen Steenderense is al een aantal jaren bezig
met schilderen.

Hoe komt het MKB in contact met de
juiste personen en waar moet men
aan voldoen? Op dinsdagmiddag 14
september, in het Health Valley Café
in Velp, worden de 'eerste deuren'
voor ondernemers geopend. De heer
E.L. Bomers, directeur Patiëntenzorg
Beschouwende Specialismen van
Slingeland Ziekenhuis in Doetin-
chem neemt de aanwezigen mee in
de wereld van de ziekenhuiszorg.
Bomers wordt daarbij ondersteund
door de heer dr. R.A. van der Kruijk,
neuroloog in hetzelfde ziekenhuis.
Zij vertellen op welke manier het zie-
kenhuis werkt, hoe professionals en
het management naar nieuwe pro-
ducten kijken en hoe de financiering
van nieuwe producten doorgaans
loopt. Met alle vragen kunnen deel-

nemers bij hen terecht. Op deze ma-
nier kan men zich beter voorberei-
den op het slim introduceren van
het eigen product in Slingeland.

PRESENTEREN IN SLINGELAND
Medio oktober 2010 vindt een ver-
volgbijeenkomst plaats waarbij on-
dernemers de gelegenheid krijgen
om tijdens een rondetafelbijeen-
komst het product of technologie in
Slingeland te presenteren en onder
de aandacht te brengen. Per product
of dienst zullen specialisten worden
betrokken en uitgenodigd om aan-
wezig te zijn. Deze bijeenkomst
wordt zo mogelijk georganiseerd in
samenwerking met de beide Achter-
hoekse ziekenhuizen, het Slingeland
Ziekenhuis in Doetinchem en het
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
in Winterswijk.

AANMELDEN
Wanneer men zich wil aanmelden,
neem dan contact op met het in-
novatienetwerk Syntens in Arnhem,
Jojanneke Schets. Zij is bereikbaar op
(088) 444 0 115. Aan deelname zijn
geen kosten verbonden.

Health Valley Café opent deuren 
Achterhoekse ziekenhuizen voor MKB 

Ondernemers uitgenodigd
om producten te presenteren
Voor het introduceren van inno-
vatieve producten in de gezond-
heidszorg is een lange adem no-
dig. Ondernemers die een innova-
tief technologisch product in een
ziekenhuis willen introduceren,
krijgen in veel gevallen te maken
met medici, verpleegkundigen,
inkopers en het management.

Om die reden organiseren zij weer een
grote ballonvaartactie. Bij de deelne-
mende winkeliers (zie advertentie in

Contact), vindt men alle informatie en
voorwaarden van de actie. Iedereen
heeft kans op één gratis ballonvaart
die op zondagavond 19 september a.s.
zal plaatsvinden op de Hietmaat.

H.O.V. 75 jaar
Hengelo Gld. - De H.O.V. viert in
september haar 75-jarig bestaan.

Daarom organiseren zij in samenwer-
king met de service providers Con-
cepts ICT, Lijbrandt en KickXL en de
initiatiefgroep ‘Zelhem op Glasvezel’
op 11 september aanstaande een in-
loopavond in restaurant het Witte
Paard. “Tijdens deze bijeenkomst kunt
u zien wat glasvezel is, hoe het gelegd
en verwerkt wordt. Zo kunt u bekijken
hoe glasvezelkabels met hoge druk
door een buis geblazen worden of hoe
glasvezel gelast wordt. Uiteraard zul-
len we u ook een aantal diensten to-
nen die met glasvezel mogelijk zijn,
waaronder 3D televisie,” aldus de ini-

tiatiefnemers. “Mocht u dan alsnog
vragen hebben, dan kunt u deze stel-
len bij de medewerkers van Glashart,
de projectmanager van Glashart of bij
één van de service providers. Dit alles
onder het genot van een hapje en een
drankje. Wij hopen u te mogen verwel-
komen op 11 september vanaf 10.00
uur om u alles te laten zien en vertel-
len over glasvezel.” 
De inschrijfactie loopt nog maar een
paar weken, namelijk tot 17 septem-
ber. Nog 180 inschrijvingen te gaan en
dan wordt het glasvezelnetwerk ook
in Zelhem aangelegd… “Doet u mee?”

Live demonstraties glasblazers, -lassers 3D tv

Glasvezel inloopdag Zelhem

Zelhem - Glashart, de bouwer van het glasvezelnetwerk, gaat de initiatief-
groep ‘Zelhem op Glasvezel’ ondersteunen met het glasvezel initiatief.
Glashart wil de inwoners van Zelhem op een ludieke manier kennis te la-
ten maken de mogelijkheden van glasvezel.

Een glasvezellasser aan het werk.

Voor deze middag is het thema geko-
zen: ‘Zinvol ouder worden en zinvol
ouder zijn’. Spreker is drs. Marijke

Kuyper. Muzikale omlijsting is door
John Wils. Welkom met koffie. 

Gedurende de middag wordt u drie
consumpties aangeboden. 

Graag vooraf aanmelden bij de Stich-
ting Welzijn Hengelo, tel.: 0575-
465281 of 06-10727474. 
Aanmelden kan tot 20 september. 
De middag is van 13.45 tot 16.15 uur.

Landelijke Dag voor de Ouderen
Bronkhorst - De Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst organiseert
in het kader van de Dag van de Ouderen voor de hele gemeente Bronck-
horst een speciale middag voor de ouderen in Café-Restaurant Den Bre-
mer aan de Zutphen Emmerikseweg in Toldijk.

Er vinden in de grote zaal diverse op-
tredens plaats. In de omheinde tuin,
het terras en in het café zijn de vrije
groepen te beluisteren. De organisatie
is in handen van ‘De Trekkebuuls’.

Harmonicadag in De Herberg
Vorden - Zondag 12 september van
11.00 tot 17.00 uur wordt er in en
rondom De Herberg in Vorden een
harmonicadag gehouden, waaraan
iedereen kan meedoen.
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Voor de dertig kilometer kan tussen
9.00 en 10.00 uur gestart worden. 

Voor de twintig tussen 9.00 en 11.00
uur en voor de tien kilometer tussen
10.00 en 12.00 uur. 

Leden van de wandelbond betalen
twee euro inschrijfgeld en niet-leden
2.50 euro per tocht. 

Voor meer informatie: Erica Leussink,
tel. 0573 257351 of het e-mailadres
ericerica5@hotmail.com

Wandelsportvereniging DOS Barchem

Kastelenwandeltocht vanuit
Vorden
Vorden - Wandelsportvereniging
DOS Barchem organiseert zondag
5 september een Kastelentocht in
Vorden. De wandelaars hebben de
keuze uit drie afstanden: 10, 20 of
30 kilometer. Startlocatie is café-
restaurant De Herberg aan de
Dorpsstraat.

In deze praatgroepen kan men ande-
re mensen leren kennen die begrij-
pen waar men over praat of over wil
praten. Een praatgroep is dus eigen-
lijk ook wel een gezelligheidsgroep
en kan de juiste richting ophelpen.
Praatgroep klinkt zo zwaar, maar dat
is het niet. Er is vaak een drempel bij
homo’s/lesbo’s om zich voor zo’n
groep aan te melden. Men zegt wel
eens: maak van je hart geen moord-
kuil. Sinds 24 augustus is de nieuwe

website van de Kringen in de lucht.
www.dekringen.nl. Er zijn groepen
voor mannen en een groep voor bi-
seksuele mannen/jongens. In deze
laatste groep voor biseksuelen kun-
nen ook mannen in een heterorela-
tie terecht. Ook zijn er groepen voor
vrouwen. Men hoeft niet meteen in
een praatgroep. Men kan ook ge-
woon een keer komen praten.

Voor informatie en aanmelding voor
deze praatgroepen kan men bellen/
mailen. 
Voor mannen: 
tel. (0573) 45 23 75 (Wim) 
of mail achterhoek@dekringen.nl
Voor vrouwen: 
tel. (0573) 40 24 54 (Marleen) 
of mail eigenhoutje@hetnet.nl
Het best kan men bellen na 18.30 uur
of in het weekeinde.

Praatgroepen 
Stichting de Kringen
Ruurlo - Stichting de Kringen or-
ganiseert al ruim 47 jaar in de
Achterhoek en Liemers praat-
groepen/gezelligheidsgroepen
voor homo’s/lesbo’s en biseksue-
len. De groepen starten binnen-
kort weer met een nieuw winter-
seizoen en er is weer plaats voor
nieuwe mensen bij de groepen.

Iedereen is van harte welkom om een
kijkje te komen nemen.

De tuin is een halve hectare groot en
bestaat uit drie gedeelten en bevat een
grote variatie aan planten, struiken en
bomen en komt nu al een beetje in
herfstsfeer. Tevens bestaat de tuin uit
drie vijvers.

Open tuin familie Schepers
’t Ruurlose Broek
Het Broek - De tuin van de familie
Schepers aan de Morsdijk 9 in ’t
Ruurlose Broek is zondag 5 sep-
tember geopend voor publiek.

,,Als ondernemer ben je steeds op
zoek naar nieuwe uitdagingen en ex-
pansie. Die expansie kan ik niet op
mijn huidige locatie creëren. In de af-
gelopen twee jaar hebben we ons af en
toe eens georiënteerd op uitbreiding
van onze activiteiten. Maar een ge-
schikte exploitatie waren we nog niet
tegen gekomen. Ruim drie maand ge-
leden werden we via kennissen getipt
over een horecaonderneming in Len-
gel, grenzend aan ’s Heerenberg die
een nieuwe exploitant zocht. Na wat
gerichte oriëntatie bleek mijn oud-
chef Peter Thies van Herberg De Gou-
den Leeuw in Bronkhorst, waar ik in
het verleden heb gewerkt, inmiddels
als chef-kok werkzaam was bij De Ko-
renmolen. De deal met de eigenaar
van het pand werd mede daarom dan
ook snel afgerond”, zo verklaart Rob
Dolphijn (37) die samen met Sandra
(36) in 1998 aan het Kerkplein cafeta-
ria ’t Reurlse Snackhuus startte. In
2001 werd aanpalmend aan het cafeta-
ria een start gemaakt met Dinercafé

De Naober. Gasterij De Korenmolen
aan de Drieheuvelenweg in Lengel is
in de regio vooral bekend als buffetres-
taurant. De formule van De Korenmo-
len is eenvoudig en duidelijk. Rob Dol-
phijn: ,,Voor een eerlijke prijs uitge-
breid eten en drinken op een mooie lo-
catie, en genieten van een gevarieerd
buffet! Dat kan bij Gasterij De Koren-
molen waar u voor twee uur lang uit-
gebreid eten en drinken niet meer be-
taalt dan 29,95 euro per persoon. In-
clusief alle drankjes, behalve buiten-
lands gedistilleerd en likeuren. Deze
worden apart in rekening gebracht.
Het buffet is één grote menukaart en
zonder wachttijden! Twee uur lang
smullen in een gezellige, ongedwon-
gen sfeer.” Wil men langer blijven dan
betaalt men voor het derde uur 8,50
euro per persoon all-in. Men kan door-
lopend binnenkomen. Groepen tot
300 gasten zijn bij De Korenmolen van
harte welkom. De sfeervolle aankle-
ding en tafelopstelling dragen bij aan
een gezellige ambiance, zodat ook gro-

tere gezelschappen direct een huise-
lijk gevoel krijgen. Bij mooi weer kan
men ook dineren op het bloemrijke
terras in de zon of juist in de schaduw
onder parasols. Natuurlijk is er voor
de kinderen een afgesloten speelruim-
te.

UITBOUWEN
De formule van het buffetrestaurant
willen Rob en Sandra Dolphijn samen
met Peter Thies en medewerker Marc
ter Brake in de komende periode ver-
der uitbouwen. De nieuwe exploitan-
ten hebben De Korenmolen voor een
periode van vijf jaar gehuurd. De Ko-
renmolen is van donderdag tot en met
zondag van 16.00 tot 22.00 uur ge-
opend. Men kan doorlopend binnen-
komen. De laatste binnenkomst is om
20.00 uur. Belangrijk is dat men tijdig
reserveert! Het telefoonnummer van
De Korenmolen is 0314 661214.

Als openingsactie mag elke vierde per-
soon in september gratis gebruik ma-
ken van het buffet. 

Voor meer informatie: zie de website:
www.dekorenmolen.nl
(zie ook advertentie)

Nieuwe uitdaging voor Rob en Sandra Dolphijn

Uitbreiding De Naober met
Gasterij De Korenmolen

Ruurlo - Zoals Contact Ruurlo vorige week al meldde spreidt Dinercafé
De Naober uit Ruurlo haar vleugels uit. Rob en Sandra Dolphijn gaan per
3 september namelijk ook Gasterij De Korenmolen in Lengel (’s Heeren-
berg) exploiteren.

Gasterij De Korenmolen aan de Drieheuvelenweg in Lengel is in de regio vooral bekend als buffetrestaurant.

Afgelopen week tekende de 27-jarige
aanvaller een 3 jarig contract bij de
Schalke 04. Op zijn officiele website
(www.klaasjanhuntelaar.com) werd
een en ander bekend gemaakt. De eer-
ste wedstrijd van Huntelaar is 10 sep-

tember tegen Hoffenheim. De transfer
van Klaas-Jan Huntelaar naar Schalke
04 is afgerond. De spits komt over van
AC Milan en tekent een contract voor
drie jaar bij de club van trainer Felix
Magath. De club uit Gelsenkirchen be-

taalt naar verluidt 13 miljoen voor
Klaas-Jan, die begin 2009 van Ajax
naar Real Madrid verhuisde en daarna
naar Milan. "Ik zie Schalke als een
mooie club. Ze strijden vaak lang mee
om de titel. Het is voor mij een mooie
uitdaging om met die club kampioen
te worden", zegt Huntelaar op zijn
website.

Huntelaar rond met Schalke 04

Op deze foto tekent Klaas-Jan in 2008 nog een door Fred Diks over hem ge-
schreven boekje ‘Van pupil tot prof’ bij Janssen De Spar in Hummelo.

Hulshof is in november 2006 begon-
nen als interim-directeur van de des-
tijds recent gefuseerde VVV Bronck-
horst. In die periode reorganiseerde
hij de VVV. Afgesproken doelen waren:
het verstevigen van de relatie met de
toeristisch-recreatieve ondernemers,
het promoten van de gemeente aan de
hand van thema’s en het verbeteren
van de interne organisatie. Rick Huls-
hof vindt dat deze doelen inmiddels
zijn behaald. Hij vindt ook dat de toe-
gevoegde waarde van de VVV Bronck-
horst voor ondernemers de afgelopen
jaren is gegroeid. Zowel het aantal
VVV-leden, als de betrokkenheid van
het bedrijfsleven in diverse projecten
is immers fors toegenomen. “Mede
met behulp van de VVV-platforms heb-
ben we gezorgd voor een hecht toeris-
tisch bedrijfsnetwerk, daar mogen we
trots op zijn”, aldus Hulshof. 
Eind 2006 is, in overleg met de ge-
meente Bronckhorst, gekozen om het

grondgebied te promoten aan de hand
van thema’s. “De VVV heeft hierin,
met plezier een trekkende rol vervuld.
Het is dan prettig om te zien dat bij-
voorbeeld de ‘Kunst10Daagse’, maar
ook de projecten ‘Kastelen & Tuinen’
en ‘Gezinnen met kinderen’ haar
vruchten afwerpen”. Naast deze the-
ma’s heeft de VVV de afgelopen jaren
veel gelnvesteerd in haar websites,
promotie op evenementen, arrange-
menten en optimalisatie van wandel-
en fietsroutes. De interne organisatie
is op veel punten gewijzigd, zodat het
beter kan inspelen op de ontwikkelin-
gen en trends in de toeristische sector. 
Het resultaat hiervan is dat een fors
negatief bedrijfsresultaat in 2006 is
omgebogen naar een klein positief re-
sultaat in 2008 en 2009. “Natuurlijk
kunnen er nog zaken worden verbe-
terd, zo is de uitstraling van de winkel
in Vorden en de agentschappen in de
gemeente nog onvoldoende professio-
neel. Hier zal ik me de komende
maanden nog zo veel mogelijk voor in-
zetten; en ik vertrouw daarbij op fi-
nanciële steun van de belanghebben-
de partijen in de omgeving van de
VVV”, aldus Hulshof. De directeurs-
functie van de Bronckhorster VVV
werd de afgelopen vier jaar parttime
ingevuld; dit passend bij de ambitie
van de VVV om de overheadkosten zo
laag mogelijk te houden. In de komen-
de weken zal gelnventariseerd worden
of dit voor de toekomst nog een ge-
wenste situatie is en wat de alternatie-
ven zijn.

Rick Hulshof stopt als
directeur VVV Bronckhorst
Vorden - Rick Hulshof stopt met in-
gang van 1 februari 2011 met zijn
werkzaamheden als interim-direc-
teur van de VVV Bronckhorst. Voor
de invulling van zijn functie zal
een opvolger worden gezocht. De
tijdelijke opdracht is op zijn ver-
zoek niet verlengd. Rick hulshof
was de afgelopen vier jaren drie da-
gen per week voor de VVV Bronck-
horst werkzaam. Daarnaast runde
hij een eigen toeristisch arrange-
mentenbedrijf. Vanaf februari
wordt dit een fulltime job.



Wilt u een middag gezellig klaverjas-
sen of jokeren, meldt u zich dan aan!

Het kaarten is bij: Plaza, Dorpsstraat
28e, Vorden. Elke maandagmiddag
vanaf 27 september a.s. 

OPGAVE BIJ: 
Th. Eijkelkamp, tel. 55 28 18.

Kaartclub "55+ Vorden"
Vorden - Ook voor het kaarten
(klaverjassen en jokeren) staat het
nieuwe seizoen weer voor de deur.

‘Wat is dit toch leuk om te doen’, zo
sprak Henk Aalderink op humoristi-
sche wijze met een gelmiteerde ‘vrou-
wenstem’. Alvorens de catwalk te be-
treden maakte hij Cultuurfonds Vor-
den complimenten voor het initiatief
tot deze dag. ‘ Het Cultuurfonds heeft
ons opnieuw verrast. Vorig jaar de Ita-
lian Proms, dit jaar de Hoedjesdag en
volgend jaar weer een muziekpro-
gramma. Het levert een bijdrage aan
de woon- en leefcultuur in Vorden.
Het geeft ook een uitstraling naar het
prachtige gebied waarin wij wonen en
werken’, aldus Henk Aalderink daar-
bij doelend op de gehele gemeente

Bronckhorst. ‘Kunst en cultuur is een
wezenlijke bijdrage voor onze samen-
leving. Ik had trouwens nooit gedacht
dat ik nog eens over de catwalk zou
mogen lopen’, aldus Henk Aalderink.
Wim Polman, voorzitter van het Cul-
tuurfonds Vorden en uiteraard bij de-
ze gelegenheid ook met hoed op, gaf
een figuurlijke pluim op de hoed van
Gerda Schoo en Ruth van Setten die
deze dag met behulp van een aantal
vrijwilligers hebben georganiseerd. ‘
Deze Hoedjesdag inspireert het cul-
tuur- en kunstklimaat in Vorden en
past precies bij de doelstelling van ons
Cultuurfonds’, zo vertelde Polman.

