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Inmiddels werken al deze systemen 
weer goed’, zo maakte Hendrik Mul-
der projectontwikkelaar van Pro 
Wonen dezer dagen bekend. Aan 
het eind van dit jaar zijn de zestien 
woningen gereed. Deze woningen 
worden vervolgens ingericht, zodat 
begin 2013 hier ook mensen uit het 
woonzorgcentrum naar toe kunnen 
verhuizen. In de bestaande wonin-
gen aan de Delle is een uitgebreide 
brandalarmering aangebracht. Deze 
wordt binnenkort in werking gesteld. 
De zorgalarmering is hier voorlopig 
nog goed en daarom zijn hier geen 
aanpassingen gedaan. Vanaf het na-
jaar van dit jaar is de brandalarme-
ring klaar. Sensire werkt nu hard om 
de bewoners uit het verzorgingshuis 
dan te kunnen verhuizen. Enkele wo-
ningen staan hiervoor al leeg.
In oktober wordt de centrale keu-
ken gesloopt. Deze wordt tijdelijk 

verplaatst naar de uitgiftebar in de 
recreatiezaal en een appartement in 
het woonzorgcentrum. De keuken 
wordt kleiner. Een goede kwaliteit 
en gezondheid blijven voorop staan. 
Een nieuwe manier van maaltijdbe-
reiding maakt dit mogelijk. De oude 
keuken moet in november al voor een 
groot deel weg zijn, zodat vleermui-
zen geen kans krijgen om hier in de 
spouwmuur in winterslaap te gaan. 
De sloopmelding die gedaan moet 
worden is inmiddels bij de gemeente 
ingediend, aldus Hendrik Mulder.
Intussen is men bezig met de aan-
vraag van de bouwvergunning voor 
de nieuwe recreatiezaal en de twaalf 
woningen aan de Pastorieweg. Men 
hoopt de vergunning begin 2013 te 
ontvangen, zodat dan ook met de 
bouw van deze woningen kan wor-
den gestart. Als de woningen aan de 
Pastorieweg klaar zijn, kunnen de 

laatste bewoners van het woonzorg-
centrum verhuizen. De oude zaal en 
het woonzorgcentrum wordt dan 
gesloopt. Daarna is er plek om de 
zes woningen op het terrein aan de 
Nieuwstad te bouwen. De oorspron-
kelijke einddatum in 2015 lijkt nog 
steeds haalbaar, ondanks de vertra-
ging in de ontwikkeling van de wo-
ningen aan de Pastorieweg. Dit komt 
omdat men de bouwperiode van deze 
woningen nu ongeveer gelijk laten 
lopen met de bouw van de ontmoe-
tingsruimte.
De plattegrond van de woningen aan 
de Pastorieweg en Nieuwstad is defi-
nitief. Het ontwerp is in grote lijnen 
bekend. Alleen de buitenzijde moet 
nog definitief worden goedgekeurd 
door de Welstandcommissie. Verge-
lijkbare woningen zijn gebouwd in 
Hengelo. In eerste instantie was het 

Aanpassing plannen De Wehme

Vorden - De eerste bouwwerkzaamheden bij De Wehme zijn inmiddels 
in volle gang. De verbouwing van de bestaande woningen naar wonin-
gen voor verpleeghuiszorg loopt voorspoedig. Bij het slopen van de en-
tree waren er wat problemen, doordat er erg veel kabels lagen. Dit gaf 
storingen op de persoonsalarmering en het brandalarm. Vervelend, 
maar door de wirwar aan kabels helaas niet te voorkomen.

Bouwwerkzaamheden bij De Wehme.

de bedoeling om de nieuwe recrea-
tiezaal onder het bestaande pand te
schuiven om zo het centrale hart van
het terrein te maken.
Bouwtechnisch blijkt dit een lastige
(en daardoor ook dure) ingreep. Er is
nu voor gekozen om de nieuwe zaal
naast het bestaande pand aan de kant
van de Nieuwstad te plaatsen. Door
het bestaande tunneltje onder de wo-
ningen wordt er dan ook extra aan-
dacht besteed aan de entree vanaf de
Pastorieweg. Door deze verandering
is de waaiervormige opzet van de
nieuwe woningen niet meer voor de
hand liggend.
Daarom is gekeken naar de meest
optimale situering voor zowel het 
uitzicht voor bestaande en nieuwe 
woningen, als voor de bezonning en
het energiegebruik. Inmiddels heb-
ben de stedenbouwkundige en de
Welstandscommissie zich namens de
gemeente positief uitgesproken over
deze nieuwe terrein indeling. 
Voor een deel van de bewoners van
het woonzorgcentrum is binnenkort
vervangende woonruimte beschik-
baar. De eerste verhuizingen van de-
ze bewoners kunnen daarom worden
opgestart. Binnenkort ontvangen de
bewoners van het woonzorgcentrum
en van de aanleunwoningen een uit-
nodiging voor een informatiebijeen-
komst van Sensire over de zorg, ver-
huizing en maaltijdvoorziening. Ook
medewerkers en vrijwilligers van 
Sensire zijn hier van harte welkom.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

20 Rozen

€ 3.99

Voorkom lekkage!

3

Hoewel we er misschien nog even niet aan willen denken, staat de herfst weer ‘voor de deur’. 
Bomen die hun blad laten vallen en wind om dit overal naar toe te verplaatsen. Zeker bij wat lager 
geplaatste goten is het goed mogelijk dat er blad in waait. Ook vogels laten nog wel eens takjes 
op onverwachte plekken achter. Het is daarom verstandig om tijdig uw dakgoten, platte daken en 
regenwaterafvoeren te controleren. 
Verstopte regenpijpen (hemelwaterafvoeren) vormen namelijk een veel voorkomende oorzaak van 
overstromende dakgoten. Het water kan vervolgens langs de muren naar beneden gaan stromen 
en daar verkleuring van de gevels veroorzaken. Heeft u omtimmerde goten dan is de kans aanwezig 
dat het houtwerk om de goot nat wordt en gaat rotten. In het ergste geval zou er zelfs water de 
woning binnen kunnen lopen. Wat op het dak of in de goot ligt, kunt u gewoon zien. Lastiger is het 
als er rommel in de regenpijpen terecht is gekomen. Om dit te voorkomen zijn er bolroosters in de 
handel die eenvoudig in de afvoer geplaatst kunnen worden. Een kleine investering die veel schade 
kan voorkomen. Alle reden dus om de goten even goed te (laten) inspecteren. Meer handige tips 
vindt u in de nieuwsbrieven van Bruggink, op de pagina nieuws van www.bruggink-bv.nl. Klik hier 
rechts op ‘nieuwsbrief’ en u kunt de nieuwsbrieven van augustus en daarvoor lezen. 
Wilt u elke maand deze nuttige tips via email ontvangen en bovendien elk kwartaal nog kans 
maken op een dinerbon van € 75,00? Abonneer u dan gratis op onze nieuwsbrief op onze site 
www.bruggink.bv.nl. 

WWW.BRUGGINK-BV.NL

KEUKEN
VAN HACKFORT ‘‘Tussen mest en damast‘‘

Eerlijk tafelen met

producten uit eigen tuin

0575 555 015

www.keukenvanhackfort.nl

G
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llroom Pizzeria

HERFST
ACTIEMAAND

(maandag tot en met vrijdag)

alle Pizza’s € 7,00
m.u.v. Pizza Calzone

op alle Schotels 
€ 1,50 korting

www.amonvorden.nl
Dorpsstraat 32A, Vorden

T. 0575 - 55 35 35

geldt niet voor kleine schotels
Actie alleen geldig bij afhalen 

en niet geldig i.c.m. reguliere acties. 



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

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

�

Wegens verhuizing,
GARAGE VERKOOP. Leuke 
spullen voor woning, tuin en
hobbydieren. Aanst. zater-
dag 22 sept. van 10.00 tot 
16.00 uur. Ruurloseweg 46a 
Vorden.