Ook dat vrouwen zowel binnen- als
buiten een hoed mogen dragen. ‘ Dat
geldt niet voor mannen, die mogen al-
leen buiten een hoed dragen, voor Sin-
terklaas wordt een uitzondering ge-
maakt. En ‘hoedje- af ‘ voor onze bur-
gemeester dat hij hier vandaag aanwe-
zig wil zijn’, aldus Wim Polman.
Gerda Schoo, op deze dag tevens de la-
dy speaker, vertelde dat Hoedjesdag is
opgebouwd rondom hoedenmaakster
Frida Pelgrum. ‘Frida heeft nooit de
kans gehad om hier op het marktplein

met een eigen atelier te staan’, zo
sprak Gerda. Na vervolgens alle stand-
houders te hebben aangekondigd
vroeg ze aandacht voor ‘Herentijd’. ‘
Heren met hoed die laten zien hoe
leuk het is om een hoed te dragen’, zo
legde ze uit. Onder luid applaus betra-
den vervolgens diverse Vordense he-
ren de catwalk. Het spits werd afgebe-
ten door Johan Norde, rustig wande-
lend, buigend naar de dames, de jas
losjes over de arm en weer terug. Hans
Aartsen, couturier in Vorden in een

prachtige ‘snit ‘ met dito hoed. De he-
ren Schoolderman, Roosenstein, Pol-
man en Geurt Harmsen ( welke laatste
veel werk heeft verricht bij de opbouw
van deze Hoedjesdag ) , zij allen lieten
zien dat ‘een man met hoed’ toch wel
indruk maakt !
Chris Voerman verscheen zoals hij zelf
aangaf, met schroom op de catwalk.
‘Toen mijn kleindochter mij zag zei ze
‘ opa wat ga je nu toch doen’. Eigenlijk
draag ik alleen in de winter een hoed.
Deze hoed kreeg ik van een vriend.
Zegt mijn vrouw Wil ‘ dit is absoluut
niet het model dat bij je past’. Dus ik
naar Frida Pelgrum, zij heeft de hoed
zodanig vermaakt dat het nu wel bij
mij past’. Het applaus van de omstan-
ders zag Chris Voerman dan ook als
een eerbetoon richting Frida. Op deze
Hoedjesdag werd ook gelegenheid ge-
boden om zelf een hoed te maken.
Daarvoor stelde Cultuurfonds Vorden
de materialen beschikbaar.

Leerlingen van school ’t Beeckland wa-
ren ook aanwezig . Zij hadden onder
leiding van Ron Bastiaannet, tijdens
een project op school , zelf hoedjes ge-
maakt. Ook zij mochten over de cat-
walk lopen. Zo rond het middaguur
verzorgde Sari Wereld Mode uit Oene
een modeshow met uit Vorden afkom-
stige modellen. Verder op deze Hoed-
jesdag stands met o.m. sieraden, hand-
gemaakte tassen uit schapenwol, zij-
den sjaals, tekeningen e.d. Het geheel
werd muzikaal opgeluisterd door Line-
ke Rekers en Joop en Jurriaan Boers-
toel. Cultuurfonds Vorden organiseer-
de deze dag ook een hoedenwedstrijd.
Er werden prijzen beschikbaar voor de
categorie ’Grappig en Origineel’. Hier
ging de eerste prijs naar Ap en Ger-
dien Jimmink uit Lochem. Dinie Be-
rentsen uit Gaanderen werd winnaar
in de categorie ‘Chique hoeden ‘. Bij de
jeugd ging de eerste prijs naar Roland
Schoo. Als jury fungeerde Loke Bakker,
Frank van Setten en Wim Polman.
Gerda Schoo was na afloop van Hoed-
jesdag zeer enthousiast. ‘Wij zijn dik-
en dik tevreden. Honderden bezoekers
, waarvan velen met hoed en veel deel-
nemers die over de catwalk liepen.
Echt, boven verwachting. Een fantasti-
sche dag en natuurlijk werkte ook het
weer mee’, aldus Gerda Schoo.

Voor herhaling vatbaar

Hoedjesdag: fleurig, elegant en amusant

Vorden - Het kan niet missen, de Hoedjesdag die zaterdag voor het eerst
in Vorden op het marktplein werd gehouden, zal de komende jaren onge-
twijfeld opnieuw op de agenda prijken. Prachtige weersomstandigheden
en schitterende ( hoeden ) creaties die deden denken aan nostalgie en ro-
mantiek. De organisatie was in handen van Cultuurfonds Vorden. Burge-
meester Henk Aalderink was met ketting om en getooid met hoed naar
Vorden gekomen om vervolgens met een brede grijns over de catwalk te
lopen. Hij had daarbij charmant gezelschap van de dames Doortje en Dar-
tel. Deze twee dames op ‘hoge stelten’ en in prachtige gewaden gewikkeld
waren ‘ingehuurd’ om door het dorp te paraderen om op die manier de
Hoedjesdag te promoten.



Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 36
van 6 t/m 11

september 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O

HAMSTERAANBIEDINGEN
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WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

• mini gravers v.a. 75 cm breed
• mini shovel 1,1 meter breed
• trilplaten
• stenen knippers
• trilstamper
• snoeihout versnipperaar
• tuin versnipperaar (benzine motor)
• zijklepelmaaier 150 cm
• tuinfrees 8 pk
• verticuteermachines

• motor kruiwagen 4-WD
• tuinrol (vulbaar)
• aanhangwagens open en gesloten
• paarden / veetrailers
• veegmachines
• frees 2,2 meter
• stalmest verspreider 5 ton
• schijveneg 3,15 meter
• houtklovers 220 volt + 
• motor 17 ton

Bovenstaande machines zijn te huur per uur of per dag.

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

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

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

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

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

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

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

Wasautomaat Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen 
op www.rowielektro.nl

Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu 
tot wasautomaatdeur online op voorraad. 

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

15%
korting op

uitlaten
APK € 19,=

voor benzine- en dieselauto’s

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

Deze maand is het 10-jaar geleden dat wij onze “culinaire deuren”
voor u openden. Van 10 september t/m 10 oktober kunt u genieten van een
heerlijk jubileum 3-gangen voordeel menu. Het “wild” eten seizoen start op
15 oktober. a.s. bij Ellens restaurant.

· Drieluik
tartaartje van rund omwikkeld met lardo, een bitterbal van rivierkreeft,  
rijst en wakame, en een oosterse bouillon. 

· Sucade Black Angus 
heerlijk mals van het Black Angus rund, bereid op de Grill en 
geserveerd met een saus van rode port. OF

· Zeeduivelfilet 
omwikkeld met seranoham, geserveerd met zeekraal en een 
saus van safraan.

· Duo 
van Créme Brulée met tonkabonen en een Chocolade mousse 
met Amarene kersen.

Ellens restaurant
Burgemeester Rijpstrastraat 10

7021 CR Zelhem
Tel. 0314 623253

*Reserveren gewenst: 
o.v.v. “Jubileummenu”.

Reserveren kan ook via www.ellensrestaurant.nl

Naam
Postcode
Plaats
e-mail

*Reserveren gewenst: 
o.v.v. “Jubileummenu”.

gJubileumJubileummenu 

€25,00
      per persoon*



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

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische

en Bestuurszaken), Recreatie en toeris-

me, Voorlichting/communicatie en

promotie, Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke orde-

ning, 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,

inkomen en zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisa-

tie, 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.
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De gemeente start dit najaar met
het bouwrijpmaken van de locatie
Ruurloseweg/Enkweg in Vorden.
Het bestemmingsplan voor de ont-
wikkeling van woningbouw op deze
locatie is eind augustus onherroe-
pelijk geworden. Dit betekent dat er
geen beroep is ingediend tegen het
bestemmingsplan en dat niets de
bouw van woningen op het terrein
meer in de weg staat.

Unieke kavels
Nadat het terrein bouwrijp is ge-
maakt, kunnen de bouwwerkzaam-
heden van de woningen en het zorg-
complex plaatsvinden. De gemeente
begint binnenkort met de verkoop
van vier unieke bouwkavels. Op deze

kavels kunnen gelnteresseerden
naar eigen inzicht een vrijstaande
woning realiseren. Dus vrije keus in
architect en aannemer; het zoge-
naamd particulier opdrachtgever-
schap.

De overige door Esprit Management
B.V. ontwikkelde woningen worden
door Goldewijk Doetinchem
gebouwd. ProWonen verkoopt of
verhuurt de elf grondgebonden
woningen voor o.a. starters. Voor
ProWonen bouwt Goldewijk een
zorgcomplex met als gebruiker
GGNet. Goldewijk biedt ook vijf vrij-
staande woningen te koop aan. De
verwachting is dat deze verkoop eind
2010/begin 2011 start. De locatie

aan de Ruurloseweg/Enkweg is één
van de laatste nieuwbouwlocaties
die de gemeente de komende jaren
ontwikkelt. Door de krimp van de
bevolking wordt nog slechts beperkt
nieuwbouw gerealiseerd. De plan-

vorming van deze locatie loopt al
enkele jaren. In juni 2010 heeft de
gemeenteraad dit bestemmingsplan
vastgesteld, waarmee de plan-
vorming is afgerond.

Bouwrijpmaken Ruurloseweg/Enkweg in Vorden
start in najaar

Op 1 oktober gaat de nieuwe
omgevingsvergunning in. Vooral
voor bedrijven die regelmatig een
vergunning aanvragen betekent dat
nogal wat. Speciaal voor hen orga-
niseren de Achterhoekse gemeen-
ten daarom op 20 en 27 september
a.s. gezamenlijk twee informatie-
bijeenkomsten over de invoering
van de omgevingsvergunning
(WABO). 

Bedrijven hebben in hun werk te
maken met een groot aantal vergun-
ningen en voorschriften, met elk hun
eigen criteria, procedures, afhande-
lingstermijnen, kosten en toezicht-
houders. Op 1 oktober a.s. is dat
verleden tijd met de invoering van de
omgevingsvergunning (Wabo).

Eén vergunning
Vanaf dan kunnen bedrijven alle
vergunningen voor de fysieke leef-
omgeving via één (digitaal) loket
met één vergunning regelen: 1 lo-
ket, 1 vergunning, 1 procedure, 1
beroep en 1 bezwaar. Dat scheelt
veel tijd en geld. 

Informatieavond
Natuurlijk zal het even wennen zijn.
De gemeenten willen bedrijven daar

graag bij helpen. Daarom organise-
ren de Achterhoekse gemeenten
twee informatiebijeenkomsten over
de omgevingsvergunning. De bij-
eenkomsten zijn op:
• 20 september in Wehl, zaal De

Olde Beth op de Nieuwestraat 10.
Aanvang 19.30 uur

• 27 september in Lichtenvoorde,
zaal HCR 't Zwaantje aan de Zieu-
wentseweg 1. Aanvang 19.30 uur.

Voor wie?
De avonden zijn bestemd voor alle
bedrijven die toestemming van de
overheid nodig hebben voor het ver-
richten van activiteiten die gevolgen
hebben voor de leefomgeving. Zoals
bouwen, verbouwen, slopen, aan-
leggen, kappen en activiteiten waar
nu een milieuvergunning voor nodig
is. Geldt dit voor u? Dan begroeten
wij u graag.
Voor meer informatie kunt u terecht
op www.omgevingsloket.nl.

Informatiebijeenkomsten
WABO voor bedrijven
Nieuwe omgevingsvergunning gaat
1 oktober a.s. in

Kunnen de gemeente en het bedrijfs-
leven samen succesvol onderne-
men? Jazeker! Daarom organiseert
de gemeente op 4 oktober a.s. van
16.00 tot 20.30 uur een Business to
Business dag Bronckhorst (B2B)
2010 in het gemeentehuis. Het the-
ma van de dag is: Samen succesvol
ondernemen, ontwikkeling door ver-
binding.
De gemeente hecht grote waarde
aan goede contacten tussen de
Bronckhorster ondernemers, van
kleine zelfstandigen tot grote bedrij-
ven, en de gemeente. Ook wil zij
graag de contacten tussen de onder-
nemers onderling stimuleren. Waar
kunnen zij elkaar versterken?

Programma
Wethouder van economische zaken
Dorien Mulderije opent om 16.30 uur
de bijeenkomst.  Vervolgens houdt
dr. Kaj Morel, identiteitsmarketeer,

een lezing over hoe en waarom  iden-
titeitsmarketing werkt: Mensen kie-
zen niet voor je om wat je verkoopt,
maar om wie je bent en waar je voor
staat. Hierna zijn er diverse work-
shops, gericht op (persoonlijke) ont-
wikkeling, samenwerking, Social
Media (o.a. LinkedIn, Twitter) en een
biljartclinic die voldoende stof voor
gesprek opleveren. De dag wordt af-
gesloten met een buffet.

Aanmelden en meer informatie
Het bedrijfsleven in de gemeente
ontving onlangs een uitnodiging voor
deze dag. Ondernemers die zich nog
niet hebben aangemeld, kunnen dat
nog tot en met 17 september a.s.
doen via www.b2bdag.nl. Deelname-
kosten voor de compleet verzorgde
bijeenkomst zijn € 90,- p.p. ex. BTW.
Meer informatie over de dag:
www.b2bdag.nl of bij Tip Achterhoek,
tel. (06) 12 87 08 50.

Business to Business dag
Bronckhorst op 4 oktober a.s.

Zorgt u geregeld voor een zieke
partner, familielid, vriend of buur,
dan zijn er verschillende mogelijk-
heden om u bij die zorg te onder-
steunen. De gemeente kan dat,
maar ook verschillende andere or-
ganisaties. Om u hiermee bekend te
maken, organiseert de gemeente
samen met de Vrijwillige intensieve
thuiszorg (VIT) Oost-Gelderland op
14 september a.s. een informatie-

markt voor mantelzorgers. Deze is
in zaal Langeler op de Spalstraat in
Hengelo van 13.30 tot 16.00 uur. Wij
hopen u daar te mogen begroeten.

Zorgt u voor een naaste?

Kom 14 september naar de infomarkt
voor mantelzorgers

Laten we op 4 oktober de 
koppen bij elkaar steken... 

         

www.b2bdag.nl

Op last van de politie hebben de ge-
meente Doetinchem en de provincie
Gelderland besloten de omleiding
om Doetinchem aan te passen.
Deze omleiding is van kracht omdat
er in het centrum van Doetinchem
gewerkt wordt aan de Ruimzicht-
laan. De wegen in de omgeving van
de werkzaamheden slippen dicht,
waardoor de bereikbaarheid voor de
hulpdiensten (met name van en
naar het Slingeland ziekenhuis)
in gevaar komt. Het verkeer wordt
nu niet meer omgeleid via de
Keppelseweg (N317) maar via de

Dorpsstraat in Laag-Keppel (N814)
in de richting van de A18 (bij Wehl).
Wij zijn ons er van bewust dat deze
aanpassing extra verkeershinder
tot gevolg heeft voor de bewoners
van de Dorpsstraat. Op dit moment
kunnen wij nog niet zeggen
wanneer de omleiding weer via
Doetinchem gaat lopen, maar in
overleg met de gemeente
Doetinchem en de provincie
proberen we deze situatie zo snel
mogelijk weer ongedaan te maken.
Wij hopen op uw begrip voor deze
situatie.

Verkeershinder Dorpsstraat Laag-Keppel
door werkzaamheden Doetinchem



B en w zijn van plan om de Oude
Zutphenseweg in Vorden, tussen de
Hamelandweg en de Wildenborch-
seweg, aan te wijzen als eenrich-
tingsverkeer in de richting van de
Wildenborchseweg.

Onveilige verkeerssituatie
Het zwembad en de sportvelden van
Vorden liggen aan de Oude
Zutphenseweg, tussen de Hame-
landweg en de Wildenborchseweg.
Bezoekers kunnen aan beide zijden
van de weg parkeren.
Aan de kant van de voorzieningen
kunnen auto's schuin parkeren en
aan de overkant van de weg kan dat
parallel aan de rijbaan.
Deze parkeerplaatsen staan regel-
matig vol. Bij het verlaten van de
parkeerplek ontstaan verkeeron-
veilige situaties wanneer auto's
proberen te draaien op de weg om
in de richting van de Hamelandweg-
Kerkhoflaan weg te rijden.

Wilt u reageren?
Voordat b en w hierover een defini-
tief besluit nemen, horen zij graag
uw mening over het plan. U kunt tot

en met 16 oktober a.s reageren
door een brief te sturen aan de ge-
meente Bronckhorst, postbus 200,
7255 ZJ Hengelo (Gld)

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

Hoe denkt u over uw woonomge-
ving? Wat is uw mening over ons
gemeentebestuur? Wat vindt u van
de gemeentelijke regels en onze
dienstverlening? Het gemeentebe-
stuur vindt het belangrijk om uw
mening over de gemeente te we-
ten. Daarom houden we in septem-
ber en oktober een enquête onder
inwoners en onder bezoekers van
het gemeentehuis. Dit onderzoek,
'Waarstaatjegemeente.nl', hielden
we ook in 2006 en 2008. Hiermee
vergelijken we ons functioneren
met dat van andere deelnemende
gemeenten, maar ook met onze re-
sultaten van de enquêtes die we in
2006 en 2008 hielden.

Binnenkort stuurt de gemeente
naar 1.200 willekeurig gekozen in-
woners een brief met een vragen-
lijst over de gemeente. Daarnaast
kunt u in september en oktober,
nadat u een bezoek heeft gebracht
aan het gemeentehuis om bijvoor-

beeld een identiteitskaart aan te
vragen, een vragenlijst invullen
over onze dienstverlening. In de
vragenlijsten kunt u uw waardering
geven over een aantal aspecten van
de gemeente. Als een groot aantal
inwoners dit doet, kunnen wij op
hoofdlijnen zien hoe onze gemeen-
te er op dit moment volgens u voor
staat. Wij hopen dat u een zo eerlijk
mogelijk oordeel geeft over de ge-
meente en over het gemeente-
bestuur, zodat het onderzoek ook
daadwerkelijk weergeeft wat u als
inwoner denkt en wij weten waar
we eventueel nog aan moeten wer-
ken. Door mee te doen, helpt u ons
om ons werk beter te doen! De re-
sultaten van het onderzoek worden
naar verwachting in maart 2011 be-
kend.

Gemeente onderzoekt
waardering onder inwoners
Hoe vindt u dat wij ons werk voor u doen?

Plan voor eenrichtingsverkeer gedeelte
Oude Zutphenseweg Vorden

Onlangs heeft u de nieuwe gemeen-
tegids in de bus gehad. Boordevol
informatie over de gemeentelijke
organisatie en onze producten en
diensten. Daarnaast biedt de gids
een uitgebreid overzicht van vereni-
gingen en instellingen die onze ge-
meente rijk is. Deze informatie vindt
u ook op de digitale gemeentegids
op www.bronckhorst.nl. Inclusief
een duidelijke routebeschrijving.
Natuurlijk verouderen gegevens. Er
komt een nieuw secretariaat of ie-

mand heeft een nieuw adres. Deze
worden in de digitale gids regelma-
tig ververst, terwijl de nieuwe papie-
ren gids pas in 2012 weer uitkomt.
Handig om te weten! Staat er bij uw
volleybal-, voetbal- of toneelvereni-
ging binnenkort een adreswijziging
van het secretariaat op stapel of
wellicht van uw oefenruimte? Via de
digitale gids kunt u een wijziging
direct doorgeven. Doen! U wilt toch
ook dat nieuwe leden de weg naar u
weten vinden.

Digitale gemeentegids vernieuwd

De Stichting Programmaraad Oost-
Gelderland - met als werkgebied alle
gemeenten in de Achterhoek, de
Liemers en de gemeente Brummen,
adviseert o.m. kabelexploitant UPC
Nederland B.V. over televisie- en
radioprogramma's. Het merendeel
van de Nederlanders ontvangt de
televisie- en radioprogramma's via
de kabel. Omdat het onmogelijk is
om een ieder zelf te laten bepalen
welke programma's dat zijn, heeft de
Mediawet die taak toebedeeld aan
programmaraden. De programma-
raad brengt jaarlijks aan de kabel-
exploitanten een bindend advies uit
over 15 televisie- en 25 radiozenders.
Daarvan zijn door de overheid al 7
televisie- en 9 radiozenders vast-
gesteld. Voorts adviseert de pro-
grammaraad over de samenstelling
van het overige deel van het stan-
daardpakket, dat uit ongeveer 30
televisie- en 40 radiozenders bestaat.

Nieuw lid uit Bronckhorst gezocht 
Om de taak van de programma-
raad in het belang van de consu-
ment zo goed mogelijk te kunnen
vervullen en in verband met een
vacature vanwege het bereiken
van de maximale zittingstermijn
van het huidige lid uit de gemeente
Bronckhorst wordt een nieuw lid
gezocht, mogelijk ook voor de
functie van penningmeester of se-
cretaris. De vacature staat open
voor abonnees afkomstig uit de
gemeente Bronckhorst.

Benoeming
Hij/zij wordt voor een periode van
vier jaar benoemd. Omdat de Media-
wet ervan uitgaat, dat de leden van
de programmaraad samen een zo
goed mogelijke afspiegeling van de
samenleving vormen, waarin zoveel
mogelijk bevolkingsgroepen met
diverse culturele, maatschappelijke
en levensbeschouwelijke opvattin-
gen vertegenwoordigd zijn, zijn
allochtonen, vrouwen en jongeren
zeer welkom.

De programmaraad vergadert door-
gaans vier keer per jaar. Het betreft
een functie op vrijwillige basis,
waarvoor een passende vergoedings-
regeling geldt.

Functie-eisen
Wilt u ook meepraten over radio en
televisie op de kabel? Dat kan! Meldt
u nu aan als kandidaat. De functie-
eisen zijn onder andere:
• u bent minimaal 16 jaar oud 
• u (of het gezin waar u deel van uit-

maakt) ontvangt radio en televisie
via het kabelnetwerk van UPC,
eventueel in de toekomst als abon-
nee van een andere aanbieder via
de kabel (bijvoorbeeld Tele2) 

• u heeft interesse in de wereld van
de media en wilt graag in team-
verband een constructieve
bijdrage leveren aan een radio-
en televisiepakket, dat voor alle
kabelabonnees in ons werkgebied
interessant is 

• u beschikt over voldoende kennis
of wilt u deze eigen maken op het
terrein waarbinnen de Stichting
Programmaraad Oost-Gelderland
adviseert 

• u mag geen lid zijn van het
gemeentebestuur, geen binding
hebben met een kabelexploitant
anders dan als abonnee en geen
bestuurslidmaatschap of betrek-
king hebben bij een zend-
gemachtigde 

• u bent als inwoner ingeschreven in
de gemeente Bronckhorst

Solliciteren
Belangstellenden worden uitgeno-
digd om een brief met motivatie en
een kort CV op te sturen naar: 
Stichting Programmaraad Oost-
Gelderland, t.a.v. de heer
E. Driessen, Ruurloseweg 27,
7255 DG Hengelo (Gld).
Graag ontvangen wij uw schriftelijke
reactie vóór 1 oktober 2010.

Programmaraad Oost-Gelderland zoekt nieuwe
leden

Bouwvergunningen
• Hummelo, Dorpsstraat 3-5, veranderen woning
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen drie silotanks en doorsteek emballage/inpakafdeling
• Zelhem, Heisterboomsdijk 3, bouwen melktank- en robotruimte
• Zelhem, Terborgseweg 5, bouwen vleesvarkensstal

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 27 augustus 2010:
• Vierakker, Heelerweg 1-3, opening en open dag project Fotonenboer, plaatsen feesttent en

ontheffing verstrekken zwakalcoholische drank, 22 september van 10.00 tot 18.00 uur en

Verleende vergunningen

23 september 2010 van 13.00 tot 17.00 uur, Melkvee academie Lelystad

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 31 augustus 2010:
• Vorden, Zutphenseweg 40, vernieuwen serre en balkon- en terrashek
Verzonden op 2 september 2010:
• Steenderen, Begoniastraat 5, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 27 augustus 2010:
• Hengelo (Gld), Veermansweg 14A, bouwen veldschuur
• Steenderen, Hoge Wesselink 4, bouwen bedrijfshal
• Zelhem, Varsselsestraat 2, veranderen dak van de woning
Verzonden op 30 augustus 2010:
• Hengelo (Gld), Zelhemseewg 45A, bouwen opslagloods
• Zelhem, Michelstraat 9, vergroten paardenstal

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 30 augustus 2010:
• Hummelo, Dorpsstraat 32, voor het realiseren van een uitbouw t.b.v. het trappenhuis en het

maken van toiletruimtes



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Baak, De Veersweg 4, voor de verbouw en restauratie van de woonboerderij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt/Hoog-Keppel, tijdens de jaarlijkse kermis zijn van 17 september 18.00 uur t/m 20 sep-

tember de Zomerweg, tussen de Roomstraat en de Veenweg, en de Hulsevoortseweg afgeslo-
ten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Voor het doorgaande ver-
keer wordt een omleidingsroute ingesteld via de Zomerweg, Roomstraat, Tellingstraat, Veen-
weg en de Zomerweg. De Dubbeltjesweg in Hoog-Keppel, tussen de Kerkstraat en de 'Ulenpas'
is van 19 september 2010 van 12.00 tot 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer. Tijdens de optocht wordt het verkeer omgeleid via de Zomerweg,
Hoefkensestraat, Nieuwe Eekstraat, Eekstraat en de Zomerweg

• Hummelo, tijdens het jaarlijkse volksfeest op 7 en 8 september 2010 zijn de Keppelseweg
(N814), tussen de Zelhemseweg en de Dorpsstraat, de Torenallee (N314) en de Zutphenseweg
(N314) afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Via de Broek-
straat en de Zelhemseweg loopt dan een omleidingsroute voor het verkeer richting
Doetinchem en Zutphen. Voor het verkeer naar Doesburg wordt een omleidingsroute ingesteld
via de Zomerweg

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 schrifte-
lijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het be-
sluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening. 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw be-
zwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 30 augustus 2010:
• Vorden, Deldenseweg 3, plaatsen hekwerk en vervangen poort
Verzonden op 31 augustus 2010:
• Vorden, Ruurloseweg 72, vergroten woning

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 30 augustus 2010:
• Zelhem, Hanenhoek 19, bouwen overkapping

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 30 augustus 2010:
• Hengelo (Gld), Hogenkampweg 24, verbouwen schoolgebouw

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, Sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrij-
ving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw
handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het in-
dienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft,
dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Voorgenomen ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Steenderen, Eekstraat 13, bouwen woning met garage, ontheffing in verband met het over-

schrijden van de maximale toegestane nokhoogte van 6 meter, geldend bestemmingsplannen
'Buitengebied 1993', 'Buitengebied Steenderen 1993-2000' respectievelijk 'Steenderen, Hum-
melo & Keppel Functiewijziging 2008'  

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Steenderen, Meidoornstraat 37, vergroten woning, ontheffing in verband met het overschrijden

van de maximale oppervlakte voor aan- en uitbouwen van 20 m2, geldend bestemmingsplan
''t Paradijs 2003'

De bouwplannen liggen van 9 september t/m 20 oktober 2010 tijdens de openingstijden voor be-
langhebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raad-
plegen op www.bronckhorst.nl  � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplannen

Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het plan
naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. 

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
• Hengelo, Menninkweg 1, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied 2008; Plan Mennink in Hengelo (Gld)'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 9 september t/m
20 oktober 2010 voor een ieder ter inzage.

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00045-

ON01. Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00045-
/NL.IMRO.1876.OB00045-ON01

• via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de

genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ont-
werpbesluiten naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen
bij b en w.

Ontwerpbesluit (art. 11 erfgoedverordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 9 september t/m 20 oktober 2010 de vol-
gende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Drempt, Veldweg 24A, voor verbouw van het achterhuis tot woning
• Steenderen, Bronkhorsterweg 2, voor de herinrichting van het terrein rond de kerk  

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door belanghebbenden worden ingediend, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 21 oktober 2010. Indien u dat
wenst worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook
kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opne-
men via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.
Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvanke-
lijk) beroep instellen tegen de definitieve besluiten.

Monumenten

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 8 september t/m 20 oktober 2010 tijdens de
openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Zelhem, Bocholtseweg 1, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning
voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichting gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Mogelijkheden voor beroep
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig 

zienswijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 21 oktober 2010.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u
binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht
worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek
door die voorzitter is beslist.

Wet milieubeheer

����������	�
����
�	��������

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
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DROGISTERIJ
VERFSPECIAALZAAK

lenselink
Kerkstraat 1, Hengelo Gld. Tel. 0575-461300

Bij een besteding van
€ 15,00 of meer aan

drogisterij- of verfartikelen
maakt u kans op een

GRATIS BALLONVAART!
Café - Zaal 

Voor al uw feesten, partijen en bruiloften.
Jan en Leny Wolbrink

Bleekstraat 3, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 46 13 40.

ZIE ONZE BALLONVAARTACTIE
IN HET CAFÉ

UW MAANDTOPPER

EEN HOOGVLIEGER?

Bij aankoop van het menu:

Loempia met friet
en rauwkost à € 4,95
kans op een GRATIS BALLONVAART

op 19 september 2010.

Cafetaria

Spalstraat 5, 7255 AA  Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 12

www.langeler-partycentrum.nl

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!
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Beltrumsestraat 34 | Groenlo | T 0544 - 461394 Raadhuisstraat 27 | Hengelo | T 0575 - 462547

Floris

H E N GE LO

Gratis
ballonvaart

bij AH Hengelo
Elke dag (13 t/m 19

september) vaart
de 750ste klant

mee!

Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 461205

H E N GE LO

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

De najaarscollectie
is binnen!

Sandwich
Not the Same

Carbone
Mac

Twister grote maten

Spalstraat 29, Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 38 28

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

Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccesssoires • Werk- en vrijetijdskleding • Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen

ACTIE WINTERCOLLECTIE
10% korting

O.a. winterjassen, truien, vesten, etc.

Actieperiode 
6 t/m 18 sept. 2010



Zegt hij: ‘We bedrijven al jarenlang
motorsport op een legale manier. Dat
wil zeggen dat we binnen de normen
blijven die de overheid met betrekking
tot het geluid stelt. Dat houden wij op
ons Delden- circuit nauwkeurig in de
gaten, dat wil zeggen zorgen voor een
juiste verhouding qua geluid en het
aantal rijders in de baan. Daardoor
hebben wij het aantal decibels terug
gebracht. Ook het ‘wildcrossen’ komt
niet voor. Daarvoor zorgt de onderlin-
ge sociale controle’,’zo zegt Gerben
Vruggink. Op dit moment heeft de

club (en dal al jaren) een ‘gedoog- ver-
gunning’ voor het rijden op het Del-
den- circuit. De verwachting is dat die
nog voor het eind van het jaar wordt
omgezet in een definitieve vergun-
ning.
Bij VAMC De Graafschaprijders wordt
de motorsport in de ‘breedte’ beoe-
fend. De club telt namelijk verschillen-
de disciplines: een jeugdafdeling met
circa 20 actieve rijders. De cross/ endu-
ro telt ongeveer 125 actieve sporters,
terwijl ongeveer 100 leden actief deel-
nemen aan de oriëntatiesport. De rest

van de leden zijn ‘ondersteunend’,
waarvan weer een deel bij tal van eve-
nementen als vrijwilliger dienst doet.
Gerben Vruggink: ‘We hebben voor al
die verschillende takken van motor-
sport een aparte commissie met een
eigen bestuur die hun eigen verant-
woordelijkheid dragen. Ik schat dat
ongeveer 35 leden de hele club ‘draai-
ende’ houden. Dat ik voorzitter van
deze mooie club mag zijn, is een deel
van mijn leven.

Voor mijn gevoel sta ik er ook midden
tussen. Als er wat moet gebeuren help
ik liever een handje mee dan als voor-
zitter aanwijzingen te geven’, zo zegt
Gerben Vruggink. Mede doordat het
Delden- circuit in de ‘achtertuin’ van
zijn geboortegrond ligt raakte Gerben
al op zeer jonge leeftijd in de ban van
de ronkende motoren. ‘Mijn ouders

probeerden het nog wel tegen te hou-
den. Uiteindelijk gaven ze toch toe-
stemming en mocht ik op 12 jarige
leeftijd voor het eerste op een motor-
tje crossen. In de maanden januari/ fe-
bruari keken wij als jongens al reikhal-
zend uit naar de maand maart, want
dan mocht er weer gereden worden’,
zo zegt Gerben Vruggink. Op 14 jarige
leeftijd werd hij bij de Graafschaprij-
ders clubkampioen en werd hij (in
1986 )gekozen tot jeugd- motorsport-
man van het jaar. Gerben kreeg de
smaak te pakken en boekte tijdens
regionale wedstrijden diverse goede
resultaten. 
In de jaren 1990-1993 reed Gerben
crosswedstrijden bij de inters 500 CC.
In 1999 stapte hij over naar de enduro
sport en werd hij in 2000 in zijn woon-
plaats Vorden in de klasse 250 CC na-
tionalen zelfs kampioen van Neder-

land. Gerben: ‘ Ik ben ooit eens tijdens
een kampioensrit enduro op de derde
plaats geëindigd. S’ avonds stond mijn
naam op teletekst. Ik vond het prach-
tig, mijn naam op teletekst dat was
wat! Nu kan ik er hartelijk om lachen’,
zo zegt hij. De laatste jaren heeft Ger-
ben Vruggink kennis gemaakt met de
aller zwaarste motorsport die er in de
wereld bestaat: de Dakar rally. Hij
maakte deze rit een paar keer mee als
monteur, echter tijdens zijn 4e rally
begon voor hem het echte werk. Ruim
9000 kilometer solo op de motor door
zandwoestijnen, hoge duinen, rivier-
beddingen, hitte en kou en heel veel
afzien. Gerben Vruggink reed de rally
in Zuid Amerika uit. Hij eindigde op
de eervolle 44e plaats. Er gingen 200
motorrijders van start. Uiteindelijk
kwamen er 80 in Buenos Aires over de
finish!

Gerben Vruggink van jubilerend De Graafschaprijder

Het voorzitterschap is een deel van mijn leven

Vorden - In de tijd waarin we leven en waarin steeds meer eisen aan het
milieu worden gesteld, is het opmerkelijk dat een auto- en motorclub
(VAMC De Graafschaprijders) floreert als nooit tevoren met een ledental
van over de 400. Komend weekend bestaat de club 60 jaar en het bestuur
twijfelt er niet aan dat tot in lengte van jaren in Vorden motorsport wordt
beoefend. De 39 jarige Gerben Vruggink, al bijna tien jaar voorzitter heeft
voor deze optimistische geluiden een logische verklaring.

Gerben als voorzitter

Aan de start in Buenos Aires

Nelleke Hoefnagels informeerde bij
die gelegenheid bij mij of ik interesse
had de molen en hun woning te ko-
pen. Ik had geen belangstelling voor
de woning, wel voor de molen.

Natuurlijk eerst familieberaad gehou-
den. Mijn vrouw Annie was in eerste
instantie niet zo enthousiast, onze
vier kinderen met aanhang wel. Toen
ook Annie overstag ging, heb ik de mo-
len gekocht. Bij de koop is inbegrepen
het voormalige terrein dat de Coöpe-
ratie ‘Ons Belang‘ destijds aan Hoefna-
gels heeft verkocht, de opslagloods en
de woning Lindeseweg 29A, dus niet te
verwarren met de woning op nummer
25, waar het echtpaar Hoefnagels
vooralsnog blijft wonen’, zo zegt Henk
Ruiterkamp. Op de vraag voor welk be-
drag het geheel is aangekocht begint
Henk te lachen en wil hij daarover (be-
grijpelijk!) niets kwijt! 

Henk: ‘ Mijn motivatie is om de molen
voor het buurtschap Linde te behou-
den. Natuurlijk hangt er een prijs-
kaartje aan, ik hoop t.z.t. op een ‘kos-
tendekkend ‘ plaatje. De eerste jaren
moet er geld bij. Er is veel achterstallig
onderhoud. De muren van de molen
verkeren in slechte toestand, het wa-
ter loopt er doorheen, het dak moet
dicht gemaakt worden, de kap van de
molen is lek en er moet nodig geschil-
derd worden. Als wij geen aannemers-
bedrijf hadden was de aankoop niet
door gegaan. Gelukkig ben ik erg han-

dig en kan ik een heleboel dingen zelf.
Daarnaast kunnen wij gebruik maken
van een rijkssubsidie,een provinciale-
en een gemeentelijke subsidie. Dank-
zij de BRIM regeling is er nog t/m 2013
een budget voor onderhoud voorhan-
den. In 2014 moeten wij opnieuw een
subsidieaanvraag indienen.
De opslagloods is deels verhuurd,
evenals de bijbehorende woning. De
molen is in 1986 door de familie Hoef-
nagels ondergebracht in een Stich-
ting. Inmiddels zijn wij de bestuur-
ders van deze stichting. (Het bestuur
bestaat uit Henk Ruiterkamp voorzit-
ter, Anneke Eelderink secretaris en
Marjan Arfman penningmeester). Vrij-
willig molenaar Harrie Rietberg is al
sinds 1995 werkzaam in de molen en
zal dit blijven doen. Verder hoopt
Henk Ruiterkamp op de medewerking
van een aantal vrijwilligers. Ook is hij
zelf met de cursus molenaar begon-
nen. Verder bestaat de mogelijkheid
om voor minimaal tien euro per jaar
donateur te worden van de ‘Vrienden
van de Lindese molen’. Het ligt in de
bedoeling om bijvoorbeeld in samen-
werking met de plaatselijke VVV, de
molen op bepaalde dagen voor het pu-
bliek open te stellen.