�

Dorpskerk Vorden
Zondag 23 september 10.00 uur, ds. J. Kool.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 september 10.00 uur, viering Heilig Avondmaal, ds. 
F.W. Brandenburg.
 
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 23 september 10.00 uur, dhr. R. Baauw, Wichmond.

R.K. kerk Vorden
Zondag 23 september 9.30 uur, Woord- en Communieviering, 
werkgroep.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 september 17.00 uur, Eucharistieviering, Zandbelt, 
Koorleden.
Zondag 23 september Geen viering.

Tandarts
22 - 23 september G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 

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

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

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

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

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

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

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 24 uur 
per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl. 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 
Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur, 
zo 17.00 - 18.00 uur.

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�

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

Altijd een gratis advies! 
Nieske Pohlmann 06-54326669

Gezocht: huishoudelijk 
hulp voor 3 tot 4 uur in de 
week. Omgeving Hengelo. 
Voor informatie graag bellen 
met 06-30692381

�

Te koop: Vriendelijke Welsh
B merrie, vos, 10 jaar oud,
licht betuigd. M: Gerdien. V:
Linde Hoeve’s Sebastiaan.
Tel: 06- 22276613

�

Dagmenu’s 19 t/m 25 sept.
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren
€ 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 19 september
Courgettesoep / Varkensmedaillons met champignonsaus, 
aardappelkroketten en groente.

Donderdag 20 september
Wokki wokki van kipfilet met rijst en rauwkostsalade / 
Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 21 september
Bospaddenstoelensoep / Vispot de Rotonde met aardap-
pelpuree en groente.

Zaterdag 22 september (alleen afhalen / bezorgen)
Cordon bleu met frieten en rauwkostsalade / IJs met slag-
room.

Maandag 24 september
Tomatensoep / Wokki wokki van kipfilet met rijst en rauw-
kostsalade.

Dinsdag 25 september
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.

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

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

Vanuit huis bellen overdag 
wanneer het jou uitkomt om 
commerciele afspraken te
maken iets voor jou? Bel
dan nu 06-54653776 voor
leuke bijverdienste!

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 24 september.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Wegens succes herhaald !!!!!
Zoete pers sinaasappelen 2 kg  2.79
Geschrapte bospeen 500 gr  1.25
N. oogst cox appelen 1.5 kg 2.49
Hollandse spinazie  kg  0.99
gewassen  500 gr  0.99
Huisgemaakt griekse gyros schotel met een  
bakje tomaten rauwkost en GRATIS
huisgemaakte tatzikie p.p. 5.98

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

�

Kringloop De Boedelhof
“met net dat beetje meer” 
Enkweg 17b in Vorden tel. 
0575-555456 www.deboe-
delhof.nl Nu elke laatste 
Zaterdag van de maand 
MAGAZIJNVERKOOP, ope-
ningstijden: Dinsdag t/m 
Vrijdag van 10.00 tot 17.00 
Zaterdag van 9.00 tot 16.00

�

Vlaai van de week

Christoffelvlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbieding
Herfstbroodje € 2,95
Bolussen   5 stuks € 3,95
Aanbiedingen geldig van di. 18 t/m za. 29 september



Contactjes
vervolg

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

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

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

Is afslanken en fit uw doel?
Met Herbalife complete voeding 

heeft u geen hongergevoel.

Bel/SMS voor proefpakket

06 - 55166420

Gebraden 
gehaktbal per stuk 185

50 jaar geleden, op 26 september 1962, 
zijn we getrouwd!

Jan Wansink
&

Gerda Wansink-Walgemoed
Daarop willen we graag met u het glas heffen. 

We nodigen u daarvoor uit op onze receptie op 
zaterdag 29 september van 14.00 tot 16.30 uur 
in 

”
Ons Huis”, Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld).

Kastanjelaan 49
7255 AM Hengelo (Gld)

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

EETCAFÉ
FEESTZAAL

DE  VELDHOEK

UITNODIGING
 

Op zaterdag 22 september geven wij een afscheidsborrel 
in verband met het sluiten van onze sporthal. 

Iedereen die in de loop der jaren bij ons gesport heeft is 
uitgenodigd voor een hapje en een drankje. 
U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in ons eetcafé. 

 
Tevens willen wij nog eens benadrukken dat 
onze feestzaal en het eetcafé geopend blijven!

 
Hannie, Yvonne, Ellis en Nicole
De Veldhoek
Varsselseweg 55
www.eetcafedeveldhoek.nl

 

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

Alleen op afspraak.

 

Een vechter, zoals wij van je gewend
waren tot op het laatste moment.

Je was een man van weinig woorden,
duidelijk herkenbaar voor diegenen die bij je hoorden.

Een man, vader, schoonvader en opa waar je op kon bouwen,
met een woord waarop je kon vertrouwen.

Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles je gezicht.

Zo bescheiden ben je gestorven.

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die wij
van hem mochten ontvangen, is toch nog onverwacht

overleden mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Hermanus Antonius Eijkelkamp
 ~ Herman ~

M Vorden
18 november 1926

T Zutphen
15 september 2012

15
 

Engelien Eijkelkamp - Lebbink
 

Irma en Johan
 

Alphons en Maria
   Ashley en Danny
   Darcey

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de medewerkers
van thuiszorg Sensire, Sutfene afdeling Drogenap en
Vischpoort en ziekenhuis Het Spittaal, Interne
geneeskunde afdeling 4 voor hun aandacht en liefdevolle
verzorging.
 
Vischpoort, appartement 5-221
Coehoornsingel 5
7201 AA  Zutphen

Er is gelegenheid om afscheid van Herman te nemen en
ons te condoleren op woensdag 19 september van 19.00
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van Monuta,
Het Jebbink 4a  te Vorden.
  

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden op donderdag 20 september om
11.00 uur in de aula van crematorium de Omarming,
Voorsterallee 95 te Zutphen.
Hier kunt u van 10.45 tot 10.55 uur eveneens afscheid van
hem nemen.
  

Na afloop wordt u uitgenodigd in de ontvangkamer van het
crematorium, waar gelegenheid is om ons te condoleren.

Hart verwarmend was uw medeleven tijdens de ziekte, 
en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
moeder, oma en overgrootmoeder

D.H. Nijman-van den Barg

De handdruk, mooie woorden, kaarten en bloemen 
zijn voor ons een steun om door te gaan.

Wij willen u hiervoor hartelijk danken.
        

A. Nijman 
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Hoog-Keppel, september 2012

Vakantiekilootjes 
eraf?

Naar Jerna Bruggink

op een draf!

Met Herbalife en 

Jerna’s coaching is

dat geen straf.

Bel 06-55 166 420

“Mijn genade is u genoeg”
2 Korinthe 12: 9a 

Heden nam de Here tot Zich, na een tijd van afne-
mende gezondheid, mijn lieve zus

Adriana Kuhlemeier
Atie

* Hilversum,  † Ruurlo,
 5 april 1931  9 september 2012

 Ruurlo: J.B. Kuhlemeier

Ruurlo, september 2012.

Villa Roderlo
Groenloseweg 12
7261 AN  Ruurlo

De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Luciënne, uw kapster 
aan huis. Bel voor afspraak 

of info: 06-21297821.
Zie ook

www.luciennesknipatelier.nl

Te koop: olieverf schil-
derij op eiken paneel 22 + 
15 cm, in een zware klas-
sieke lijst. Gesigneerd J.W 
Weissenbruck. Prijs nader 
over een te komen. Inl. 06-
40010038.

�

Met grote blijdschap en dankbaarheid aan God 
geven wij U kennis van de geboorte van onze zoon 
en mijn broertje

Jan Willem
13 september 2012
3030 gram en 46 cm lang

Ep, Mariko en Derk Heuvelink-Yoshikawa

’t Heuvelink
Vierakkersestraatweg 25
7233 SE Vierakker

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

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

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur



Zaterdag 20 oktober

 De jaren‘70 &‘80
met de

Disco Kings
Zaal open: vanaf 21.00 uur

Kaarten in de voorverkoop: € 6,00
Kaarten aan de zaal: € 7,50

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

FIJN
VOLKOREN

NU VOOR

€ 1.99

ZE ZIJN ER WEER!

ONZE HEERLIJKE 

SPECULAASJES

250 GRAM

VOOR € 4.40

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 18 t/m zaterdag 22 september

APPELKANEEL- 
VLAAI

 KLEIN
€ 8.95

 GROOT 

          € 13.25



Met het geld dat de collectanten heb-
ben opgehaald blijft KWF Kankerbe-
strijding zich inzetten voor minder 
kanker, meer genezing en een be-
tere kwaliteit van leven. Dat doet zij 
echter niet alleen, maar samen met 
patiënten, onderzoekers, artsen, do-
nateurs en vrijwilligers.

SAMEN MOETEN EN KUNNEN 
WE TEGEN KANKER STRIJDEN
Door de vergrijzing van de bevolking
en omdat kanker eerder ontdekt
wordt, zal het aantal kankerpatiën-
ten de komende jaren sterk toene-
men. De strijd tegen kanker is dan
ook nog niet gestreden. Ondanks de
goede resultaten hebben we nog een
lange weg te gaan want helaas over-
lijden er nog jaarlijks 42.000 mensen
aan kanker. Er is nog een lange weg
te gaan. Wetenschappelijk onderzoek
blijft daarbij nog steeds heel hard no-
dig. De KWF-afdeling Vorden dankt
daarom iedereen voor zijn of haar
bijdrage aan deze collecte.

KWF Kankerbestrijding
Vorden - September 2012, De col-
lecte voor KWF Kankerbestrij-
ding in Vorden heeft 5.778,08 eu-
ro opgebracht. Wie de collectant 
heeft gemist kan alsnog een gift 
overmaken op giro 26000 ten na-
me van KWF Kankerbestrijding 
in Amsterdam.

De wedstrijd begon zeer voorspoedig 
voor het 1e elftal van Vorden, want 
reeds in de 5e minuut was het al raak 
voor de in opvallend witte sokken 
spelende thuisploeg. Een mooi aange-
sneden vrije trap van Eric Oldenhave 
werd prima binnen gekopt door Ste-
fan Eggink die geheel vrijstaand van 
dichtbij alweer zijn tweede treffer 
van dit seizoen liet aantekenen. Voor 
vv Ruurlo was dit een zeer bittere pil, 
want na twee nederlagen had men 
zich vooral voorgenomen om hier in 
Vorden de eerste punten van het sei-
zoen te behalen. Daarna ontwikkelde 
zich de wedstrijd vooral op het mid-
denveld, waar Ruurlo het meest bal-
bezit had en in het positiespel ook liet 
zien dat zij niet voor niets nu al weer 
voor het 4e seizoen in de derde klasse 

speelt. Toch werd de ploeg van de 
nieuwe trainer Rudy Vonk niet echt 
gevaarlijk en hield Vorden constant 
controle over de wedstrijd. Door de 
vroeg verkregen voorsprong speelde 
Vorden vanuit een zeer comfortabele 
positie en kon men in de tegenstoten 
constant direct dreigend worden. Na 
een klein half uur was er weer zo’n 
moment, toen de net als vorige week 
zeer sterk spelende Roy Bohmer een 
kopduel won van zijn direct tegen-
speler Geerken. 
In een rechtstreeks sprintduel liet 
Bohmer zien dat hij op de eerste me-
ters enorm snel is en ook nog eens 
het overzicht kan bewaren. Precies 
op het juiste moment en in volle snel-
heid met een man in zijn rug, gaf hij 
de bal perfect breed op de inkomende 

Daan Horstman die ook al weer zijn 
tweede doelpunt van het seizoen liet 
aantekenen. Met deze 2-0 voorsprong 
werd de kleedkamer op gezocht. Daan 
Horstman liet deze gelegenheid niet 
onbenut en kwam zijn Opa Gert Ab-
bink nog even trakteren op een dikke 
knuffel.De tweede helft probeerde 
Ruurlo natuurlijk de aansluitingstref-
fer te maken, maar waar FC Trias vo-
rige week nog bij machte was enkele 
kansen af te dwingen, was Ruurlo 
deze middag voorin volslagen mach-
teloos. Vorden bleef controle houden 
over de wedstrijd en mocht zelfs na 
een prachtig uitgespeelde aanval over 
vier schijven vanaf 11 meter de wed-
strijd beslissen, nadat Bart Stokman 
in de 16-meter alleen met een over-
treding tegengehouden kon worden. 
Rick Schroer bleef uitermate koel en 
schoot de bal vanaf 11 meter zeer be-
heerst in. Vanaf dat moment was de 
wedstrijd beslist en kon Vorden nog 
een paar keer via de ingevallen Frank 
Hiddink en Micha Bolink gevaarlijk 
worden, maar doelpunten vielen er 
niet meer. Minpuntje was het tegen-
doelpunt dat 10 minuten voor tijd let-
terlijk uit de lucht kwam vallen.

OPENING VAN DE VERNIEUWDE 
ENTREE
De middag begon met de officiele 
opening van de vernieuwde entree 
van het gemeentelijk sportpark. Met 
behulp van vele vrijwilligers en maar 
liefst 15 sponsoren zijn in het afge-
lopen jaar twee projecten opgeleverd 
waarmee de voetbalvereniging weer 
jaren vooruit kan. De fietsenstalling 
is niet alleen opgeknapt maar ook 
uitgebreid en met behulp van het co-
operatiefonds van de Rabobank is het 
geheel keurig bestraat en met groen 
aangelegd. Op initiatief van hoofd-
sponsor Barendsen heeft het bestuur 
besloten om ook de entree te ver-
nieuwen en een poort met een nieuw 
hekwerk te plaatsen. De 15 bordspon-
soren en de vele vrijwilligers waren 
deze middag uitgenodigd en met 
een welgemikt schot door de nieuwe 
poort opende het jongste lid van onze 
club, Niek Barendsen, de vernieuwde 
entree met fietsenstalling.

Op Contact.nl staat een foto-
reportage, gemaakt door Johan 
Bolink

Vernieuwde entree sportpark officieel geopend

VV Vorden wint streekderby van 
VV Ruurlo

Vorden - Vorden 1 behaalde voor de tweede achtereenvolgende week 
een overwinning en is met zes punten uit drie wedstrijden uitste-
kend begonnen in de 3e klasse KNVB. De winst in de streekderby te-
gen Ruurlo paste uitstekend in de prachtige ‘seizoensopening’ van de 
voetbalvereniging Vorden waar aan het begin van de middag de nieu-
we entree met de fietsenstalling officieel werd geopend. Deze mooie 
septemberdag werd afgesloten met een ‘piekuurtje’ inclusief het rad 
van fortuin.

Alle kinderen waren welkom, peuter 
of niet. Het was genieten: het weer 
was iedereen goed gezind en in de 
lekkere zon werd er gelachen en ge-
speeld. Tijdens de drukbezochte och-
tend genoten de kinderen van de vele 
spelletjes, de draaimolen, de marmot-

tenrace en natuurlijk het springkus-
sen. Peuters, ouders, medewerkers en
oudercommissie kunnen met recht 
terugkijken op een geslaagde och-
tend. Als u het gemist heeft, volgend
jaar is er weer een speelochtend!

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst SPSB

Genot bij peuterspeelzaal 
Ot en Sien

Vorden - SPSB peuterspeelzaal Ot en Sien heeft zaterdag 8 september
weer haar jaarlijkse speelochtend gehouden.