In de molen is ook een theater geves-
tigd, dat plaats biedt aan circa 50 per-
sonen. Daar werden regelmatig tal
van muziekavonden e.d. gehouden.
Het ligt niet in de bedoeling dat wij
daar zelf dingen gaan organiseren zo-

als Peter Hoefnagels dat altijd deed.
Wij hopen wel dat mensen het theater
bij bepaalde gelegenheden van ons
willen huren (e-mail henk.ruiter-
kamp@ruiterkamp.nl of bellen
556631), zo zegt Henk Ruiterkamp. De
achtkantige ‘beltmolen’ met als ken-
merk dat de wieken vanaf de belt (ver-
hoging onder de molen) gekruist kun-
nen worden is in 1856 gebouwd. Dat
gebeurde door mijnheer Kelderman
die met zijn gezin vanuit Ootmarsum
in Linde ging wonen. Het werd een
loonmaalderij, de boeren konden het
zaad van haver, rogge, tarwe daar la-
ten malen.

In 1890 brandde de molen door onbe-
kende oorzaak af, waarna het weer
door Kelderman werd herbouwd. In
1905 nam ene mijnheer Wonnink de
molen over en ging deze als molenaar
aan de slag. Henk Ruiterkamp: ‘In
1924 werd de molen en de bijbehoren-
de gebouwen voor 11.500 gulden door
de Coöperatie Ons Belang aangekocht,
waarna de familie Hoefnagels het dus
begin zeventiger jaren aankocht. De
Lindese molen is tijdens Monumen-
tendag (zaterdag 11 september) en op
zondag 12 september te bezichtigen.
Molenaar Harrie Rietberg zal de mo-
len beide dagen draaiende houden.
Verder vinden er die dagen nog een
aantal neven-activiteiten plaats. Zo is
er bijvoorbeeld een glaskunstenaar,
een mandenmaker e.d. Ook is er een
bijenverenging present.

Molen op 11 en 12 september te bezichtigen

Henk Ruiterkamp nieuwe eigenaar Lindese molen

Linde - Henk Ruiterkamp, zelf geboren en getogen in het buurtschap Lin-
de is onlangs eigenaar geworden van de Lindese molen en dat geeft hem
toch wel een trots gevoel. Henk Ruiterkamp: ‘Eén en ander speelde al een
tijdje. Bij het begin van het volksfeest in Linde organiseren we altijd een
fiets-puzzeltocht met start en finish bij het Proathuus. Door bepaalde om-
standigheden konden we daar vorig jaar niet terecht maar mochten wij
bij de Lindese molen starten. 

Lindese molen in volle glorie.
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De deelnemers moesten drie ronden
over de Varsselring rijden. Te Stroet
zette een tijd van 18 minuten en 30 se-
conden op de klok en was hiermee ver-
uit de snelste. Joost Berentsen reed in
20 minuten en 19 seconden naar de
tweede plaats. 

Hij was vier seconden sneller dan Felix
Wolbert, die op de derde plaats eindig-
de. Ook Peter Makkink eindigde in de
twintig minuten. Met een tijd van
20.48 belandde hij net naast het podi-
um. Zijn plaatsgenoot Martijn Verstee-
ge bezette met een tijd van 21.54 de

vijfde plek. Versteege en Makkink re-
den zaterdag tevens de Ronde van
Twello. Makkink ondernam geduren-
de de wedstrijd meerdere pogingen
om uit het peloton te ontsnappen. 

Ook Versteege reed een goede wed-
strijd en handhaafde zich in de voor-
ste gelederen van het peloton. In de
eindsprint passeerde hij de meet als
15e. Makkink kwam als 23e over de
finish.

Rens te Stroet vliegt over Varsselring

Wichmond - De renners van RTV Vierakker-Wichmond streden vorige
week woensdag op de Varsselring bij Hengelo om de titel ´Snelle man
2010´. Rens te Stroet had de minste tijd nodig voor de 14,5 kilometer lan-
ge tijdrit.

v.l.n.r. Felix Wolbert, Rens te Stroet en Joost Berentsen

Sociï zocht vanaf het begin de aanval
om zo snel mogelijk op voorsprong te
komen. Op het moeilijk bespeelbare
veld kreeg het daarbij de nodige hulp
van de Doesburgse keeper. Gert-Jan Lo-
man kreeg de bal in de derde minuut
op de rand van de zestien en kon de
bal klaarleggen voor Stefan Roording,
hij twijfelde niet en loste een schot op
doel. Het was een zwak schot, maar de
keeper van Doesburg besloot de bal te
laten gaan; 0-1. Een cadeautje van de
tegenstander en dus gelijk lekker in de
wedstrijd. Nog geen minuut later
kreeg Sociï echter het deksel op de
neus. Uit een corner kwamen de Does-
burgers vrij simpel op 1-1. Sociï moest
dus weer opnieuw beginnen. Sociï
bleef geconcentreerd voetballen en de
1-2 kon dan ook niet uitblijven. Het
was Maarten Rensink die vanaf rechts
de bal keurig bij Gert-Jan Loman neer-
legde, hij schoot gedecideerd binnen.
Twee minuten later was het weer raak
Gert-Jan Loman was weer voorberei-
der en broertje Teun de afmaker; 1-3.
Hierna zakte Sociï weer wat in, maar
Maarten Rensink toonde in de 35e mi-
nuut wat van zijn klasse. Na goed

doorzetten in het centrum tikte hij
vanaf randje zestien de 1-4 binnen
met de buitenkant. Vlak voor rust
maakte Doesburg de 2-4 na zwak in-
grijpen van Sociï-kant. Na rust kon So-
cil niet echt meer overtuigen, het ging
mee in het spel van Doesburg wat re-
sulteerde in een saai schouwspel. De
scheidsrechter benutte ieder moment
om zijn aanwezigheid te tonen. Van
(goed) voetbal was dan ook nog maar
nauwelijks sprake. Aan beide kanten
werden de nodige kansen gemist.
Doelman Henry Vreeman en verdedi-
ger Arend-Jan Groot Jebbink voorkwa-
men de aansluitingstreffer waardoor
het nooit meer spannend werd. 

Uiteindelijk deed Maarten Rensink de
deur definitief op slot met een hard
schot vanaf een meter of 25; 2-5. De
drie punten gingen mee naar Wich-
mond, maar trainer Steffens heeft nog
heel wat werk te verrichten alvorens
dit een vanzelfsprekendheid wordt.
Daarnaast is ook het competitiede-
buut van Jasper Kamphuis en Stefan
Weenk noemenswaardig, beiden hiel-
den zich zeer goed staande. Op zon-
dag 12 september speelt Sociï tegen
NVC uit Netterden.

UITSLAGEN SOCIÏ
Dinsdag 31-08:
Sociï 1 - DEO 1 (beker): 1-2

Zondag 05-09:
Sociï 1 - SC Doesburg 1: 2-5
Sociï 2 - Concordia Wehl 3: 0-4

Sociï
Wichmond - Sociï speelde afgelo-
pen zondag zijn eerste wedstrijd in
de zesde klasse C. Deze ging tegen
Doesburg, een tegenstander die
men nog kende van een aantal sei-
zoenen terug in de vijfde klasse.
Van dat team was nog nauwelijks
iets over, en dat kwam dan ook in
het spelniveau tot uiting.

Zo ook de eerste klas van 1953. Onder
het regiem van juffrouw Weber had-
den ze het ‘aap, noot, mies’ geleerd en
het leek hen leuk weer eens samen te
komen. Dit lukte, want al in 1995
werd een eerste reünie gehouden. Ge-
zelligheid troef en met een “Dit moe-
ten we vaker doen”, ging de groep uit

elkaar. Plannen waren er wel, maar
het duurde nog tot vorige week zater-
dag (4 september) tot de volgende re-
ünie er was. 

Van de 51 uitnodigingen (wat een gro-
te klassen in die tijd!) kwamen 34 klas-
genoten bijeen om een gezellige dag te

vieren. Juffrouw Weber, inmiddels bij-
na 80 jaar oud, werd ook uitgenodigd,
maar voor haar was een reünie te ver-
moeiend. Na een gezellige huifkarrit
en een wandeling werd de dag afgeslo-
ten met een gezamenlijke maaltijd,
waarbij de verhalen van vroeger, vaak
nog smeulger dan toen beleefd, over
tafel vlogen en met een “Dit moeten
we vaker doen” ging de groep weer uit
elkaar, ditmaal met de volle overtui-
ging dat het nu geen 15 jaar zou gaan
duren.

Reünie Looschool klas 1953

Zelhem - Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Zelhemse Loo-
school kwamen veel oud-klasgenoten elkaar weer eens tegen tijdens de
schoolreünie. Veel reüniegangers maakten plannen voor een klassereü-
nie om de oude verhalen nog eens op te halen.

Het begin was wel ongeveer hetzelfde,
Neede zat duidelijk meteen in de wed-
strijd en opende opnieuw de score na
vijf minuten spelen. En, ook vandaag
had Vorden tijd nodig om in de wed-
strijd te komen, iets wat zich na een
kwartier begon af te tekenen. Er wa-
ren wat kansen voor de thuisploeg,
wat echter ook aan de andere kant ge-
beurde voor het Vordense doel. 

Kort voor het rustsignaal was er een
sterke actie van Frank Hiddink op de
rechterflank, gevolgd door een goede
terugspeelbal op Joris Platteeuw. Die
aarzelde niet en de bal verdween met
een boog in de linkerbovenhoek van
het Neede doel. De thee werd opge-
zocht met deze 1 - 1 tussenstand.
Na de rust bleef het een gelijk opgaan-
de wedstrijd tot aan de zeventigste mi-
nuut, uit een verre ingooi wist een
Neede aanvaller de bal achter Vorden-

se keeper Gerrit Wenneker te krijgen.
Opnieuw een voorsprong voor de
Needenaren. 

Tien minuten voor tijd nam Niels Sie-
merink een hoekschop op rechts, de
bal werd door een aantal spelers ge-
mist. Niet door Frank Hiddink die met
een tikje kon scoren. Daarna was er
nog maar een bijzonderheid in de
wedstrijd, Vorden verdediger Michel
Barink kon met een tweede gele kaart
de kantlijn op zoeken.

Bij Vorden wordt er nooit een man van
de wedstrijd gekozen, als dat wel het
geval was geweest dan had de pas 18
jarige middenvelder Wouter Ringlever
daar zeker kans op gemaakt. Ringlever
was wel content met het gelijke spel,
?Beide ploegen waren aardig aan el-
kaar gewaagd, vond ik. 

Verschil met de bekerwedstrijd was
dat wij beter voetbal lieten zien. Toch
kwamen we te snel achter te staan.
Neede zat meteen in de wedstrijd, en
bij ons duurde dat even. Daar moeten
we aan gaan werken, dat moet groeien
bij ons. Ik vond ons echt niet minder
dan Neede vandaag, en kan wel leven
met dit gelijke spel. Ben toch wel blij
dat we een punt overhouden aan deze
wedstrijd?

Gelijkspel in 
eerste competitiewedstrijd
Vorden - Nog geen twee weken gele-
den speelde VV Vorden thuis voor
de beker ook tegen Sportclub Nee-
de, en enige vergelijking tussen
beide wedstrijden is er wel te ma-
ken. Verschil is echter dat het van-
daag voor de competitie in een ge-
lijkspel eindigde, terwijl de beker-
ontmoeting in een 0 - 1 winst voor
de bezoekers eindigde.

Als het weer het toelaat, zal hij ook
een glazen observatiekastje tonen
met een klein bijenvolk erin. 

Zeker zullen er lege kasten en raten
worden meegenomen om het ver-
haal te illustreren. Heeft u wel eens

gehoord van kastanjehoning of tijm-
honing? En wist u dat dezelfde ho-
ning vloeibaar of vast, z.g. crèmeho-
ning, kan zijn? Behalve honing zijn
er ook verwante producten zoals
was, propolis, bijengif en zelfs wijn
afkomstig van de honingbij.

Bent u al lekker gemaakt? Behalve
kennis nemen van al deze boeiende
zaken, mag u ook proeven!

Dus kom volgende week naar de eer-
ste verenigingsavond, ook om weer
na de zomer gezellig met elkaar sa-
men te zijn. En neem familie, vrien-
dinnen en andere belangstellenden
mee.

Oecumenische vrouwengroep
Wichmond-Vierakker
Wichmond-Vierakker - Volgende
week woensdagavond 15 septem-
ber start men in Withmundi het
jaarprogramma met een lezing
over het wonderlijke leven van de
honingbij. Van de vereniging "De
Vooruitgang" te Hengelo (Gld.)
komt de imker Henk Waarlo ver-
tellen over de moderne manier
van bijenhouden.



Het gaat in de eerste training al meteen lekker. In het
grote deelnemersveld van maar liefst 43 coureurs zette
Bakker een 5e tijd neer, Wassink een 17e. Later op de dag
gingen de heren nog wat harder maar bleven de posities
ongewijzigd. De eerste training van de IRRC werd gere-
den op een natte baan waarbij Bakker en Roelofs goede
tijden wisten te rijden. De tweede training werd op een
droge baan gereden en de tijden vlogen omlaag waarbij
Roelofs een uitstekende prestatie leverde door als 7e te
eindigen. De meeste deelnemers in deze klasse starten
met 1000cc motoren maar een enkeling start op een
600cc waaronder Roelofs. Bakker werd door het team als
6e geklokt maar doordat de transponder de rondetijden
niet doorgaf werd Bakker als laatste op de grid gezet. 

De technische staf, onder aanvoering van Hans Over-
maat en Theo Roelofs, was op de wedstrijddag dan ook
erg druk omdat het PRA team aan drie wedstrijden deel-
nam. Frank Bakker en Tonny Wassink mochten als eerste
aantreden in de 250cc. Na een voorzichtige start namen

4 rijders al snel afstand. Frank kon zeer eenvoudig een 5e
plaats veiligstellen en reed met reserves omdat hij ook
nog aan de 2 IRRC wedstrijden deelnam en z'n krachten
moest verdelen. Tonnie reed ook een voorzichtige race
en nam geen onnodige risico's maar wist toch een prima
15e plaats te behalen. De eerste wedstrijd voor de IRRC
begon voor Jan Roelofs moeizaam, de Yamaha R6 kwam
moeilijk weg en al in de 1e bocht kwamen de dikke
1000cc motoren als treinen voorbij. Na de 1e ronde lag
Roelofs slechts op een 13e plaats, Frank Bakker daarente-
gen stormde als een stier door het deelnemersveld en
was na 1 ronde al op een 15e plaats aangekomen vanaf
de 32e startplaats. Beide PRA coureurs weten daarna
goede rondetijden neer te zetten en zowel Jan als Frank
weten gedurende de race nog een aantal plaatsen naar
voren te rijden. Jan wist als 7e te eindigen voor Frank die
een geweldige 8e plaats wist te scoren. Voor de 2e wed-
strijd werden de Yamaha's van een setje nieuwe banden
voorzien en konden ze weer aan de bak. Dat deden de he-
ren dan ook want Roelofs reed mee voor een plek in de
top drie. Uiteindelijk pakte hij een ongelofelijke 6e
plaats en was daarmee veruit de snelste 600cc rijder van
het veld. De eerstvolgende man die op net zo'n machine
reed werd slechts 17e. Frank Bakker reed ook deze race
weer de sterren van de hemel en werd 9e. Jammer dat hij
als laatste moest vertrekken. Hij zette overigens rondetij-
den neer die goed waren voor een top 5 klassering.

Het team ging met een goed gevoel terug naar Hengelo
en zal zich gaan voorbereiden op de laatste race van het
seizoen over een paar weken. Jan Roelofs zal in het laat-
ste weekend van september meedoen aan de laatste ONK
race van dit seizoen op het circuit van Assen bij de Race
of the Champions. Frank Bakker en Tonny Wassink zul-
len in datzelfde weekend rijden in Frohburg voor de laat-
ste race van het IRRC en de 250cc klasse.

Goede resultaten PRA in Schleiz

Hengelo - In het weekend van 28 en 29 augustus
werd op het circuit van Schleiz in het oosten van
Duitsland de vierde race in het Internationale Road
Racing Championship (IRRC) voor motoren verre-
den. Dit kampioenschap wordt mede georganiseerd
door de HAMOVE uit Hengelo, waar de eerste race
gereden werd dit jaar. Het Hengelose Performance
Racing Achterhoek was ditmaal met drie coureurs
naar Duitsland gekomen. Frank Bakker en Jan Roe-
lofs kwamen aan de start in de IRRC . Bakker reed
ook een race in de klasse 250-cc categorie waaraan
teameigenaar Tonny Wassink ook meedeed. In zo-
wel de IRRC als 250-cc kon men twee keer trainen
waarbij Bakker en Wassink op zaterdagmorgen
eerst nieuwe zuigers moesten inrijden.

Frank Bakker IRRC deelnemer 2010 Foto Henk Teerink

Bouwbedrijf MB
Kruisbrinkseweg 20 - 7227 DA Toldijk
email: info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw
• Levering en plaatsing kozijnen, 

ramen, vensters, deuren en trappen 
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel

• Metsel-, stukadoors- en voegwerk

• Levering en plaatsing van beglazing

• Monumentaal

• Steigerwerk plus verhuur

• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
www.besseling-metselbedrijf.nl

WITTE 
BOLLEN

DEZE WEEK 

6 VOOR

€ 1.75

ZONNEPITTEN-
BROOD

NU VOOR

€ 1.95

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 7 sept. t/m zaterdag 11 sept.

FRAMBOZEN
BAVAROISE

VLAAI
KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

het einde van 
onmogelijke 

uitvaartwensen. 
Bij Monuta 

maakt u van elk
afscheid een mooie 

herinnering.

kijk op monuta.nl of bel 
Monuta in Zutphen

telefoonnummer (0575) 51 29 31

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.



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

Massage ontspant lichaam en geest.
Stress en allerlei fysieke ongemak-
ken kunnen erdoor verminderen. Ie-
der mens kán intuïtief aanraken en
masseren. Maar wil je goed leren
masseren en vertrouwen krijgen in
wat je doet, dan is het prettig om
goede basiskennis van massagetech-
nieken te hebben. 

In deze cursus leer je om een volledi-
ge ontspanningsmassage te geven
met technieken van Rebalancing. Je
oefent een heel fysieke, langzame en
intensieve massage, met veel aan-
dacht voor de manier van aanraken.
Je leert diep in de spieren en weefsels

te masseren, de gewrichten te ont-
spannen en zachte massage te geven.
Je gaat werken vanuit ontspanning;
onder meer door je eigen lichaam ef-
ficiënt te gebruiken en jezelf te blij-
ven voelen. Hierdoor ben je als gever
na de massage zelf ook verkwikt en
energiek! 