De organisatoren hebben inmiddels 
al een hele boel mooie spullen in-
gezameld. Een ieder die zijn kasten 
aan het opruimen was kon de mooie 
bruikbare kleding en speelgoed bij ze 
kwijt. Door de organiserende men-
sen wordt er goed opgelet dat het-
geen er verkocht gaat worden , ook 
van goede kwaliteit is. Daarbij is een 
verloting met prachtige prijzen, die 

door de vele ondernemers uit Vorden
beschikbaar worden gesteld. En zoals
ieder jaar worden er door moeders en
vaders (voor de verkoop) allerlei lek-
kernijen gebakken. Voor de kinderen
organiseert Kranenburgs Belang tege-
lijkertijd rond de school een aantal ac-
tiviteiten en spelletjes. De jongere kin-
deren kunnen daarbij een ritje op een
pony maken. Vanzelfsprekend zijn er
voor de volwassen bezoekers moge-
lijkheden genoeg om onder het genot
van een gratis kopje koffie gezellig 
bij te kletsen. De opbrengst van deze
jaarlijkse beurs is volledig bestemd 
voor peuterspeelzaal ’t Kraankuiken-
tje. Iedereen is tussen 18.00 en 20.30
uur van harte welkom in de gymzaal
van basisschool ‘De Kraanvogel‘ aan 
de Eikenlaan 22 in Kranenburg.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Peuterspeelzaal ‘t Kraankuikentje
Kranenburg - Vrijdag 28 sep-
tember wordt op basisschool 
‘De Kraanvogel‘ in de Kranen-
burg, waar ook peuterspeelzaal 
’t Kraankuikentje is gevestigd, 
de jaarlijkse kinderkleding- en 
speelgoedbeurs georganiseerd. 
Zoals ieder jaar belooft het weer 
een leuke avond te worden.

Het begin van Sociï was goed. Er werd 
goed druk gezet, scherp verdedigd en 
ook kansen kwamen er. De eerste zat 
er gelijk in, Arend Jan Groot Jebbink 
was overgestoken en kreeg de bal 
keurig mee. Nadat hij had afgewerkt 
bleek de grensrechter onterecht met 
zijn vlag te staan zwaaien. Helaas ging 
de scheidsrechter in zijn beoordeling 
mee en bleef het 0-0. Het lukte Sociï 
vervolgens om druk te houden en er 
werd goed met Stokkum meegevoet-
bald. Het was nota bene Arend Jan 
Groot Jebbink die nog twee levens-
grote kansen miste oog in oog met de 
keeper. Met een Sociï-doelpunt was 
het wellicht heel anders gelopen dan 
het nu ging. In de 30e minuut was er 
een communicatiestoornis achterin 

bij Sociï. Op een hoge bal gingen Ma-
rijn Derksen en Stefan Weenk beide 
af, de afketsende bal belande voor de 
voeten van een Stokkumspits die de-
ze buitenkans niet onbenut liet; 1-0. 
Sociï bleef daarna aardig meedoen 
maar de ruststand was wel 1-0.
In de tweede helft konden de illusies 
van Sociï al na tien minuten in de 
prullenbak. Stokkum begon een stuk 
feller dan Sociï. Uit een vrije trap viel 
de bal voor de voeten bij de aanvoer-
der van Stokkum die de bal vanaf de 
16 keurig in de hoek drukte; 2-0. Toen 
de inkt net droog was viel ook de 3-0. 
Een verre inworp werd doorgekopt 
en vervolgens in het hoekje gekopt. 
Daarna knakte er bij een deel van 
het team wat waardoor Sociï nooit 
meer in de wedstrijd kwam. Hoe-
wel de ruimtes groter werden, werd 
er niets mee gedaan. Aan de andere 
kant kreeg Stokkum nog veel kan-
sen om aan het doelsaldo te werken, 
maar die waren niet aan hen besteed. 

De eindstand werd zodoende op 3-0 
bepaald, over het geheel gezien een 
terechte nederlaag.
Volgende week ontvangt Sociï in ei-
gen huis Dierensche Boys om 14.00 
uur. De wedstrijd begint gewoon 
weer op 0-0, duurt 90 minuten en de 
bal is rond, kortom; een nieuwe kans 
op 3 punten.
Uitslagen zondag 16 september
Stokkum 1 – Sociï 1; 3-0
ABS 3 – Sociï 2; 2-2
DVV 5 – Sociï 3; 4-1
Sociï 4 – Vorden 7; uitg.
Sociï 5 (vrij)
Sociï DA1 – Wolfersveen DA2; 2-1

Programma zondag 23 september
Sociï 1 – Dierensche Boys 1
Sociï 2 – AZC 3
Sociï 3 – Loenermark 6
EDS 3 – Sociï 4
Keijenburgse Boys 6 – Sociï 5
AZC DA1 – Sociï DA1

Sociï te aardig voor Stokkum
Stokkum - Het is Sociï nog niet 
gelukt om een 3 punten uit een 
wedstrijd te halen in de 5e klasse. 
Bij Stokkum werd met 3-0 verlo-
ren in een wisselende wedstrijd.

UITSLAG IS ALS VOLGT:
1. J. Groot Jebbink 2140 gram 1 punt
2. W. Bulten 260 gram 2 punten
3. G. van Amerongen 220 gram  3 punten

U i t s l a g  4 e  o n d e r l i n g e  s e n i o r e n 

Vorden - Op zaterdag 8 september is de 4de onderlinge senioren wed-
strijd gevist in de Berkel te Lochem. In totaal is er 3 kilo vis gevangen. vakmanschap

www.weevers.nl

IEDERE DAG

-

-

-

-
-



Op woensdagmiddag 26 september 
hebben de partners een gevarieerd 
programma samengesteld, zodat ie-
dereen kennis kan maken met de 
dienstverlening die in de Raadhuis-
straat wordt aangeboden. Sensire en 
ProWonen geven een demonstratie 

van het beeldbellen. Yunio orga-
niseert een poppenweegspreekuur 
(neem je eigen pop mee!). De biblio-
theek leest die dag voor aan kinderen
tot 8 jaar. Ook zal het Team Jeugd
en Gezin zich presenteren met een 
aantal kleine activiteiten en een prijs-
vraag ‘Wie maakt de leukste en lek-
kerste gezonde traktatie’. Naast de 
activiteiten zijn er ook veel informa-
tieve folders, ballonnen, kleurplaten
en is er een ballonnenartiest.Namens
Sensire zit er in het gebouw: Sensire
wijkzorg, Sensire maatschappelijk
werk, Sensire gespecialiseerde on-
dersteuning bij dieet en voeding en
Yunio jeugdgezondheidszorg. De an-
dere partners zijn Bibliotheek West-
Achterhoek vestiging Vorden en In-
formatiepunt ProWonen. Zie ook de
advertentie elders in de krant.

Open huis Sensire, Yunio, 
Bibliotheek en Pro Wonen
Vorden - Sensire, Yunio, Biblio-
theek West-Achterhoek vesti-
ging Vorden en Informatiepunt 
ProWonen hebben hun krachten 
gebundeld op de Raadhuisstraat 
5 in Vorden en willen dit graag 
aan iedereen laten zien op woens-
dag 26 september van 14.00-16.00 
uur! De partners werken al een 
paar maanden in het gebouw, 
maar vanwege de zomervakantie 
heeft nog niet iedereen het kun-
nen bekijken.

De hoofdrolspelers reden op hun 
Tinkers met grote vaart door de ring. 
Spannend was de overval op het geld-
transport waarbij Robin Hood en de 
soldaten elkaar troffen en waar Little 
John er met de koets en geldkist van-
door ging. Het publiek werd op een 
leuke wijze bij het spel betrokken en 
kreeg een figurantenrol toebedeeld. 
De muziek op de achtergrond maak-
te het verhaal compleet. De paarden, 
Tinkers, zijn Ierse zigeunerpaarden. 
Met een meestal bonte aftekening 
prachtige lange manen en volle sok-
ken zijn het opvallende verschijnin-
gen. Na de voorstelling waren er tal 
van activiteiten waar de bezoekers 

aan konden meedoen, zoals een avon-
tuurlijkeTinkersafari waarbij men al 
zittend in een Land Rover door de 
weide kon crossen om de paarden van 
dichtbij te bekijken. Kinderen konden 
worden geschminkt en er kon onder 
leiding van Hoefsmid Ellemieke Fran-
sen hoefijzers gepimpt worden. Er 
werden meer dan 40 hoefijzers ver-
sierd met kralen en verf. Ook kon er 
op paarden worden gereden met na 
afloop een stoere foto. Verder was er 
een springkussen. In de vrachtwagen 
werden diverse films vertoond van 
o.a. de Robin Hood voorstelling. De-
ze dag was ook de openingsdag van 
Schuur 1, een nieuwe activiteit op de 

Stoeterij gerund door Petra Broere-
van der Laan en Ciska Grob. Schuur 
1 is sfeervol ingericht met Brocante 
en er kunnen binnenkort creatieve 
workshops (o.a. papier maken, vilten, 
en meubels pimpen) gevolgd worden. 
Het volledige programma kunt u bin-
nenkort vinden op www.schuur1.nl 

De hele middag waren er demonstra-
ties Freeystyle met paarden, gegeven 
door Marco Broere. Marco liet zien 
dat je met je paard kan werken d.m.v. 
lichaamstaal. Freestyle is een trai-
ningsvorm waarbij je de lichaamstaal 
van paarden leert begrijpen en kan 
toepassen in de training. Bij Hof van 
Ede worden cursussen gegeven in 
Freeystyle. Deze zijn ook toegankelijk 
voor mensen die nog geen ervaring 
hebben met paarden. Voor meer in-
formatie: www.hofvanede.com. Het 
was een geslaagde middag die mede 
mogelijk werd gemaakt door een aan-
tal de sponsoren.

700 euro voor KWF

Stoeterij Hof van Ede en Robin Hood

Vorden - Stoeterij Hof van Ede organiseerde afgelopen week een activi-
teitenmiddag om geld in te zamelen om het Hof van Ede team te spon-
soren tijdens de blubberrun op 28 oktober a.s. (www.blubberrun.nl) Al 
het geld (700 euro) wordt gedoneerd aan het KWF kankerbestrijding. 
De middag begon met een theatervoorstelling over Robin Hood. In een 
prachtig decor met een kasteel en een oud dorp werd het verhaal van 
Robin Hood gespeeld.

Timme: ‘Dit is eigenlijk mijn eerste 
klus na de sluiting van het bad: de 
machinekamer ‘winterklaar‘ maken. 
Ik vind het erg leuk om dit te doen. 
Ik ben daar in het seizoen zeker één 
dag in de week aan het werk. Ik heb 
mij het technisch onderhoud in de 
machinekamer zelf aangeleerd. In 

de loop der jaren heb ik heel wat op-
gestoken van mijn voorganger Mar-
tin Westerik. Ik denk dat ik nu nog 
zeker een maand bezig ben met al-
lerlei werkzaamheden de achterstal-
lige administratie bijwerken, onder-
houdswerkzaamheden e.d. Wanneer 
de herfst zijn intrede doet, ben ik so-

wieso weer aanwezig want dan is er 
rondom het bad nog veel onderhoud 
te doen’, aldus Timme Koster die over 
het bezoekersaantal (55.000) gedeel-
telijk tevreden is.
Timme: ‘ Het is natuurlijk wel een 
mooie score, alleen jammer dat er 
zo’n vier ‘slechte weken‘ tussen za-
ten. We begonnen het seizoen ui-
termate goed met een fantastisch 
Pinksterweekend met veel bezoekers. 
Daarna kregen we in het voorjaar 
een periode met veel slecht weer. 
Gelukkig heeft de maand augustus 
het seizoen goed gemaakt. Dat was 
eigenlijk het hele beeld voor al onze 
medewerkers: hollen of stil staan met 

natuurlijk het absolute hoogtepunt 
tijdens Moonlight Swimming, toen 
er een paar duizend bezoekers op het 
bad aanwezig waren. We waren die 
dag- en avond met 18 personen in 
de weer om alles in goede banen te 
leiden. Moonlight Swimming is een 
prachtig evenement, maar dat moet 
je in het zwemseizoen hooguit één 
keer organiseren. Het is voor de me-
dewerkers een te grote belasting’, zo 
zegt Timme Koster.
Tijdens de ‘zonnige dagen‘ zijn er 
dagelijks ongeveer tien medewer-
kers actief: kassa, toezicht, sanitair 
schoon houden en les geven e.d. Dit 
jaar waren er 2200 abonnementhou-
ders. Timme Koster: ‘ We mogen daar 
niet ontevreden over zijn, natuurlijk 
liever een nog groter aantal. Het bete-
kent voor het bad natuurlijk wel een 
vast basis- inkomen. Voor een gezin 
met kinderen (samen 100 euro) ove-
rigens een laag bedrag’, zo zegt hij. 
Het afgelopen seizoen hebben 180 
kinderen en een tiental volwassenen 

een zwemdiploma behaald. De plaat-
selijke basisscholen waren weer veel-
vuldig op het bad voor het onderdeel
schoolzwemmen. Timme Koster: ‘Al-
leen school De Vordering ontbreekt 
altijd, best jammer, vooral voor de
kinderen’.
De survivaldag (Expeditie In de Den-
nen) behoorde eveneens tot de hoog-
tepunten van het seizoen, alsmede de
zwemwedstrijd tussen de zwemclubs
de Berkelduikers, Ysselmeeuwen en 
Livo. Wat ook aansloeg de combina-
tie waterpolo/ onderwater hockey /
duiken e.d. voor de jeugd van 4 tot
14 jaar. Timme Koster tot slot: ‘Het
zwembadbestuur heeft aan het begin
van het seizoen lamellen aangeschaft
die ‘s nachts over het bassin liggen
en ook overdag over het ondiepe bad
wanneer dat tijdens de schooluren
toch niet gebruikt wordt. De lamel-
len zorgen er voor dat de watertem-
peratuur wordt ‘vast gehouden’. Het
scheelt ons enorm in de energiekos-
ten’, zo zegt hij.

Zwembad In de Dennen: 55.000 bezoekers

Timme Koster: ‘Jammer van de vier slechte weken’

Vorden - Het is stil op het zwembad In de Dennen, het bassin is nog 
wel gevuld met water. Maar dat is van korte duur. Binnenkort wordt 
het bad leeggepompt. Op het terras staan de stoelen reeds opgestapeld 
om naar binnen te worden gebracht. Het bad is gesloten, het seizoen 
voorbij. Echter in het ‘hart van het zwem- en recreatiebad’ nog wel 
volop activiteiten. Manager Timme Koster, gehuld in werkkleding is 
daar druk bezig met o.m. het verrichten van werkzaamheden aan de 
grote filters , die normaliter het zwemwater zuiveren.

Timme Koster bezig in de machinekamer.

Zo ziet In de Dennen eruit tijdens een topdag.

Er zijn al een aantal 3 stemmige lie-
deren uitgezocht om mee te begin-
nen. Lijkt het u leuk om dit eens te 
proberen, u bent van harte welkom. 
Voor meer info: tel: 0575-520212 of 
http://excelsior-vorden.jimdo.com

Zangvereniging Excelsior 
Vorden zoekt nieuwe leden
Vorden -  Chr. Gem. Zangvereni-
ging Excelsior start weer haar 
repetities op woensdagavond 
uur in het Dorpscentrum, mid-
den in het dorp. Cees van Dus-
seldorp zal ons dirigeren.