De cursus is inclusief een handig cur-
susboek en massage-olie. Aan het
einde ontvang je een certificaat van
deelname, en kun je desgewenst
meedoen met de verdiepingswerk-
plaats en de vervolgcursussen. Do-
centen Hilda van Stee en Xandra Velt-
man zijn ervaren Rebalancing thera-
peuten, elk met een eigen praktijk. 

Meer informatie en aanmelden:
body@home 
Hilda van Stee 0575 527 215 
Xandra Veltman 0575 442 885 
e-mail info@bodyathome.nl 

Kijk ook op de site: 
www.bodyathome.nl

Massage met aandacht voor
de ander én jezelf
Zutphen - Gun je 'denkhoofd' even
vakantie, leer en ontvang deskun-
dige massages en ga relaxed weer
naar huis! Dat kan in een lang
weekend (16 t/m 19 sept.) of in 10
dinsdagmiddagen (vanaf 28 sept.)
in Zutphen. Dan verzorgt
body@home weer de cursus ont-
spanningsmassage met Rebalan-
cing technieken.

Met trainer Karl Elings heeft Quintus
een schat aan handbalervaring bin-
nengehaald. De trainer uit Wester-
voort is al jaren actief als trainer en
werkte onder meer bij HV Duiven,
AHW'71, Angeren en Univé/Achilles in
Apeldoorn. Elings was ook lang actief
bij het handbalverbond als trainer, op-
leider van scheidsrechters en teamma-
nager van Jong Oranje.
Bij de twee heren seniorenteams van
Quintus staan kameraadschap en spel-
vreugde hoog in het vaandel. Het

tweede team  begint in de laagste klas-
se van het district Oost. Het eerste
team heeft als doel om mee te spelen
voor promotie naar de 1e klasse. 
Enige tegenvaller aan het begin van
het seizoen is een langdurig blessure
van Tonnie Beeftink. De ervaren kee-
per moet met een schouderblessure
voorlopig vanaf de kant toezien. Quin-
tus is daarom naarstig op zoek naar
een extra doelman. 

De training vindt plaats op de donder-
dagavond in sporthal de Kamp, te Hen-
gelo. Natuurlijk is men altijd nog op
zoek naar (oud)handballers die graag
deze mooie sport  willen beoefenen.
Heeft men interesse om één van deze
beide teams te versterken, kom dan ge-
rust een kijkje nemen bij de trainings-
avond. Voor verdere informatie kan
men altijd een mailtje sturen naar het
volgende adres: 
wentinkrob@hotmail.com

Quintus met nieuwe trainer
nieuwe seizoen in
Hengelo (Gld.) - Aankomend seizoen
doen de heren van handbalvereni-
ging Quintus voor het eerst in jaren
weer met twee teams mee aan de
competitie. De nieuwe trainer Karl
Elings heeft de beschikking over
twee selecties die bestaan uit de mix
van geroutineerde senioren en ta-
lentvolle spelers die vorig jaar nog
uitkwamen bij de junioren.

Met name hifi liefhebbers kunnen op
deze dagen spetterende demonstra-
ties verwachten van het merk KEF die
een nieuwe lijn luidsprekers zal ont-
hullen. De organisatie is in handen
van sights and sounds.

Autumn Lifestyle Event bij
Fort Bronsbergen
Zutphen - Op zaterdag 11 en zon-
dag 12 september vindt in Fort
Bronsbergen te Zutphen een Life-
style Event plaats met deelnemers
op het gebied van horloges en sie-
raden, mode en hifi apparatuur.

Elke eerste vrijdag van de maand is er
om 15.00 uur een eucharistieviering
in de parochiekerk van Olburgen ter
nagedachtenis aan Dora Visser. De
middag van 3 september was heel bij-
zondere. Aartsbisschop Eijk van het
Bisdom Utrecht ging voor in de dienst.
Verder gingen pastoor Fred Hogenelst
van de HH 12 apostelen en Diaken Jo-
han Visser van de Maria en Lorentius
uit Doetinchem en omstreken voor.
Na afloop liepen de kerkgangers mee
naar het kerkhof om de inwijding van
de Dora Kapel mee te maken. Mgr. Eijk
stond stil bij het graf van Dorothea Vis-
ser, maar ook bij het graf van pastoor
Antonius Kerkhof. 
Vervolgens wijdde hij de Dora Kapel
in, in gebed, met wierook en wijwater.
Het parochiebestuur heeft deze kapel,
het voormalige ‘liekenhuuske’ be-
schikbaar gesteld als Dora Kapel. Deze
is ingericht met een groot kruis, een
spiegel met Dora’s beeltenis, een
bankje en een kaarsenstandaard. 
Na een gezamenlijk gebed, gingen be-
langstellenden naar Zaal Kraantje Lek
om met een kopje koffie na te praten.
Ook Mgr. Eijk, pastoor Hogenelst en
Diaken Visser gingen mee. 
De Stichting ‘Vrienden van Dora Vis-
ser’ bood bij die gelegenheid folders,
foto’s en boeken aan, waaronder ‘Het
mysterie Dora Visser, een Oost-Gelder-
se gestigmatiseerde, heilige of hysteri-
ca’ van Bert Kerkhoffs. 
Dorothea (Dora) Visser is geboren in
Gendringen (1819) en overleden in Ol-
burgen (1876). Dora kwam uit een
groot gezin, moest al jong aan het
werk en verbleef veel bij haar oma.
“Lijden, beproeving en versterving zul-
len dit aardse tranendal steeds blijven
beheersen,” zei deze. “Wij zijn hier op
aarde met ons allen alleen maar on-
derweg naar een beter, gelukkig leven
bij God….” In die sfeer groeide Dora op
tot een eenvoudige, zeer gelovige
vrouw, vaak ziek maar nooit klagend. 
Al op haar twaalfde raakte ze gewond
aan haar been en kon nog moeilijk lo-
pen. Vijf jaar later kreeg ze verlam-
ming aan haar blaas. Ze werd onge-
neeslijk verklaard door haar dokter en
had veel pijn te verduren. Dora ging
nog meer bidden, lijden en vasten, om
uiteindelijk te genezen, eerst van haar
beenwond, vervolgens van het blaas-
probleem. Zij had in gebed gevraagd:
“Geef me desnoods een zwaarder lij-
den te dragen dan dit ….” Zij voorspel-
de de dokter niet meer nodig te heb-
ben en dat gebeurt dus. Dorothea Vis-
ser kreeg vanaf 1843 elke vrijdag de
wondetekenen, bloedende wonden op
haar hoofd, handen en borst, de zoge-
naamde stigmata. 

Dora werkte jarenlang als huishoud-
ster van pastoor Antonius Kerkhof, die
tevens haar biechtvader was. Zij was
vaak in extase en kreeg dan bijzonde-
re zaken te zien en te horen. Ook ver-
scheen Maria vele keren voor haar. De
pastoor schreef de wonderbaarlijke ge-
beurtenissen van haar leven na haar
dood op in een dagboek. Dora zelf kon
niet schrijven. Ze werd in Olburgen op
het kerkhof begraven. 
De Journalist Bert Kerkhoffs kreeg
eind 1964 het handgeschreven dag-
boek onder ogen en publiceerde er in
1965 een drietal paginagrote artikelen
over. Hierdoor begon de verering van
Dorothea Visser. 
Rond haar honderdste sterfdag werd
in 1991-1992 een tentoonstelling inge-
richt over haar leven. Het graf van Do-
ra Visser wordt steeds meer bezocht.
Het is bekend dat een aantal gebeden
werden verhoord. Een daarvan is die
van de man, die al 60 jaar op krukken
liep, vanwege zeer slechte knieën. Hij
bad: ‘Waarom kan iedereen lopen en
ik niet?’ Op de wc kreeg hij een black-
out, waarna hij weer beter kon lopen.
Het grootste wonder voor deze man is
echter dat hij vanaf dat moment zon-
der pijn leeft en zonder medicijnen.
Zijn artsen hebben dit niet kunnen
verklaren. 

In maart 2005 installeerde Kardinaal
Simonis een diocesane rechtbank in
het Aartsbisdom Utrecht om dit won-
der, dat op voorspraak van Dora Visser
gebeurde, te onderzoeken. Het onder-
zoek moest uitwijzen of deze gene-
zing een wonder was, ook vanuit me-
disch perspectief. Deze bevindingen
zijn naar de Heilige Stoel gestuurd,
waar beoordeeld moet worden of er
daadwerkelijk sprake is van een won-

der. “In eerste instantie denken artsen
die betrokken zijn bij het onderzoek
dat er voor die genezing, althans voor
de lichamelijke conditie waarin de
persoon nu verkeerd, geen natuurlijke
verklaring bestaat, ” legt de Aartsbis-
schop Eijk uit. “Dat wil nog niet zeg-
gen dat het een wonder is, want het
laatste woord is zogezegd aan Rome
en ook de Romeinse Congregatie voor
de Zaligverklaringen die zal dat onder-
zoek, ook met behulp van artsen over
de hele wereld, nog eens dunnetjes
overdoen. Dus zover is het nog niet.
Maar goed, er is een mogelijkheid.” 

Mgr. dr. Karel Kasteel is momenteel de
Nederlander met de hoogste functies
in de Katholieke Kerk in het Vaticaan
in Rome. De Mgr. promoveerde na stu-
die in Rome in de theologie en in het
kerkelijk recht. De priester, curie-pre-
laat en hoofdprelaat van de Heilige
Stoel, is op voordracht van aartsbis-
schop Mgr. dr. Wim Eijk en met goed-
keuring van de Heilige Stoel benoemd
tot postulator van de apostolische fase
in het zaligverklaringsproces van Do-
rothea Visser. Een postulator is een
priester die optreedt als officiële bege-
leider en aanvrager van een proces tot
zalig- of heiligverklaring. 
Mgr. Kasteel zal voor het schrijven van
een uitgebreid en gedocumenteerd
verhaal over het leven van Dora Visser
en de betekenis van haar leven voor
anderen, een ‘Vita Documentata’, een
Italiaanse biograaf aanstellen. Ook de-
ze biografie, die in het Italiaans en in
het Nederlands zal worden uitgege-
ven, is noodzakelijk om een zaligver-
klaringsproces te starten. 
De Stichting ‘Vrienden van Dora Vis-
ser’, met voorzitter Thea Broekhuizen,
penningmeester Annie Gieling en be-
stuursleden Ans Overgoor, Marcel Rij-
mers, Theo Damen en Diaken Johan
Visser maken zich sterk voor de erken-
ning van de stigmata, de openbarin-
gen en daaropvolgend de zaligverkla-
ring. 

Veel mensen uit het hele land, maar
ook daarbuiten, komen naar het graf
van Dora Visser om te bidden en haar
te vragen om genezing. Ze is een inspi-
ratie voor velen. “Dora Visser is een
vrouw die iedereen toch aanspreekt.
We hebben het laatste half jaar rond
de 7000 tot 8000 bedevaartgangers ge-
had,” aldus Marcel Rijmers.

Aartsbisschop Eijk bezoekt Olburgen

Dora Visser kapel ingewijd

Olburgen - Aartsbisschop Wim Eijk bezocht vrijdag 3 september jl. de
Heilige Willibrordkerk in Olburgen. Hij droeg een Noveen mis op aan
Dorothea Visser, de eerste gestigmatiseerde vrouw in Nederland. Na de
mis wijdde hij de Dora Kapel op het kerkhof van Olburgen in. Er was
grote belangstelling voor deze bijzondere middag.

Het graf van Dora Visser, met op de achtergrond de Dora Kapel.

Aartsbisschop Mgr. Eijk stond stil bij het graf van Dorothea Visser.

Aartsbisschop Mgr. Eijk zegent de wierook alvorens de Dora Kapel in te wijden.
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In de sollicitatie van toen stond: ‘een
handlanger stratenmaker gezocht’,
maar hij heeft altijd alle voorkomende
werkzaamheden verricht. In de ge-
meente Bronckhorst was hij gestatio-
neerd aan de Gemeentewerf Rayon Al-
gemeen in Vorden met als belangrijk-
ste taak de bebording en wegbebake-
ning van de gehele gemeente. 

Harrie Niessink en zijn gezin werden
voor zijn afscheidsfeest in de werk-
plaats in Vorden, ’s middags in zijn
woonplaats Zelhem opgehaald met
zijn ‘eigen’ dienstauto. Daarop ston-
den de gemeentevlaggen en een bord
met de tekst: ‘Harrie Het is nog geen

pensioen, maar met de VUT had hij
eerder moeten doen’. 

Bij het gezellige feestje waren vele col-
lega’s en Rayonhoofd Openbare wer-
ken Arie Vries aanwezig en van het be-
stuur de gemeentesecretaris/directeur
Paul van Gog en de wethouders Paul
Seesing en Josephine Steffens. Arie
Vries hield een toespraak. 

Uiteraard ging Harrie Niessink niet
met lege handen naar huis: hij ont-
ving van de collega’s en het bestuur
enveloppen met inhoud en een toe-
passelijk bord voor aan de muur. Zijn
vrouw werd in de bloemetjes gezet.

Gemeente Bronckhorst neemt afscheid

Harrie Niessink met VUT

Bronckhorst - Harrie Niessink is bijna 31 jaar in dienst geweest van de
gemeente, waarvan 26 jaar bij de voormalige gemeente Zelhem en vervol-
gens de laatste jaren bij de gemeente Bronckhorst. Vrijdag 3 september jl.
werd afscheid van hem genomen.

Harrie Niessink nam na bijna 31 jaar afscheid van de gemeente Bronckhorst.

Presentator Eric van den Berg, wonen-
de in de gemeente Bronckhorst is al ja-
ren het vertrouwde stemgeluid waar
dagelijks velen op af stemmen. Nor-
maal met onze Achterhoekse roots en
Frank Boeijen strijden al jaren om de

nummer 1 positie met respectievelijk
‘Oerend hard’ en ‘Kronenburgpark’.
Ook het legendarische Hanska Duo
doet al jaren mee en vecht om een
mooi plaatsje in de lijst. Een mooie ge-
ste als eerbetoon aan wijlen Hans
Wonnink die velen feestjes opsierde
met zijn ‘urgeltjen’. 

Stemmen kan nog tot vrijdag 18 sep-
tember 2010. In Een Berg Muziek!
wordt dan de stemcomputer afge-
sloten en verzegeld. Stem en laat zien
dat “ie trots bunt op ‘oe’ roots da-j een
echte Achterhoeker bunt!”  
Meer informatie zie 
www.degeldersetop100.nl

De Gelderse Top100 2010

Stemmen op Hanska
Bronckhorst - Op zaterdag 18 sep-
tember aanstaande zend Radio
Gelderland voor de vierde keer de
Top100 uit. Het is een jaarlijkse
lijst samengesteld door luisteraars
en kijkers van Omroep Gelderland.
In de lijst staan de grootste hits van
artiesten geboren en/of woonach-
tig in Gelderland en natuurlijk de
Achterhoek.

Sam’s Kledingactie zamelt al sinds
1967 kleding in en is daarmee één van
de oudste, charitatieve kledinginza-
melaars van Nederland. Bij de kledin-
ginzameling wordt Sam’s Kledingac-
tie ondersteund door 1.500 vrijwilli-
gers. De ingezamelde kleding wordt
verkocht aan sorteerbedrijven. Met de
opbrengst hiervan steunt Sam’s Kle-

dingactie de projecten van Cordaid
Mensen in Nood. Een groot deel van
deze middelen gaat naar een ‘droogte-
project’ in Kenia. Binnen dit project
worden mensen geholpen om zich te
wapenen tegen de steeds vaker voorko-
mende droogteperiodes bijvoorbeeld
door de aanleg van waterreservoirs. 

Ook wordt de wederopbouw van Haïti
na de zware aardbeving van januari
2010 gesteund. Namens Sam’s Kle-
dingactie worden er tientallen wonin-
gen gebouwd voor de zwaar getroffen
slachtoffers. 

Zaterdag 9 oktober 2010, voor 10.00
uur kan kleding, schoeisel en huis-
houdtextiel gebracht worden bij: Café
Den Olden Kriet in Wichmond, Café
Heezen in Steenderen, Café Den Bre-
mer in Toldijk, RK. Kerk, mw. Pasman-
Gieling in Olburgen/Rha, Café Herf-
kens in Baak en de Willibrorduskerk
in Achter-Drempt.

Gemeente Bronckhorst

Sam’s Kledinginzameling
Bronckhorst - Op zaterdag 9 okto-
ber 2010 vindt de kledinginzame-
lingsactie van Sam’s Kledingactie
voor Mensen in Nood plaats. Tot
10.00 uur kan goede, nog draagbare
kleding, schoeisel en huishoudtex-
tiel in gesloten plastic zakken wor-
den afgegeven in Baak, Steenderen,
Toldijk, Olburgen/Rha, Wichmond/
Vierakker en Achter-Drempt. Bij
laatstgenoemd inzamelpunt is het
eveneens toegestaan om vanaf 4 ok-
tober spullen in gesloten plastic
zakken in het zijportaal van de
Willibrorduskerk te zetten.

Een oriëntatierit met een lengte van
circa 52 kilometer met start en finish
bij het clubgebouw aan de Eikenlaan
in het buurtschap Kranenburg. 

De uitslagen waren als volgt: 
A-klasse 1 E. Kleinreesink Hengelo 89
strafpunten, 2 B. Kolkman Wezep 112
str., 3 R. Plat Scheemda 113 str. 

B-klasse: 1 W. Hartman Oldeberkoop
373 str., 2 G. Siemes Zutphen 590 str. 

C-klasse: 1 M. Veldhuis Wijhe 193 str.,
2 J. Slagman Vorden 212 str., 3 J. van
Gein Amsterdam 294 strafpunten.

Jubileumrit De Graafschaprijders

Erik Kleinreesink winnaar
Vorden - Erik Kleinreesink uit Hen-
gelo is zondagmiddag in de A-klas-
se winnaar geworden van de jubile-
umrit van de VAMC De Graafschap-
rijders die was uitgezet door Jan
Luiten en Harry Horsting.

De organisatie mag dan ook conclude-
ren dat het evenement geslaagd is. De
reacties waren lovend, de gezelligheid
was duidelijk merkbaar. Het laat zien
wat er allemaal mogelijk is in een plat-
telandsgemeente als de wil en de inzet
er maar is. Echter alleen een gemoti-
veerde groep vrijwilligers is niet vol-
doende om een dergelijk evenement
op poten te zetten. Het organiseren
van een festiviteit van deze omvang
kost geld en ook medewerking vanuit
de omgeving. 

Gelukkig is hier een gemeenschap
waar nog een groot draagvlak bestaat
vanuit het bedrijfsleven en alle men-
sen er omheen. Hieraan wordt niet ge-
ruisloos voorbij gegaan. 

Hier zijn de namen van bedrijven die,
hetzij met belangeloos beschikbaar ge-
stelde materialen en diensten of met
een financiële injectie, de organisatie
in staat hebben gesteld om het Ballen-
festijn te organiseren en om de Stich-
ting Humstee gezond te houden: Ro-
mas grondwerken, Landbouwmecha-
nisatiebedrijf Pelgrom en Garage Pel-
grom uit Hummelo, Verhey installa-
tie- en watertechniek, De Tolbrug
bouwmarkt, Rene Sangers meubelma-
kerij, AGF Garritsen “De Kruisbrink”,
Welkoop Toldijk en Massink bromfiet-
sen en motoren uit Toldijk, Masselink
De Covik, Aalderink supermarkt, Au-
tobedrijf Melgers, Kapsalon Lurvink,
Anton & Monique’s Dagwinkel, Echte
Bakker Peters, SNS/Regiobank H.M.

Bulten, Aviko, Transportbedrijf Don-
derwinkel, Marketz Installatiebedrijf,
Bouwbedrijf Willemsen, Autobedrijf
Kluit, Romatec B.V. Rouwenhorst ma-
chinetechniek, Aannemersbedrijf
Boesveld en E.J.’s Kookfestijn – E.J. v/d
Bend in Steenderen, Van Amstel recla-
meverspreiding in Zelhem, Stuka-
doorsbedrijf Peter Teerink in Halle en
Pasman Motoren & Aggregaten, Elie-
sen ElectroWorld, Wolbrink-Masselink
bouwbedrijf en Autobedrijf Niesink in
Baak. 

Zonder hen heeft de stichting geen be-
staansrecht en is het niet mogelijk om
door het jaar heen activiteiten te orga-
niseren voor de locale jongeren. Zij
heeft deze steun nodig en deze bedrij-
ven hebben mensen nodig! 

Daarom zouden Stichting Humstee en
Afdeling Plattelandsjongeren Steende-
ren graag tegen hun sponsoren willen
zeggen; BEDANKT!

Ballenfestijn bedankt Sponsoren

Toldijk - Het terrein van Flophouse in Toldijk was op zondag 29 augustus
het decor voor de allereerste editie van het Ballenfestijn. Niet minder dan
14 jeugd- en volwassenenteams bonden de strijd met elkaar aan om aan
het einde van de middag de eerste prijs in ontvangst te kunnen nemen.
Een gezonde dosis fanatisme viel de deelnemers zeker niet te ontzeggen…

Zij hebben gedurende vele jaren deze
belangrijke maar onmisbare rol op

de achtergrond vervuld. Sociï zoekt
nu 1 of meerdere personen met een

verenigingshart die trainer Jan Stef-
fens willen ondersteunen. Natuurlijk
is e.e.a. in overleg in te vullen. Voor
info bel Gert Hiddink tel. 0575-441154
of Caroline Visser tel. 0575-442073.

Sociï
Wichmond - Na voetbalseizoen 2009-2010 zijn Bennie en Manon Peters
met hun zeer gewaardeerde leidersactiviteiten gestopt.

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

Marijn Smit behaalde met Bently een
5de prijs in de klasse B cat.B. Dit deed
hij met 186 punten.
Joanne Pellenberg behaalde met San-
tos een 3de prijs met 185 punten, in de
klasse L2. 
Marleen Mokkink reed met haar
paard Storm. Ze behaalde in de klasse
B een 4de prijs met 184 punten.
Carlijn Slijkhuis behaalde met haar
paard Volmer, 2 keer een 4de prijs met
212 en 214 punten. Dit deed zij in de
klasse Z1.

Afgelopen weekend werd er een wed-
strijd te Holten georganiseerd.
Lisette Bijenhof reed daar met haar
Rolexus. Ze behaalde in de klasse Z1
een 1ste prijs met 216 punten.

L.R. en P.C. 
de Graafschap
Vorden - In het weekend van 21 en
22 augustus jl. werd er een wed-
strijd te Hummelo georganiseerd.
De volgende leden behaalde hier
een prijs.
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De negentiende eeuw is een eeuw met
twee gezichten: dat van technologi-
sche vernieuwingen en de industriële
revolutie enerzijds en dat van terug-
grijpen naar eerdere bouwstijlen an-
derzijds. Een combinatie die landelijk
gezien heel veel verrassende monu-
menten heeft opgeleverd. Vooral in de
stedelijke omgeving vindt men veel
monumenten en andere overblijfselen
uit die tijd. Op het platteland was dat
voor een belangrijk deel minder het
geval. Veel industrieel erfgoed is door
alle vernieuwingen verdwenen en de
boerderijbouw was vaak van oor-
sprong ouder en heeft verder in de tijd
geen spectaculaire bouwkundig mo-
numentale ontwikkeling doorge-
maakt. Toch heeft de Stichting Open
Monumentendag Bronckhorst met dit
thema in het achterhoofd een aan-
trekkelijk programma samengesteld,
waarbij ruim aandacht is vor het cul-
tureel erfgoed dat onze gemeente rijk
is. Na de speciale openingsavond op
woensdag 8 september in boerderij-
museum Smedekinck te Zelhem zijn
er op zaterdag en zondag 11 en 12 sep-
tember van 11.00 tot 17.00 uur op
meerdere locaties gratis toegankelijke
activiteiten. Een en ander is mogelijk
gemaakt door Liemers Beijenhof
grond en wegen bv te Duiven, Aviko bv
te Steenderen, de gemeente Bronck-
horst en de Stichting Open Monumen-
tendag Bronckhorst.

Locatie 1: Vanaf het Ludgerusgebouw
te Vierakker is een fraaie fiets/autorou-
te uitgezet langs bijzondere objecten
in dit deel van de gemeente. De route-
beschrijving is voorzien van een uitge-
breide toelichting en is op beide da-
gen gratis beschikbaar.
Locatie 2: De bijzondere 19e eeuwse
Willibrorduskerk van Vierakker is vo-
rig jaar uitgeroepen tot de mooiste
kerk van Gelderland en eindigde ook
in de top van de landelijke verkiezing.
Fraai gerestaureerd tot in het kleinste
detail kunt u genieten van het bijzon-
dere interieur. Ook het kerkhof is zeer
de moeite waard! De kerk is alleen op
zaterdag open tot 16.00 uur.
Locatie 3: In de Willibrorduskerk van
Vierakker bevindt zich ook een prach-
tig Elberink orgel uit 1873. Op zater-
dag zullen er om 13.00 en 15.00 uur
mini-concerten worden gegeven met
als thema 19e eeuwse kerkmuziek. De
concertjes zijn gratis toegankelijk en
worden gegeven Pieter Haverkamp en
Kees van Dusseldorp.
Locatie 4: Ook vanuit Vorden is een
fraaie fiets/autoroute uitgezet langs
bijzondere objecten in dit deel van de
gemeente. De routebeschrijving is
voorzien van een uitgebreide toelich-
ting en is gratis beschikbaar. De ver-
trekpost is het VVV-kantoor, Kerk-
straat 1b te Vorden.
Locatie 5: Cuypers op de Kranenburg
en het Heiligenbeeldenmuseum.

Toonbeeld van 19e eeuwse bouwkunst
in ons land zijn natuurlijk de ontwer-
pen van Pierre Cuypers. Enige voor-
beelden hiervan zijn kerk en pastorie
van Kranenburg. In de kerk is het
unieke Heiligenbeeldenmuseum ge-
vestigd. Het museum is special voor
deze Open Monumentendag beide da-
gen gratis geopend, ook kunt u in de
kerk een wandelroute ontvangen over
Cuypers en Kranenburg.
Locatie 6: In museum Smedekinck is
een tentoonstelling ingericht van
streekdracht uit eigen collectie. Een
deel daarvan geeft een beeld van het
eind van de 19e eeuw. Ook de inzen-
dingen van het schoolproject worden
geëxposeerd. De exposities en het mu-
seum zijn beide dagen gratis toegan-
kelijk!
Locatie 7: Vanaf museum Smedekinck
is een korte fietsroute uitgezet naar
het bijzondere badhuis in Wolfers-
veen. Onderweg kan men nog kennis
maken met een restant van het 19e
eeuwse spoor wat hier decennia lang
dienst heeft gedaan. Het badhuis is
een rijksmonument en is op veler ver-
zoek weer in dit programma opgeno-
men.
Locatie 8: Het molencomplex in Laag-
Keppel is uniek in ons land. De 19e
eeuwse watermolen is hier sedert
1969 een “samenlevingscontract” aan-
gegaan met de spinnekopmolen uit
1857. Wind maakt het mogelijk dat de
waterradmolen in Laag-Keppel weer
kan draaien! Het molenaarsechtpaar
Minor is gastvrij voor elke geïnteres-
seerde bezoeker.

Stichting Open Monumentendag Bronckhorst

Gratis toegankelijk cultureel erfgoed

De Open Monumentendagen vinden dit jaar plaats op zaterdag en zondag
11 en 12 september. Het landelijke thema 'De smaak van de 19e eeuw'
vormt ook in onze gemeente de basis van het samengestelde programma.

Molenaar Minor vertelt u graag over de molens in Laag-Keppel

Ieder mens heeft een bron van bewus-
te en onbewuste innerlijke beelden.
Door deze beelden te tekenen, brengt
men naar buiten wat innerlijk leeft en
belangrijk is. Goed kunnen tekenen is
daarvoor niet nodig. Ontdekken dat
iedereen een eigen unieke beeld- en te-
kentaal heeft, is heel waardevol. Sinds
de oertijd zijn mensen al bezig met te-
kentaal. Het is een middel om te com-
municeren en betekent letterlijk taal
van tekens. Waar woorden tekortschie-
ten, worden beeld- en tekentaal ge-
bruikt, haast vanzelf. 
Zowel tekentherapeut als tekentaaldo-
cent werkt met beeld- en tekentaal.
Een tekentaaldocent helpt mensen
met het ontwikkelen van hun expres-
sievermogens. Tekenen om te uiten en
te ontladen. Voor iedereen die meer
van zichzelf wil begrijpen en de kun-
stenaar in zichzelf wil ontdekken, is
tekentaal geschikt. Een tekenthera-
peut kan veel betekenen voor mensen
met problemen, klachten, levens- en
zingevingvragen en helpt mensen
hun beelden te verwerken en te bewer-
ken, zodat hun innerlijke kracht en
energie weer vrijkomen. 
Dit landelijk tekenweekend maakt te-
kentaal meer bekend bij het Neder-
landse publiek. Van de mogelijkheden
en kwaliteiten van tekentaal en teken-
therapie is nog lang niet iedereen op
de hoogte. De landelijke tekendagen
zijn dus een mooi moment om daar-
mee gratis kennis te maken. Ook in
Hengelo, Laren, Lochem en Vorden, op
vijf verschillende adressen. Tussen
11:00 en 16:00 uur kunt u daar terecht
voor een kennismaking en een teken-
ervaring. 
In Hengelo (Gld) bent u welkom in ‘Te-
kenen is Beleven’, voor creativiteit en
persoonlijke groei, bij Bertha Ruesink.
U kunt daar op de tekendagen teken-

ervaring opdoen, werken met manda-
la symboolkaarten, een expositie be-
kijken van werk van cursisten van Ber-
tha en van haarzelf. Verder informatie
over het nieuwe cursusaanbod: autobi-
ografie, symboolkaarten en variété. 
Adres: De Heurne 18, 7255CL Hengelo,
T 0575 463385. 
‘Tekenen is meer!’ bij Bauk Zwaan in
Laren (Gld). Ervaar de kracht van beel-
den. Durf te ontdekken wat al in je is
door je uit te drukken in kleur en be-
weging. Bauk werkt vanuit een open
houding waar ruimte is om te zoeken
naar de essentie. Tekenen en/of schil-
deren zijn een middel om te werken
aan bewustwording en zelfontplooi-
ing. Het is een proces waarbij je door
vele lagen heengaat in jezelf. Deze ex-
pressie maak je zichtbaar op het doek
of in een tekening.
Adres: Zutphenseweg 32, 7245NS La-
ren, T 0573 402591, W tekenenis-
meer.nl en baukzwaan.nl
In Lochem staan de deuren van ‘De
Witte Lelie’ voor u open. Daar treft u
Nadine van Soest die u graag kennis
laat maken met haar en met haar
praktijk. Vooral ouders met kinderen
zijn hier aan het goede adres. De war-
me, huiselijke sfeer van haar praktijk
biedt u (met of zonder kind) een ge-
voel van veiligheid, van waaruit u een
fijne en interessante tekenervaring
kunt opdoen. Adres: Marinus Naef-
flaan 1, 7241 GC Lochem, T
0651961617, W ontdekkend-tekenen.nl
Rian Drok heeft al acht jaar in Vorden
haar tekenpraktijk ‘Het Kleine Veld. In
die jaren heeft ze al heel wat mensen
enthousiast aan het tekenen gekregen
met cursussen als mandalatekenen,
Keltisch knopen, vrij tekenen en schil-
deren, schilderen à la Hundertwasser,
en nog veel meer. Het plezier in het te-
kenen staat voorop. Als illustratie hier-
van is er in de tekenpraktijk een ten-
toonstelling van werk van cursisten.
Adres: Almenseweg 39, 7251HN Vor-
den, T 0575 542937
Josée van der Staak opent in Vorden de
deur van haar atelier ‘Amare’ voor
meer dan tekenen alleen en voor crea-
tieve bewustwording. Open je hart en
ervaar wat kleur, vorm en de verschil-
lende materialen met jou doen. Ple-
zier staat voorop, laat je verrassen, het
lot bepaalt welke tekenervaring je op-
doet. Het cursusaanbod 2010/11 ligt
voor je klaar. Net gestart is haar prak-
tijk ‘Amare’ voor tekentherapie; kom
kennismaken met wat deze vorm van
therapie betekent. Adres: Komvonder-
laan 6, 7251AC Vorden, T 0575 555783,
W amare-vorden.nl

Landelijk tekenweekend

Open dagen tekentherapeut
en tekentaal docent
Vorden - Tekentherapeuten en te-
kentaal docenten heten op zater-
dag en zondag 11 en 12 september
van 11.00 tot 16.00 uur iedereen van
harte welkom in hun praktijk en/of
atelier. Geïnteresseerden kunnen
op deze landelijke tekendagen vrij-
blijvend kennismaken met beeld-
en tekentaal. Tijdens deze open da-
gen kan jong en oud zien wat het
vak van tekentherapeut en teken-
taaldocent inhoudt. Naast informa-
tie kunt u op kleine schaal een te-
kenles of workshop volgen en zelf
ervaren dat tekenen meer is. Waar
u terecht kunt, staat op www.teken-
taal.nl (de webstek van ‘Tekentaal’,
de beroepsvereniging).

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
Postduivenvereniging De IJsselbode
beleefde zaterdag 4 sepbember de laat-
ste vlucht van dit seizoen. Er werd ge-
vlogen vanaf POMMEROEUL (248 km)
Van 7 liefhebbers werden 79 duiven
gekorfd. Deze werden gelost om 11.45
uur bij een Noordoostenwind kracht
2. De eerste duif maakte een snelheid
van 1038 mpm en viel bij dhr. H. Wig-
gerink om 15.44 uur. Uitslag: 1., 3., 4.,
7. en 9. H. Wiggerink, 2. G. Stoel, 5. P.
Hendriks, 6. H. Dieks, 8. en 10. H. Huls-

hof. De bloemen vielen dit keer op de
laatste duif en die was van H. Dieks. 

PV VORDEN 
Van postduivenvereniging Vorden
werden op 4 september om 12.20 uur
376 duiven gelost in STROMBEEK, bij
Noordoosten wind. Na deze natour-
vlucht staat er nog twee voor dit sei-
zoen op de agenda. Uitslag: W.J.S. Ver-
beek 1 10 27 29 47 49 50 51 82 85 88 90,
Comb. A.&A. Winkels 2 4 9 11 16 17 26
34 37 42 44 45 53 56 58 64 66, Ashley

Eykelkamp 3 8 23 31 33 35 40 67 68 76,
Roy Schipper 5 63, H.B.M. Hoksbergen
6 7 15 18 20 28 30 36 43 54 55 70 79 84,
H.J Stokkink 12 57 75, C. Bruinsma 13
21 24 25 46 52 69 71, E. Bruinsma 14 19
22 32 59 60 61 65 72 73 74 78 80 86 92
94, Marc Tiemessen 38 39 41 48 77 87
89, R. de Beus 62 91, D.J. Gotink 81 83
93. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO GLD. 
Op zaterdag 4 september vlogen 151
duiven van 12 deelnemers van Steeds
Sneller vanuit STROMBEEK. Ze werden
gelost om 12.20 uur. De snelste duif,
van G. Duitshof bereikte een snelheid
van 1204 mpm. Uitslag: G. Duitshof
(5/7) 1 14 15 27 35, G. Kempers (7/10) 2

3 5 7 8 25 32, W. Jansen (6/10) 4 10 11 16
17 33, R. Koers (8/18) 6 19 21 22 23 24 36
38, Robert Borneman (5/13) 9 18 28 29
31, L Te Stroet (5/6) 12 13 20 30 34, W.
Willemsen (1/5) 26, A.H.J. Peters (1/31)
37. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
Van 23 deelnemers van De Koerier
werden zaterdag 4 september 499 dui-
ven gelost in STROMBEEK om 12.20
uur. Ook voor de Zelhemse postdui-
venvereniging zijn nu nog twee vluch-
ten voor het einde seizoen. Uitslag: H.
Wassink (26/40) 1 2 5 6 7 8 9 12 13 17 30
33 34 36 37 39 49 51 57 62 73 85 102
111 119 125, Comb. Menkhorst (11/33)
3 4 25 28 42 56 69 81 84 94 116, H.A.

Kamperman (19/39) 10 11 20 21 31 44
54 68 71 72 78 90 92 95 96 98 99 107
108, S. Gemmink (7/27) 14 15 38 63 64
66 97, H. Niesink (1/10) 16, G.J. Wassink
(10/27) 18 22 23 27 45 53 60 65 88 89, E.
Weenk (6/15) 19 24 26 29 75 115, R. van
Aken (4/31) 32 59 76 105, J.G. Poelman
(7/17) 35 46 52 55 58 74 93, Comb. Burg-
hout & zn. (2/12) 40 77, E.G. te Pas (5/18)
41 67 79 80 100, A. Velthorst (7/29) 43
83 101 113 114 117 124, J.Th. Reindsen
(2/8) 47 109, G.J. Velthorst (3/8) 48 122
123, H. Eenink (1/12) 50, W. Meijerman
(3/35) 61 120 121, G.A.M. Dijcker (2/31)
70 82, Comb. Jansen & zn. (5/18) 86 87
104 110 112, J. Berendsen (1/26) 91, P.
van Londen (2/10) 103 106, G.J.W. Mas-
sen (1/18) 118.