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



Een doos vol oude 8 mm filmpjes 
maar geen projector meer om ze 
af te spelen… een herkenbaar pro-
bleem. Herinneringen van tiental-
len jaren geleden liggen te verstof-
fen in de kast. Zonde natuurlijk!
Gelukkig zijn er manieren om de-
ze films nieuw leven in te blazen! 
Want zou het niet leuk zijn om de 
oude filmpjes weer te kunnen bekij-
ken op uw (breedbeeld)TV? Of zelf 
in uw video montageprogramma te 
kunnen bewerken tot een prachtige 
film met hoogtepunten uit uw ge-
zinsleven?
Dat kan! Er zijn gespecialiseerde be-
drijven die de 8 mm films scannen. 
Dit kan zelfs in High Definition. Op 
zaterdag 22 september houdt Ring-

foto Drent een demodag ‘smalfilm 
scannen’.  Op deze dag is The Trans-
fershop aanwezig om u te laten zien 
hoe het scannen in zijn werk gaat.
Bent u benieuwd hoe de kwaliteit 
van uw film is? Neem uw films mee 
en zij kunnen u direct laten zien 
hoe het resultaat kan worden.
Altijd al een keertje uw films over-
gezet willen hebben? Dan is dit de 
perfecte gelegenheid om ze in te le-
veren. U krijgt advies van de profes-
sionals en tevens krijgt u 10% kor-
ting op uw opdracht indien u het 
op de demodag a.s. 22 september  
inlevert.
Tevens kunnen wij intern ook al uw 
mini DV, hi8, video8, VHS, dia’s of 
negatieven digitaliseren.
Kijk op www.filmpjesoverzetten.nl
Dierbaar beeldmateriaal, laat het 
niet verloren gaan!

Zie ook de advertentie elders in de 
krant.

Demodag smalfilm scannen
Zutphen - Op zaterdag 22 sep-
tember is er een demodag Su-
per 8 en dubbel 8 films scannen 
bij Ringfoto Drent aan de Turf-
straat 39 in Zutphen.

Het zijn niet zomaar computers, 
maar zogenoemde SimTouch com-
puters. Een eenvoudig bedienbare 
en veilige computer met full-HD 
aanraak-scherm, zeer geschikt voor 

iedereen die geïnteresseerd is in de 
voordelen van een computer, maar
opziet tegen installatie, onderhoud 
en het risico van virussen. 

De thuiszorgwinkels laten op 27 sep-
tember zien dat dankzij de vooraf
geïnstalleerde programma’s en een 
service abonnement het gebruik van
de SimTouch volledig zorgenvrij is.

Demonstratie gebruiks-
vriendelijke computer bij 
Sensire Servicehuis Vorden
Vorden - Op donderdag 27 sep-
tember 2012 vindt er in het Ser-
vicehuis in Vorden een demon-
stratiedag van computers plaats.

Vorden - Op 30 augustus is de 
laatste 55+ viswedstrijd gehou-
den in het Twentekanaal hierbij 
de einduitslag van de 5 beste wed-
strijden van 2012.

1. W.Vreeman kampioen
2. H.Golstein
3. G.v.Amerongen
4. W.Bulten
5. J.Aartsen

V i s s e n

EINDUITSLAG 55+ HSV DE SNOEKBAARS VORDEN

Een voordelige oplossing hiervoor is 
dat er op vrijdagavond 28 september 
en zaterdagochtend 29 september 
een kledingbeurs voor tieners en 
volwassenen in het Nutsgebouw in 
Warnsveld wordt gehouden.

Een uitgebreid aanbod bestaande uit
winterjassen, schoenen, laarzen en
kleding wordt voor u op maat uit-
gezocht zodat het een overzichtelijk
geheel biedt. Voor de tieners en de
heren is er een aparte afdeling. De
zaterdagochtend is ideaal om in rust
kleding uit te zoeken en te passen. En
ook dit keer is er dan een modeshow.
Voor meer informatie kan men op
onze website kijken:
www.beurzeninwarnsveld.nl

Kledingbeurs voor tieners 
en volwassenen
Warnsveld - Misschien moet u 
zich er nog toe zetten maar zo 
langzamerhand wordt het toch 
echt tijd om uw kleding voor het 
najaar te kopen.

Als hobby vraagt bridge weinig kos-
ten, één pakje kaarten en een goed 
humeur is voldoende. Bridgen ver-
aangenaamd het lange wachten op 
vliegveld, boot of op regenachtige 
campings. Wanneer u op vakantie 
bent, waar u ook ter wereld, kunt u 
zich aanmelden bij een lokale club. 
U wordt met open armen ontvan-
gen en geniet van een ontspannen 

avondje uit, spreekt mensen uit de
streek waaruit vaak leuke contacten
ontstaan. Bent u alleen? Leer bridgen
en u krijgt nieuwe bridge vrienden
want het bridgespel speel je met z’n
vieren. Ook leuk is met 4 of 8 perso-
nen thuis te spelen onder het genot
van een hapje en drankje op regen-
achtige zondagen, zonnige tuindagen
of op feestdagen. Maar men kan ook
spelen op clubs bij u in de buurt zowel
’s middags als ’s avonds, een ieder op
zijn eigen bridge niveau. Bridgen laat
de hersenen kraken en is een hobby
voor het leven. Er worden overal in 
het land bridge cursussen gegeven.

Bent u geïnteresseerd bel 0575-522275
of mail naar harrygarsen@gmail.com

Zoekt u vitamine voor uw hersenen?
Leer bridgen in Warnsveld
Warnsveld - Met het beoefenen 
van het bridgespel traint u uw 
hersenen en houdt ze jong en 
actief , eigenlijk een must voor 
iedereen. Naar schatting 120 mil-
joen mensen spelen, allemaal 
met de zelfde spelregels, over de 
hele wereld het kaartspel bridge.

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

Bert Dimmendaal was ooit al eens 
drie jaar werkzaam bij Ruiterkamp, 
om er daarna na enkele ‘omzwervin-
gen ‘ , vier decennia geleden weer te-
rug te keren. Aanleiding voor directie 
en personeel om afgelopen vrijdag 
het glas te heffen op de jubilaris. Bert 
is 60 jaar en nog zeer ambitieus maar 
hoopt over pakweg twee jaar, over-
dag met zijn hengel in de hand nog 
meer van zijn grote hobby ‘vissen ‘ te 
kunnen genieten. Of hij stelt die ‘ toe-
komst ‘ nog even uit om er nog een 
paar jaartjes bij Ruiterkamp aan vast 
te plakken. 

Bert Dimmendaal heeft in zijn leven 
al heel wat meegemaakt, zoals (op 
jonge leeftijd) het overlijden van zijn 
eerste vrouw Wilma, waarna hij al-
leen met twee kleine kinderen ach-
terbleef. En dan vele jaren later het 
overlijden van zijn negen maanden 
oude kleinzoon. ‘ Tja, dat gaat je niet 
in de koude kleren zitten’, zo zegt 
Bert met omfloerste stem.

We spreken Bert in de woning van 
zijn baas Henk Ruiterkamp. Al zegt 
hij het niet met zoveel woorden, Bert 
is best trots op zijn werkzame le-
ven bij Ruiterkamp B.V. ‘ Ik heb het 
prima naar de zin, goede werkgever, 
fijne collega’ s, ik werk er nog steeds 
met veel plezier’, zo zegt hij. Toen 
hij op twintigjarige leeftijd (voor de 
tweede keer) weer bij Ruiterkamp in 
dienst trad, was Driekus Vliem zijn 
leermeester. ‘ Driekus heeft mij de fij-
ne kneepjes van het vak geleerd’, zo 
zegt Bert Dimmendaal. Geboren en 
getogen op boerderij ‘Westerveld‘ on-
der de rook van kasteel Onstein (zijn 
ouders hadden daar een klein ge-
mengd bedrijf ) wilde Bert één ding: 
automonteur worden. ‘De auto’ s wa-
ren toen net in opkomst, vandaar’.
Toch werd het de LTS in Lochem, 
waar hij de opleiding voor timmer-
man volgde. Zegt hij: ‘ Ik was amper 
zestien toen ik na de LTS bij het aan-
nemersbedrijf Bosch aan de Schut-
testraat kon beginnen. Toen daar 