Duivenberichten 4 september
Bronckhorst - De vier duivenverenigingen in de gemeente Bronckhorst,
PV De IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden, PV Steeds Sneller Hengelo Gld.
en PV De Koerier uit Zelhem namen afgelopen zaterdag 4 september deel
aan de wedvluchten vanuit Pommeroeul en Strombeek.

Deze single voor het goede doel
komt elke dag meerdere malen voor-

bij. Ook gaat de reclamespot voor
hun benefiet concert daar draaien.
Mocht u uw radio nog niet ingesteld
hebben op de radiozender voor de
gemeente Bronckhorst? 
De verschillende frequenties kunt u
vinden op de website: www.ideaal.org

Van 6 tot en met 12 september is hun
single ‘Duizend kilometer’ bij radio
Ideaal, zoals zij het zelf noemen "Ons
Ideaal". Een soort vanparadeplaat dus.

Nederpopband Tenminste Houdbaar Tot

Paradeplaat
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De eerste beginselen van het aquarel-
leren leerde ze van Anneke Derks uit
Rheden. Daarna verfijnde ze haar
techniek bij Willem van Bilzem in
Apeldoorn. Dat wat haar boeit pro-
beert ze in aquarel vast te leggen. Het
aquarelleren biedt veel technieken en
mogelijkheden die voor haar een uit-

daging vormen. Anneke gebruikt hier-
bij hoofdzakelijk aquarelverf, maar af
en toe combineert ze dit met inkt en
zelfs met koffie. Dat levert spannend
werk op. Haar tentoongestelde werk
bestaat o.a. uit stillevens, kleurige
bloemen en landschappen in zowel
zachte, tere tinten als uitbundige, fel-

le kleuren en non-figuratieve aquarel-
len.

De expositie is te bezichtigen in het
voorste gedeelte van Familie Park Cac-
tus Oase. Dit voorste gedeelte is gratis
toegankelijk. Het Cactuspark zelf kost
de normale entree. 
Voor meer informatie: Familie Park
Cactus Oase, Jongermanssteeg 6,
Ruurlo, tel. (0573) 451817 of zie de
website: www.cactusoase.nl

Familie Park Cactus Oase

Anneke van Diest 
exposeert spannend werk

Ruurlo - Amateurkunstenares Anneke van Diest uit Vorden exposeert van-
af 1 september tot en met 31 oktober verrassende aquarellen in Familie
Park Cactus Oase in Ruurlo.

Anneke Diest gebruikt hoofdzakelijk aquarelverf, maar af en toe combineert ze dit met inkt en zelfs met koffie.

Het is voor het eerst dat Elato optreedt
in deze omgeving. "De historische om-
geving biedt de ideale setting en sfeer
voor een concert als dit" aldus Sebas-
tiaan Boekhoorn, whistle speler uit

de groep. Elato is een 5-koppige Ierse
muziekgroep van Nederlandse bodem.
De arrangementen zijn van eigen
hand waardoor de groep een unieke
stijl heeft. Naast hedendaagse en oude
`traditionals` brengen zij ook eigen
composities ten gehore. De bezetting
bestaat uit Marc van Daal (uilleann
pipes en zang), Jouke Stoel (viool), Elly
van Daal (bodhrán en zang), Sebas-
tiaan Boekhoorn (whistles en zang) en
Jan Pieter Boekhoorn (toetsen).

Kaarten kan men reserveren via
www.elato.nl. Er vindt tevens losse
kaartverkoop plaats voor aanvang van
het concert.

Uniek Iers concert 
in Vierakker
Vierakker - Op zondagmiddag 12
september zal de muziekgroep
Elato een uniek Iers concert geven
in de prachtige St. Willibrordus-
kerk te Vierakker. Het concert
'A Musical Odyssey' biedt een uit-
eenlopend programma vol Ierse
en Iers gerelateerde muziek. Zo ko-
men er traditionele reels, jigs en
airs aan bod naast eigen composi-
ties en stukken van Händel.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Karmisse: Kermis.
"De Lechveurse karmisse is altied in september".

B. Masklimmen: Mast klimmen tijdens de kermis.
"Bi'j masklimme hangt baoven an 'n lange paol, de'n met
greune zepe in-esmeerd is de prieze;' de jongens hebt olde
klere an en aske of zand in de tasse um bi'j der in klimmen
meer grip op den paol te hem'm".

C. Drillemölle: Draaimolen.
"Kiek 'm 's kestereg op 't peerdjen zitten in de drillemölle".

De prijs was een privé-roofvogelshow
voor 10 personen op de boerderij van
valkenierster Joanne van Zadelhoff uit
Ruurlo. 
Joanne van Zadelhoff gaf een fraaie
demonstratie met haar roofvogels en

vertelde enthousiast en deskundig
over haar fascinatie voor deze vogels.
Kayleigh en haar vriendinnen waren
duidelijk onder de indruk van deze
spectaculaire voorstelling op de boer-
derij. Ze zagen verschillende roofvo-

gels van zeer dichtbij en mochten
zelfs een steenuil vasthouden op de
arm. Ook vierde Kayleigh haar verjaar-
dag. Een bijzondere en leerzame ver-
jaardag! Landschapsbeheer Gelder-
land had als deelnemer aan het land-
schapweekend deze populaire kleur-
wedstrijd georganiseerd met als on-
derwerp het landgoed Zelle. Op dit
landgoed in Hengelo vond in het
weekend van 10 en 11 juli een ge-
slaagd landschapsweekend plaats.

Spectaculaire roofvogelshow
voor Kayleigh

Hengelo - Vorige week vrijdag genoten Kayleigh Berentsen en negen vrien-
dinnen van een privé roofvogelshow. De 10-jaige Kayleigh uit Vorden had
meegedaan aan de kleurwedstrijd uitgeschreven door het Nationaal
Landschap de Graafschap in het kader van het landschapsweekend op
Landgoed 't Zelle. En ze was de beste!

Men wordt hierbij uitgenodigd jezelf
op een nieuwe manier te leren ken-
nen. Ook wordt er gewerkt aan een
diepe natuurlijke ademhaling. Het
laatste kwartier van de les is een lig-
gende eindontspanning.

TAI-CHI-TAO
Tai-chi-tao is gericht op gezondheid,
welzijn en zelfontplooiing. Tai-chi-tao
bestaat uit eenvoudige natuurlijke
bewegingen, die staand of zittend

worden uitgevoerd. Tai-chi tao geeft
meer energie en door de rust in de
bewegingen belnvloedt het de adem-
haling. Hierdoor ontstaat er  een ge-
voel van welbevinden en evenwicht.

De lessen hebben, net als in Yoga,
een open karakter.Leeftijd of han-
dicap maken niets uit, men heeft er
gewoon plezier in! Het heeft een
positief effect op lichaam en geest.

De cursussen YOGA/ TAI-CHI-TAO in
BAAK-DREMPT-BRUMMEN. Inlichtin-
gen en opgave: Francis Arntz-Rutten,
Zomerweg 3, 6984 AB Doesburg. 
Tel.: 0313-471386 
e-mail: francis_arntz@hotmail.com 

Of bekijk de website: 
www.kombijjezelf.nl

YOGA
Doesburg - In een Yogales beoe-
fent men met plezier en diepgang
simpele lichamelijk oefeningen.
Yoga is er op gericht om zowel
mentaal als lichamelijk tot diepe-
re ontspanning te komen. Er ont-
staat een betere balans tussen
denken en voelen.

“Veel dingen die ik wist over erven heb
ik van horen zeggen. Toen we er een-
maal over spraken bleek toch dat veel
zaken nog niet zo vanzelfsprekend
zijn”. Als u zeker wilt weten dat uw er-
fenis straks goed geregeld is, kom dan
naar de thema avond over erfbelas-
ting. 

Informatie hierover wordt gegeven
door notaris mr. H.S. Kleinburink. De
bijeenkomst wordt gehouden op dins-
dag 14 september in Hotel Leemreis in
Hengelo. De aanvang is om 19.30 uur. 

Het bekende TV-consumentenpro-
gramma RADAR besteedde aandacht
aan het onderwerp ‘moderne testa-
mentvormen en erfbelasting’. De wet-

geving over de erfbelasting (voorheen
Successierecht genoemd) is per 1 ja-
nuari 2010 ingrijpend gewijzigd. 

Wat zijn voor u de gevolgen als u be-
schikt over een ‘testament op de
langstlevende’? Hoe zit het nu precies
met het betalen van erfbelasting bij
een overlijden?

Naar aanleiding van een uitzending
van TROS Radar kunnen er actuele
vragen zijn. Deze vragen komen aan
bod tijdens deze informatieve lezing.
Tevens zal er voldoende ruimte zijn
voor het stellen van vragen met be-
trekking tot deze en andere vragen
over erven. 

U kunt zich aanmelden door het
sturen van een e-mailbericht naar
b.wieggers@chello.nl onder vermel-
ding van: naam en aantal personen of
telefonisch via (0575) 46 31 00 of (0314)
62 18 82. Het bestuur Dunsborger-
mark.

FNV Bouw afdeling Dunsborgermark

Thema avond over erfrecht
Hengelo - De FNV Bouw afdeling
Dunsborgermark organiseert een
thema avond over erfrecht. De bij-
eenkomst is bedoeld voor alle le-
den van de FNV en hun partner in
de gemeente Bronckhorst.



Binnen de politieregio Noord- en Oost
Gelderland worden wijkagenten be-
leidsmatig sinds enkele jaren aange-
steld voor een periode van maximaal
zes jaar. Na deze periode is de afspraak
dat zij gaan rouleren. Is deze periode
voorbij, dan worden ze wijkagent in
een andere wijk. Op die manier blijft
een wijkagent met een frisse blik naar
zijn of haar wijk kijken. Binnen de po-
litieregio Noord- en Oost Gelderland
zijn wijkagenten niet meer weg te den-
ken. De wijkagent bekleedt een be-
langrijke functie. Hij is voor bewoners,
winkeliers, bedrijven, horecaonderne-
mingen, buurtverenigingen, scholen,
organisaties en instanties een vast
aanspreekpunt voor politiezaken in
de buurt. Samen werken ze aan de vei-
ligheid en leefbaarheid in de wijk. Cor
Kleijkamp begon zijn politiecarrière
op 1 juli 1983 in Ruurlo. Ruurlo werd
in die periode aangestuurd vanuit de
groep Lochem. De post Ruurlo vormde
voor Kleijkamp zijn eerste werkplek
na zijn opleiding aan de politieschool.
De in ´t Veluwse ‘t Harde geboren
agent kwam al direct snel daarna in
Ruurlo te wonen. Dat heeft hij altijd
als een voordeel gezien. ,,Ik kon met
de fiets naar mijn werk. En in de loop
van de jaren ken je veel in en outs van
het dorp. Het heeft soms ook nadelen.
Je kent mensen soms ook persoonlijk.
Maar dat heb ik beroepsmatig nooit
als nadeel ervaren,” zo verklaart de 51-
jarige Ruurloër die na zijn overplaat-
sing in Ruurlo blijft wonen. ,,Ik heb
me na al die jaren hier zo geworteld

met mijn gezin dat we in Ruurlo blij-
ven wonen. Vroeger moest je in je
standplaats woonachtig zijn. Dat is be-
leidsmatig nu niet meer zo.” Kleij-
kamp was een graag geziene wijk-
agent. Op karakteristieke wijze, een
beetje onderuitgezakt, verplaatste hij
zich veelal door Ruurlo met een brom-
scooter. In menige Ruurlose revue van
jongerenvereniging Jong Gelre en bij
wagenbouwgroepen voor de allegori-
sche optocht ontbrak agent Cor dan
ook niet met zijn bromscooter. En dat
zorgde veelal voor veel hilariteit. Kleij-
kamp beaamde ooit dat zijn verplaat-
sing op zijn bromscooter geen super
uitstraling verdiende. ,,Maar met de
brommer kun je overal snel en direct
komen. Ook kun je, omdat je zonder
helm mag rijden, ook mensen direct
aanspreken. En dat heb ik altijd als
een groot voordeel ervaren.” 

VERKEERSEXAMEN
Samen met collega’s van het politie-
team Berkelland en vrijwilligers van
Veilig Verkeer Nederland afdeling Ber-
kelland verzorgde Cor Kleijkamp ook
jaren lang het verkeersexamen voor
groep zeven van de basisscholen in
Ruurlo. Met veel plezier ging hij jaar-
lijks voor het examen langs de vijf
scholen. En hij was steevast de coördi-
nator en van de partij tijdens de even-
eens jaarlijkse fietscontrole van leer-
lingen van de basisscholen. Als wijk-
agent onderhield hij ook altijd goede
en intensieve contacten met de Ruur-
lose (hang)jeugd. Ook had hij perio-

diek overleg met medewerkers en vrij-
willigers van onder meer welzijnsor-
ganisatie Betula en het Ruurlose jon-
gerencentrum Loco, nu The Time.
Kleijkamp: ,,Verder is een wijkagent
een belangrijke overlegpartner voor
het gemeentebestuur. Eén van de ge-
meentelijke kerntaken is namelijk het
zorgen voor de veiligheid van haar in-
woners. De wijkagent is kort gezegd
de spin in het web.” In al die jaren
maakte Kleijkamp als politieman di-
verse indrukwekkende gebeurtenis-
sen in Ruurlo mee In zijn geheugen
staan gegrift de dubbele moord op
Eerste Kerstdag rond de eeuwwisse-
ling, het ernstige ongeval op de Bats-
dijk waarbij twee jaar geleden drie do-
den vielen en de talloze dodelijke on-
gevallen in de beruchte bocht in de
Vordenseweg ter hoogte van de Dek-
kersweg. 

‘HOOFDCOMMISSARIS’
Burgemeester Hein Bloemen richtte
vorige week tijdens de afscheidsrecep-
tie ook het woord even richting Cor
Kleijkamp. Bloemen omschreef Kleij-
kamp gekscherend als een ‘hoofdcom-
missaris’ die zich diepgeworteld had
binnen de Ruurlose gemeenschap. En
het is leuk dat je hier in het kasteel af-
scheid kunt en mag nemen van Ruur-
lo: ‘My home, my castel’. Je was altijd
zichtbaar en aanspreekbaar voor elke
Ruurloër. We zullen je gaan missen.
Veel geluk in de nieuwe standplaats
Vorden. We zullen je hopelijk in Ruur-
lo blijven zien. Maar dan in de privé
sfeer.”

NIEUW
Sinds 1 augustus is de 49-jarige Eddie
van Melis uit Groenlo namens het po-
litieteam Berkelland de nieuwe wijk-
agent in Ruurlo. Van Melis is al ruim
dertig jaar werkzaam binnen de poli-
tie. Hij heeft 22 jaar in Groenlo ge-
werkt waarvan de laatste acht jaar als
wijkagent.

‘Je was altijd zichtbaar en aanspreekbaar'

Wijkagent Cor Kleijkamp na 27 jaar
weg uit Ruurlo

Ruurlo - Zijn alom bekende bromscooter waarmee hij jarenlang in Ruur-
lo patrouilleerde heeft hij niet mee naar zijn nieuwe standplaats Vorden
genomen. Wijkagent Cor Kleijkamp nam vorige week donderdag na 27
jaar afscheid van zijn standplaats Ruurlo. Sinds 1 augustus is de Ruurloër
werkzaam in Vorden, inclusief de kerkdorpen Kranenburg, Wichmond en
Vierakker, deel uitmakend van het politieteam Bronckhorst. Kleijkamp
kreeg door het team Berkelland van de politieregio Noord- en Oost Gel-
derland vorige week een afscheidsreceptie aangeboden in Kasteel Huize
Ruurlo. Daar namen ook drie andere politiemannen van het team Berkel-
land afscheid.

Burgemeester Hein Bloemen omschreef wijkagent Cor Kleijkamp gekscherend als een ‘hoofdcommissaris’ die zich diepgeworteld had
binnen de Ruurlose gemeenschap.

De molen was een Rijksmonument en
had 30 jaar zonder wieken gestaan.
Enige jaren voor de aankoop was er
overigens wel een wiekenkruis aange-
bracht. De molen diende nergens
meer toe. Toen het echtpaar Hoefna-
gels zich in 1981 definitief in Linde
had gevestigd, ging men zich verdie-
pen in de subsidieregelingen, de draai-
premie, de verzekeringen, het onder-
houd van de bliksemafleider enzo-
voort. Nelleke en Peter Hoefnagels
zorgden tot 1985 als particulier voor
de molen. Met behulp van onder-
houdssubsidie, draaipremie en privé
middelen hielden ze de molen in
stand. Ook wilden ze de molen van
een maalwerk voorzien en in de origi-
nele staat terug brengen, kortom een
restauratie. Echter midden jaren tach-
tig werd de subsidiekraan meer en
meer dicht gedraaid.
Door Monumentenzorg en de toenma-
lige gemeente Vorden werd hen duide-
lijk gemaakt dat ze als Stichting wel-
licht meer kans zouden hebben op
subsidiegelden. Het echtpaar Hoefna-
gels besloot toen om de molen voor
één gulden aan de door hen zelf opge-
richte ‘Stichting de Lindese Molen’ te
verkopen. Een Stichting met als doel:

tot behoud en beheer van de molen.
Op gegeven moment kwam Peter
Hoefnagels met het idee om in de
ruimte onder de molen een theater te
installeren, waarin verhalen en mu-
ziek, toeschouwers zouden trekken.
Hiermee zouden de benodigde gelden
voor restauratie en onderhoud van de
Lindese Molen worden verdiend. Tus-
sen twee haakjes: Peter Hoefnagels
heeft vanaf zijn jeugd theater ge-
speeld en in de jaren zeventig met het
befaamde Amsterdamse Werktheater
gewerkt. Hij richtte met de hulp van
Peter Faber, Henk van Ulsen en andere
professionals het ‘TheateronderdeMo-
len’ op. Toen de restauratie van de mo-
len was afgerond ging alle aandacht
naar het theater. Er werden verhalen
verteld (door o.m. Peter Hoefnagels
zelf) en heel veel muziek gemaakt. Het
echtpaar Hoefnagels was enorm ver-
heugd dat de artiesten bereid waren
hun gage geheel of gedeeltelijk af te
staan voor het onderhoud van de mo-
len. De woensdagavonden in juli en
augustus hadden een sterk Achter-
hoeks karakter. De zondagmiddag
voorstellingen waren eveneens zeer
populair. Behalve optredens van Peter
Hoefnagels zelf, was het publiek zeer
enthousiast over o.m. de optredens
van Peter Faber, Henk van Ulsen, Dinie
Hiddink, Theater Draad, Armando,
Euphania Novelty, The Mills Brothers,
The Mills Fathers en andere gerenom-
meerde jazz-orkesten. Behalve muziek
werden er in het theater lezingen ge-
geven over architectuur, reizen e.d.
En altijd ging de opbrengst van de
theater- activiteiten naar de molen.
Op die manier bouwden Nelleke en Pe-
ter Hoefnagels een ‘buffer’ op voor het
jaarlijkse onderhoud van de molen en
konden de jaarlijkse vaste lasten (ver-
zekeringen, gemeentelijke belastin-
gen, telefoon, verwarming, elektrici-
teit e.d.) betaald worden. Het echtpaar
Hoefnagels is er bijzonder trots op dat
ze al die jaren hulp heeft gekregen
van een grote groep enthousiaste vrij-
willigers. Inmiddels, gezien de leef-
tijd, hebben ze een poos geleden beslo-
ten om het wat kalmer aan te doen en
de molen te verkopen. Nelleke Hoefna-
gels: ‘Henk Ruiterkamp is geboren en
getogen in Linde. Heel erg leuk dat hij
de molen heeft overgenomen’.

Nelle Hoefnagels: 'Cirkel is rond'

Blij dat molen 
in Lindese handen blijft
Linde - Nelleke Hoefnagels, samen
met haar man Peter, sinds 1975 ei-
genaar van de molen in Linde, is
met de verkoop aan Henk Ruiter-
kamp maar wat blij dat de molen
in Lindese handen blijft. ‘Daarmee
is voor mij de cirkel rond’, zo zegt
ze. Het echtpaar Hoefnagels was in
de herfst van 1974 in de Achterhoek
op vakantie en kwam toen al fiet-
send door het buurtschap Linde,
langs een huis dat ‘te koop‘ stond.
Het huis was gelegen naast de Lin-
dese Molen en werd nog datzelfde
jaar door het echtpaar Hoefnagels
aangekocht. Aanvankelijk met de
bedoeling om daar vakantie te hou-
den, zodat hun kinderen heerlijk
in de tuin konden spelen. Omdat
de kans bestond dat molen of tot
een pannenkoekenrestaurant of
loonbedrijf ‘zou worden‘ omge-
bouwd, (zo suggereerde toenmalig
eigenaar Coöperatie ‘Ons Belang’,)
besloten Nelleke en Peter Hoef-
nagels om de molen te kopen!

Joop Huisman is geboren in 1938 te
Garderen op de Veluwe. In de periode
1960-2001 woonde hij in Wageningen,
Renswoude en Renkum. In 2001 ver-
huisde hij naar Ruurlo. Alhoewel hij al
lang geboeid was door de schilder-
kunst is hij door omstandigheden, als
studie en wetenschappelijke loop-
baan, pas in 1991 begonnen met schil-
deren. Aanvankelijk schilderde hij au-
todidactisch oude meesters na om
technieken te leren. Vanaf 1996 tot ca.
2000 heeft hij een aantal cursussen ge-
volgd in Wageningen en Arnhem. 

Na een paar jaar merkte hij dat hij
geen vorderingen meer maakte op de-
ze cursussen en zocht naar andere be-
geleiding. Na zijn verhuizing naar
Ruurlo in de Achterhoek heeft hij 4
jaar les genomen bij de professionele
schilder Gabriel Martinez in Enschede
waar hij vooral onderwezen wordt in
de technieken van de oude meesters
en portretschilders. Gabriel Martinez
was onder andere restaurateur in het
Prado museum in Madrid en is inter-
nationaal een bekende schilder. Daar-

naast heeft hij 3 jaar les genomen bij
de professionele natuurschilder Nico
Bulder uit Elspeet. Regelmatig volgt
hij workshops bij verschillende kun-
stenaars om zijn interesses en technie-
ken te verbreden.

Hij heeft een brede belangstelling wat
zijn onderwerpen betreft: dieren,
landschappen, portret en stilleven.
Emoties bepalen vaak de richting en
onderwerpen van de schilderingen.
Dit kan zijn dat hij getroffen wordt
door het licht in morgen- en avond-
luchten, de kleuren van de herfst, die-
ren in het landschap, mensen en ook
voorwerpen die een plek krijgen in
een stilleven. Sinds 2006 schildert hij
vaak onderwerpen die te maken heb-
ben met Afrika. 

De reden is dat hij tijdens een reis
naar Afrika onder de indruk kwam
van de natuur, de dieren en de men-
sen. Tevens kwam hij in aanraking
met het project Karibu (zie www.stich-
tingkaribu.nl) waarin hulp wordt ge-
geven aan de allerarmsten in Rwanda.
Hij is zo onder de indruk van het goe-
de werk dat in dit project gedaan
wordt, dat hij besloten heeft dat de op-
brengst van zijn schilderijen, na aftrek
van de materiaalkosten, volledig naar
dit project gaan.

Expositie in de Wehme
Vorden - De expositie van Joop
Huisman is te bewonderen van 3
september t/m 30 november in
woonzorgcentrum de Wehme aan
de Nieuwstad 32.

Speciaal bedoelt voor jongens en
meisjes vanaf 12 tot 16 jaar die van
verschillende spelen zoals: storm-
baan, vlotten bouwen en broodjes
bakken houden en afkomstig zijn uit
de omgeving Vorden – Warnsveld.

Het belooft een gezellige en leuke ac-
tiviteit te worden.

Opgave is mogelijk vóór 16 september
a.s. via het e-mailadres: 
aspiranten_jonggelre@hotmail.com

De activiteit is geheel vrijblijvend en
vindt plaats op locatie Mini camping
de Grasplas in Vorden (Familie Graas-
kamp, Ruurloseweg 46, Vorden). 

Een extra paar warme kleding is wel-
kom en vergeet niet om ‘oude’ kle-
ding aan te doen dat vies mag wor-
den!

Aspiranten Jong Gelre Vorden-Warnsveld

Survival Bootcamp spetterende openingsactiviteit!
Vorden - Aspirantencommissie Jong Gelre Vorden-Warnsveld organi-
seert op zondag 26 september a.s. haar eerste activiteit. Dan wordt er
een Survival Bootcamp gehouden.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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EETCAFÉ
FEESTZAAL

DE  VELDHOEK
Varsselseweg 55

7255 NR Veldhoek
Tel. (0573) 461061

info@sportherberg-develdhoek.nl • www.sportherberg-develdhoek.nl

Het is weer tijd 
voor mosselen!

Verse mosselen met friet,
rauwkost en sausjes         € 16,50

Meditatiecursus
Op woensdagavond en 

vrijdagmorgen geef ik meditatie.
U kunt kennismaken door 

een keer gratis mee te doen.

Contactgegevens:
info@lbartel.nl / www.luciebartel.nl 
tel. 0575-556539 of 06-53627192.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Bestaande uit:

*  Wastafelcombinatie

*  Closetcombinatie

*  Douchecombinatie

*  Badcombinatie

*  Designradiator

*  Vloertegels 5 m²

*  Wandtegels 25 m²

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Een complete badkamer 

Vraag naar de voorwaarden
(excl montage)

incl. badmeubel!
incl. badmeubel!

Iedereen kan leren masseren!

volg de cursus

ONTSPANNINGSMASSAGE
met Rebalancing technieken

de cursussen starten in Zutphen op
16 september (lang weekend)
28 september (10 middagen)

Massage met aandacht voor de ander én jezelf

Hilda van Stee (0575) 527 215 info@bodyathome.nl
Xandra Veltman (0575) 442 885 www.bodyathome.nl

BTW AKTIE
Alleen van 11 t/m 18 september 2010

voor de snelle beslisserbetalen wij de 19% BTW*

*op al onze voorraadtegels:

*Geldt alléén zonder 
tussenkomst van derden en 

uitgezonderd lopende 
acties, orders en projecten

 

      
             Veelzijdig in bouwen en advies. 

 
                 Vertrouwde kwaliteit voor een scherpe prijs! 

 
Toverstraat 5, 7223 LN Baak, 0575 441677  

   www.wolbrink-masselink.nl 
 

Nieuwbouw Verbouw Utiliteitsbouw Renovatie Onderhoudswerk Monumenten 
Stallenbouw Machinale- houtbewerking 

 

BAAK vr.pr. € 398.000,-- k.k.
Molenweg 8 - Gunstig gelegen met uitzicht over landerijen en natuurgebied,
een uitstekend onderhouden VRIJSTAANDE SEMI-BUNGALOW met
aangebouwde garage (+ 40 m2) en verzorgde tuin.
Bouwjaar + 1993. Inhoud 400 m3, excl. garage. Perceelsopp. 837 m2. Veel
privacy biedende achtertuin met groot terras. De woning is geheel geïsoleerd.
De hal, woonkamer en keuken zijn v.v. een marmeren vloer. De woonkamer,
keuken en badkamer zijn b.v. vloerverwarming De garage is uitgevoerd in
spouwmuren, verwarme en v.v. plavuizen.

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

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81                 Zevenaar  Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

Meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

Voordeel oogsten!
Haal nu uw badkamervoordeel binnen!

Deze aanbiedingen gelden t/m 30 september 2010

Luxe chroom
Grohe douchethermostaat incl. glijstangset

Van 334,- 

NU VOOR 249,-!

Actiepakker
Wandtegel Tripoli glans, 30 x 60 cm

SLECHTS 22,95 m²



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Wij bieden u:
Wij bieden u een contract met een goede beloning en gunstige secundaire 
arbeidsvoorwaarden volgens de CAO voor beroepsgoederenvervoer.
Dit alles verpakt in een plezierige werkomgeving.

Sollicitaties:
Bent u op zoek naar een nieuw uitdaging en kunt u zich vinden in bovenstaande 
omschrijving, richt dan uw sollicitatie binnen 10 dagen aan:

Jos Dusseldorp Transport BV, t.a.v. de heer A. Hummelink, Postbus 45, 
7130 AA Lichtenvoorde
U kunt ook mailen: a.hummelink@josdusseldorp.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0544-476252.

Jos Dusseldorp Transport-
bedrijf  BV is meer dan 50
jaar een specialist op het 
gebied van groupage 
vervoer van schade 
gevoelige producten 
waaronder meubelen en 
verhuizingen. 
Daarnaast zijn warehousing,
voorraadbeheer en order 
picking sinds enkele jaren
ook geen onbekende meer.
Met een modern wagenpark
en het gebruik van 
wissellaadbakken voldoet 
Jos Dusseldorp Transport-
transport BV aan alle eisen
voor een optimaal transport.

De functie:
Na een korte inwerkperiode zullen de
werkzaamheden bestaan uit het 
administratief afhandelen van ritten,
scannen van documenten, aanmelden
van zendingen en overige 
administratieve  werkzaamheden.
Verder bent u verantwoordelijk voor het
onderhoud met zowel chauffeurs als
klanten.

Het profiel:
- afgeronde opleiding logistiek MBO
- flexibele en dienstverlenende 

instelling 
- klantvriendelijk
- stressbestendig
- ervaring met computers, Word en 

Excel
- ervaring met transportplanning-

systeem is een pre

Op zeer korte termijn zijn we op zoek naar:

Assistent(e) Transport Planner 

De functie:
Iedere zaterdag zet u alle vrachtwa-
gens in de rij en pendelt u tussen 
was- en standplaats

Het profiel:
- rijbewijs C en chauffeursdiploma
- zorgvuldig en accuraat
- zelfstandig werken

Rangeerder

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

CNC KANTER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr. VMK00066

Werkzaamheden:
Voor meerdere metaalbedrijven in de Achterhoek zoeken wij
cnc kanters. Er wordt gewerkt in dagdienst of 2 ploegendienst.
Ben je ervaren en wil je een nieuwe uitdaging aangaan? Neem
dan contact met ons op om de diverse mogelijkheden te be-
spreken.

Functie eisen:
- Affiniteit en ervaring met het instellen van en produceren met

CNC kantbanken; 
- tekening lezen, inzicht en daarnaast enige technische achter-

grond hebben.

CNC FREZER M/V
Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime – vacaturenr. VIW00199

Werkzaamheden:
Wij zoeken een ervaren CNC frezer die zelfstandig de freesbank
kan programmeren. Heb je ervaring en wil je de uitdaging aan-
gaan bij een interessant bedrijf, neem dan contact op voor meer
informatie. 

Functie eisen:
- Ervaring met CNC frezen;
- technisch inzicht en flexibele instelling;
- tekening lezen
- werken in 2 ploegendienst.

MONTAGEMEDEWERKER BUITENDIENST M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr. VMK00334

Werkzaamheden:
Samen met je collega ga je op montage op diverse locaties in
Nederland voor montage van interieurinrichtingen. Het is een
leuke afwisselende baan, je werkt voor diverse branches.

Functie eisen:
- Ervaring in montage;
- technisch inzicht;
- klantvriendelijk
- flexibel inzetbaar.

SECRETARESSE M/V
Omgeving Deventer - fulltime- vacaturenr. VIW00384

Werkzaamheden:
De Secretaresse zal deel uitmaken van het secretariaat dat be-
staat uit 5 medewerkers. Je verzorgt de correspondentie, be-
heert de agenda's, houdt het CRM-systeem up-to-date en ver-
vangt de receptioniste bij afwezigheid. Ook houd jij je bezig met
het redigeren van teksten en het archiveren van documenten.

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

Wat is een

Ervarings-

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

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

www.werk.nl



 Wij zijn op zoek naar 
 

 interieurverzorgers m/v 
Voor diverse schoonmaakwerkzaamheden in de 

omgeving van Zelhem. 
 

Heb je ervaring?  
Ben je gedreven, flexibel en positief ingesteld? 

Dan hebben wij de baan waar je naar op zoek 
bent. 

 
Het salaris is overeenkomstig de CAO voor het 
schoonmaak– en glazenwassersbedrijf en wordt 

mede gebaseerd op je werkervaring. 
 

interesse? 
Stuur dan je brief met CV voor 20 september 

naar 
 

SB–Bedrijfsdiensten  
t.a.v. de heer M. Schonewille  
Postbus 80, 7020 AB Zelhem  

 
of mail naar    

info@sb-bedrijfsdiensten.nl 

Wij zijn een groot regionaal Schoonmaakbedrijf
met vestigingen in Franeker, Leeuwarden,
Groningen en Zwolle.

Wij zijn voor een object in Harreveld op
zoek naar

SCHOONMAKERS M/V

Werktijden in overleg: ± 2 uur per dag

Wij vragen ook herintreders om te solliciteren.
Heeft u belangstelling, dan kunt u telefonisch
contact opnemen met dhr. M. Jansen, 
tel. 06-12286855 of mailen naar
j.huitema@smb-vlietstra.nl

De Koppeling 1 - 6986 CS Angerlo
Tel. 0313-490760

www.garageschel.nl

Leigraafseweg 17 - 6983 BR Doesburg
Tel. 0313-474411

www.autodoesburg.nl

Nieuwstraat 3 - 6981 AH Doesburg
Tel. 0313-472365

www.autodoesburg.nl

Grote gezamenlijke jaarlijkse

OCCASION AUTOSHOW
in Doesburg!

Vrijdag 10 september - 14.00 - 21.00 uur
Zaterdag 11 september - 10.00 - 18.00 uur
Zondag  12 september - 10.00 - 17.00 uur

3 DAGEN PROFITEREN VAN EXTRA VOORDEEL

LOCATIE:
U bent van harte welkom op de showlocatie aan de 

Provincialeweg N317 Doesburg - Drempt (nabij het Zwembad)

SPECTACULAIRE

ACTIES

KEUZE UIT RUIM 200 SUPER OCCASIONS!

KINDERVERMAAK:
Op zondag 12 september is voor de kinderen veel kindervermaak, 

zoals o.a. een springkussen en schminken

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PROJECTMANAGER 
ONLINE MARKETING M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime 
– vacaturenummer; VCP00415

Als projectmanager Online Marketing vertaal je vragen van
klanten naar strategische oplossingen en creatieve campag-
nes. Je schrijft zowel on-als offline communicatieplannen
en je stelt briefings op voor creatieven en relaties uit ons
partnernetwerk. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor
realisatie en voortgang van projecten, onderhoud je con-
tacten met klanten en weet je new business te genereren. 

Je hebt een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van
marketingcommunicatie of commercie en/of minimaal
twee jaar ervaring in soortgelijke functie. Daarnaast ben je
een inspirerende collega die denken en doen succesvol
combineert en zo een bijdrag levert aan de resultaten van
klanten en bureau.



Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

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

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 6 t/m zondag 12 september 2010. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

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

1.99 0.99Pitloze witte 
druiven 
bak 500 gram
actie-kiloprijs 1.98    

1.99 0.99Pitloze witte 
druiven 
bak 500 gram
actie-kiloprijs 1.98    

per kilo

10.50 5.25
WapenaeR    
jong, jong belegen of belegen, 
vers van het mes•

  Bijv.: Jong belegen

0.99 0.49Sperziebonen 
actie-kiloprijs 0.98

per 500 gram

1.45 0.72
per 100 gram

Snijworst fijn of salami    
vers van het mes•

  Bijv.: Salami

4.992.49Saucijzen
  voordeelpak

per kilo

Pringles of 
Pringles Xtreme    
alle soorten, 2 bussen 
à 150-165 gram naar keuze

  Bijv.: Original, 
2 bussen à 165 gram

3.50 1.75
2 stuks*

3.99

per 500 gram

1.99

Hele gerookte 
makreel
MSC-gecertificeerd
actie-kiloprijs 3.98

5.58
Lenor wasverzachter    
alle soorten, 2 flacons à 750 ml 
naar keuze
actie-literprijs 1.86 2.79

2 stuks

heel brood

1.99 0.99
Kloosterbrood. 
Ongelooflijk lekker!

Ambachtelijk 
Kloosterbrood 
meergranen

Kipkrokantschnitzels
  voordeelpak
actie-kiloprijs 5.74 5.74

per 500 gram

2.87

Groenteconserven

Groenteconserven    
alle soorten, 2 potten of blikken 
à 180-850 gram/ml naar keuze

  Bijv.: Doperwten-wortelen 
extra fijn en sperziebonen, 
2 potten à 680 gram

2.34 1.17
2 stuks* Danio halfvolle of luchtige kwark    

alle soorten, beker 450 gram 
of 2-pack à 2 x 125 gram, 
2 stuks naar keuze

  Bijv.: Halfvolle fruitkwark aardbei, 
beker 450 gram en luchtige kwark 
aardbei, 2-pack à 2 x 125 gram 1.55

2 stuks*

3.10

4.25 2.12
Beckers kroketten, hamburgers, 
frikandellen of snackmix original    
voordeelpak 8-20 stuks

  Bijv.: Frikandellen, 
voordeelpak 20 stuks

2.494.99
Verse bami, nasi 
of mihoen goreng
in de wok bereid
  voordeelpak 800 gram

*Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

11.58

2 stuks*

5.79

Ariel wasmiddel    
alle soorten, poeder pak 500-1215 gram, 
vloeibaar flacon 500-1350 ml of 
tabletten pak 30 stuks, 2 stuks naar keuze

  Bijv.: Vloeibaar color, 2 flacons à 1350 ml

11.58

2 stuks*

5.79

Ariel wasmiddel    
alle soorten, poeder pak 500-1215 gram, 
vloeibaar flacon 500-1350 ml of 
tabletten pak 30 stuks, 2 stuks naar keuze

  Bijv.: Vloeibaar color, 2 flacons à 1350 ml