geen werk meer was, heb ik nog een 
tijdje als onderhoudstimmerman bij 
het kippenbedrijf van Manus Ger-
ritsen gewerkt. Aan de Almenseweg 
staan nog altijd kippenhokken met 
de door mij gemaakte luchtkokers’, 
zo zegt hij. Nadien werkte Bert drie 
jaar bij Jan Ruiterkamp, de vader van 
de huidige eigenaar Henk Ruiter-
kamp, vervolgens dus nog een poos 
elders, waarna hij er 40 jaar geleden 
definitief terug. 
Bert: ‘Als timmerman ben ik veel op 
karwei geweest in het westen van 
het land. Was er op timmergebied 
minder werk, ook veel gemetseld. In 
die tijd veel loopstallen gemetseld. 
Momenteel ben ik de meeste tijd in 
de werkplaats, zoals het maken van 
traptreden en trapleuningen en het 
verrichten van allerlei andere werk-
zaamheden. Wat ik ook bijzonder 
leuk vind, leerling- timmerlieden op-
leiden. Ik kan al heel snel zien of ze 
het vak in de vingers hebben. Ik be-
leef veel voldoening aan’, zo zegt Bert 
Dimmendaal. De laatste jaren woont 
Bert samen met zijn vriendin Bea in 
Nijverdal en rijdt hij van daaruit elke 
dag naar Linde. S ’morgens om even 
na half zeven vanuit huis vertrekken 
en tegen half zes weer thuis. ‘Niet 
vervelend elke dag die afstand ? Bert: 
‘Nee hoor, het zijn leuke ritjes’, zo 
zegt hij.

‘ Prima werksfeer bij H.J. Ruiterkamp B.V. ‘

Jubilaris Bert Dimmendaal 
geniet van zijn vak

Vorden - Het maken van een trap, het lijkt allemaal zo simpel. Maar 
het is precisiewerk van de bovenste plank. Een paar millimeter ver-
schil en de treden passen niet in de trap. Bert Dimmendaal , als tim-
merman werkzaam bij aannemersbedrijf H.J. Ruiterkamp B.V. in het 
buurtschap Linde bij Vorden, verricht zijn arbeid in de werkplaats van 
zijn baas met veel plezier. In het bovengenoemde voorbeeld, neemt 
hij eerst ‘ter plekke’ bij de klant de maten op, om daarna in de werk-
plaats de klus te klaren.

Bert Dimmendaal

WWW.DEGRAAFSCHAPDIERENARTSEN.NL

Lichaamstaal van de hond
Op maandag 24 september om 19:30 
uur geeft kynologisch gedragsthera-
peut Miriam Kafoe een lezing over 
gedrag en communicatie bij honden. 
Want wat laat een hond nu werke-
lijk zien met zijn staart? En wan-
neer spreken we van spel of agres-
sie? Naast het geven van praktische 
informatie wordt tijdens deze avond 
ook aandacht besteed aan uw eigen 
ervaringen.

Bang voor vuurwerk
Veel honden zijn bang voor harde 
geluiden en dan met name voor 
vuurwerk. Al lijkt het misschien 
nog vroeg om aan de jaarwisseling 
te denken, toch is nu het moment 
aangebroken om wat tegen vuur-
werkangst bij honden te doen. Op 
maandag 8 oktober om 19:30 uur 
geeft kynologisch gedragstherapeut 
Miriam Kafoe hierover een lezing.

Aanmelden?
De lezingen vinden plaats op de 
hoofdkliniek te Vorden, Schimmeldijk 
1. Deelname is gratis. U kunt zich 
opgeven via het contactformulier op 
de site. Ook kunt u terecht aan de 
balie bij een van onze locaties of kunt 
u bellen naar: 0575-587888.

www.degraafschapdierenartsen.nl

OPEN DAG
6 oktober 2012 

tussen 13:00 – 17:00 uur
hoofdlocatie: Vorden

CONTACTINFORMATIE

Gezelschapsdieren
0575 - 587888

Landbouwhuisdieren 
0575 - 587877

Paard
0575 - 587870

Lezing gedrag en communicatie van honden

Als je begrijpt wat ik bedoel
Honden zijn uitstekend in staat tot communiceren, met soortgenoten 
maar ook met mensen. Ze doen dit alleen niet met woorden, maar door 
middel van lichaamstaal. Oren, staart en mimiek spelen hierbij een 
grote rol. Veel problemen ontstaan doordat de lichaamstaal van een 
hond niet begrepen of verkeerd geïnterpreteerd wordt. Van kwispe-
lende honden wordt al snel gezegd dat ze vrolijk of vriendelijk zijn, maar 
is dit wel het geval?



Omdat Lisanne zelf ook al meerdere 
paarden in de Z dressuur had gere-
den en Wembley op dat moment al 
M2 liep, ging deze combinatie direct 
van start in de klasse M2. Dat er een 
klik was tussen paard en amazone 
was snel duidelijk, aangezien vele 
wedstrijden met hoge punten gewon-
nen werden. Uiteraard resulteerde 

dit er in dat de combinatie zich wist 
te plaatsen voor de Gelderse kampi-
oenschappen en daar zelfs zeer knap 
kampioen wist te worden. Dat bete-
kende tegelijkertijd ook een plaatsing 
voor de hippiade, oftewel het Neder-
lands kampioenschap.
Op 5 september wisten Lisanne en 
Wembley zich, dankzij een tweede 

plaats in de voorrondes, te plaatsen 
voor de finale van de hippiade. Op 
6 september moesten zij als laatste 
van alle M2 combinaties van start. De 
combinatie wist een zeer sterke, fout-
loze proef neer te zetten en het ener-
verende wachten op de punten kon 
begonnen. De zenuwen over de uit-
slag liepen op, dus de ontlading was 
extra groot toen bleek dat Lisanne en 
Wembley kampioen bleken te zijn! 
Wat een geweldige prestatie!  

R.V. en P.C. de Graafschap super trots 
op dat we een Nederlands kampioen 
hebben op onze vereniging en we la-
ten ons graag inspireren door zo’n 
geweldige prestatie!

Lisanne Schippers en Wembley 
Nederlands kampioen!

Vorden - Lisanne Schippers, die uitkomt voor r.v. de Graafschap, heeft 
er een fantastisch seizoen op zitten met het paard Wembley. Vanaf het 
moment dat Lisanne de teugels van Wembley overnam van haar zwan-
gere vriendin Laura van Cittert presteert dit duo opvallend goed in de 
klasse M2. Laura was zelf ook al succesvol met Wembley, zo werd zij 
onder andere Gelders kampioen L2 met dit paard. Toen Laura zwanger 
was zocht ze tijdelijk iemand die haar paard door zou trainen. Hierin 
vond ze Lisanne, een vriendin die ze via de lessen die zij beide bij Caro-
lien Reverdink volgen, leerde kennen. Dit bleek een gouden zet.

Na het behalen van het Nederlands 
kampioenschap in de 3e klasse komt 
Flash 1 dit seizoen uit in de 2e klasse. 
Flash 2 speelt  in de derde klasse en 
Flash 3 in de vijfde.
Flash 1 bestaat dit jaar uit Chjehran-
do Gasper, Niels Lijftogt, Anne van 
Eeuwijk en Hermien Oudenampsen.  
Op maandagavond 11 september jl. 
moest het team spelen in en tegen 
Hardenberg. Het begin van de wed-
strijden was nog wat onwennig maar 
Flash pakte de draad snel op. Zowel 
Chjehrando als Niels wonnen hun en-
kelspel uiteindelijk duidelijk. Ook de 
dames lieten zich niet onbetuigd. Het 
werden zware enkelpartijen maar het 
goede tactische  inzicht van de Vor-
dense dames zorgde ervoor dat ook 
zij hun partij wonnen. Het herendub-
bel liep daarna weer als vanouds en 
ook deze partij werd een prooi voor 
Flash. Anne en Hermien konden niet 
achterblijven en ook zij zijn na een 
aantal jaren met elkaar spelen zeer 
goed op elkaar ingespeeld. Het da-
mesdubbel werd in winst omgezet. 
Omdat alle gewonnen partijen als 
punten tellen in de eindstand bleef 
Flash er vol voor gaan.  Niels vormde 
een mixedubbel met Anne en Ch-
jehrando met Hermien.  Ook deze 
partijen liepen zeer goed en uiteinde-

lijk kon Flash met de volledige winst
huiswaarts keren.
Hardenberg BC 2 - Flash Vorden 1 :  
0-8

ANDERE UITSLAGEN:
Flash Vorden 2 – Poona 5:   4-4
Phido 10 – Flash Vorden 3:  3-5
Flash recr. 1 – Holten recr. 2: 3-5
Ulft jeugd 1 – Flash jeugd 2:  2-6

Verder draait Flash Vorden als ver-
eniging ook goed. De eerste donder-
dagavonden en zaterdagochtenden
voor de jeugd was het gezellig druk in
de grote zaal van sporthal ’t Jebbink.
Recreanten en competitiespelers had-
den weer echt zin om een shuttletje
te slaan. Ook konden de nodige nieu-
welingen worden verwelkomd. Zij
gaven aan met veel plezier  kennis 
gemaakt te hebben met badminton
als sport.

In de week van 17 t/m 23 september
2012 krijgt badminton landelijk ex-
tra aandacht. Er zijn allerlei acties
om badminton te promoten en men-
sen badminton te laten ervaren.  Ook
Flash doet daar aan mee. Op donder-
dagavond 20 september is een ieder
vanaf 19.30 uur van harte welkom 
om mee te spelen en ook op zaterdag-
morgen 22 september is jeugd tot  18
jaar vanaf 10.00 uur welkom.  In de
weken daarna mag u nog een aantal
keer gratis meedoen om de gezellig-
heid en heerlijke lichamelijke inspan-
ning te ondervinden.

Flash Vorden begint  
seizoen goed
Vorden - Na enkele weken trai-
nen is deze week de badminton-
competitie weer begonnen. Flash 
neemt met drie senioren-, één re-
creanten- en vier jeugdteams aan 
de competitie deel.

Ruim 120 whisky liefhebbers maak-
ten van deze gelegenheid gebruik om 
optimaal te kunnen genieten van de 
ruim 100 whisky’s. 
In de diverse stands werden whisky’s 
aangeboden uit de hele wereld, onder 
andere uit Schotland, Ierland, Cana-
da, Amerika, Japan en zelfs uit Neder-
land. Ook kreeg men bij iedere stand 
uitgebreid uitleg over grondstoffen, 
productie, leeftijden en van alles 
meer wat whisky te bieden heeft. 
In een uiterst ontspannen en gezel-
lige sfeer werd geproefd, vergeleken 
en gepraat.  Dit jaar waren ook de 
Islay whisky,s prominent aanwezig, 
Laphroaig en Ardbeg konden dan 
ook rekenen op veel belangstelling 

en goedkeuring.
Aan het eind van de avond werd on-
der de mensen welke deze avond een
bestelling plaatsten een fles whisky
verloot, de heer Bossenbroek uit Hen-
gelo (gld) was de gelukkige winnaar
en ontving een heerlijke fles Glenmo-
rangie 10 years uit handen van San-
der Pardijs.
Naar aanleiding van de verrassend
grote opkomst, de ontzettend goede 
sfeer en de vele positieve reacties is
direct besloten de Whisky Trail ook
in 2013 te laten plaatsvinden. 
Meer foto’s van de Whisky Trail zijn
te zien op:  http://www.whiskysocie-
tyachterhoek.nl/whisky-society-/vor-
den-/index.html

Whisky Trail 2012 geslaagd

Vorden - De whisky trail welke afgelopen vrijdag door Sander Pardijs
van de Mitra slijterij werd georganiseerd in de zaal van De herberg was
wederom een groot succes.

Mevrouw Debbie Kersten zal ons het 
een en ander vertellen over “Bewegen 

op muziek”.  Het programma bestaat
uit 2 onderdelen: voor de pauze geeft
zij zelf een voorstelling  van  dansen/
bewegen op muziek; na de pauze zijn
de senioren  aan de beurt. Aanvang 
14.30 uur.

Seniorensoos 
Vierakker-Wichmond
Vierakker - Dinsdagmiddag  25 
september  2012 is er weer een 
bijeenkomst van de seniorensoos 
Vierakker-Wichmond in het Lud-
gerusgebouw.

De dames van Ratti hadden een flin-
ke reis voor de boeg en mochten voor 
de eerste competitiewedstrijd aftrap-
pen op het kunstgrasveld in Ensche-
de.  Het eerste kwartier domineerde 
Ratti de wedstrijd. Ratti zette meteen 
veel druk op de achterhoede van En-
schede. Na een kwartier spelen werd 
de goede inzet beloond en kwam 
het openingsdoelpunt op naam van 
Lianne ten Have. De keepster werd 
verrast met een uitstekende lob. 0-1. 
Nog geen twee minuten later werd de 
voorsprong vergroot. Jessica ten Els-
hof verzorgde een prima pass op Els 
Berenpas. Els Berenpas schoot vervol-
gens de bal in het net. 0-2. Ratti wist 
de vrije ruimtes goed te benutte en 
dit resulteerde tevens in mooie com-
binaties.  Zo viel ook de 0-3. Jessica 
ten Elshof zette een één-tweetje op 

met Mariëlle Klein Brinke. Vervol-
gens werd de bal in de diepte gepast 
naar spits Lianne ten Have. Die de 
bal beheerst binnen schoot. De moed 
zakte bij de dames van Enschede in 
de schoenen en ze snakte naar de 
rust. Met nog een kwartier spelen 
bleef Ratti prima doorvoetballen. Een 
afstandsschot vanaf het middenveld 
door Mariëlle Klein Brinke belandde 
over de keepster. 0-4. De kleedkamers 
werden opgezocht.

De keepster van Enschede moest van-
wege een blessure al vrij snel het veld 
verlaten, waardoor Enschede moest 
schuiven met de speelsters. Ratti leek 
even van de wijs gebracht. Enschede 
reageerde alerter en was scherp bij 
balverlies van Ratti. De dames van 
Enschede lieten zien elkaar ook te 

vinden en Ratti was even de concen-
tratie kwijt. Tot tweemaal toe wist 
Enschede te scoren. 2-4. Enschede 
dacht hiermee weer helemaal in de 
wedstrijd te komen, maar Ratti wist 
zich snel weer te herpakken. In de 
75e minuut paste  Kim Heuvelink de 
bal diagonaal op Esther Tuinman. Op 
snelheid zette ze de aanval voort en 
met haar linker pantoffel schoot ze 
de bal in de touwen. 2-5. Ratti had de 
drie punten binnen handbereik met 
nog een klein half uur te spelen. De 
score werd nog verder uitgebouwd. 
Esther Tuinman kwam oog in oog 
met de uitkomende keepster, maar 
legde de bal prima breed op Lianne 
ten Have. Zij schoot rustig binnen. 
2-6. Els Berenpas speelde  de bal terug 
op opkomende speelster Kim Heuve-
link. Met een subliem afstandsschot 
werd de teller op 2-7 gezet. Enschede 
was blij toen het laatste fluitsignaal 
werd gefloten en Ratti heeft een mooi 
begin van de competitie met drie 
punten in de pocket!

Mooi begin voor Ratti dames
Enschedese Boys 1 - Ratti 1
Kranenburg - De dames van Ratti komen dit seizoen uit in de vierde 
klasse. Taak aan de Ratti dames om tot aan de winterstop bij de eerste 
zes te eindigen. In een kampioenspoule komen deze zes teams na de 
winterstop nogmaals  tegen elkaar uit.

PROGRAMMA:
Maandag 17 september: Vorden B1-
WVV’34 B1.
Zaterdag 22 september: Angerlo Voor-
uit A1-Vorden A1 , Vorden A2-AVW 
‘66 A2, Klein Dochteren B1G-Vorden 
B1, Vorden B2-Doetinchem B2 , Vor-
den C2-v.v. Dieren C4, Vorden D1G-
Witkampers D1, Vorden D2G-DZC 
‘68 D5G, Hoven De D1-Vorden D3D, 
Warnsveldse Boys D4-Vorden D4G, 
Vorden E1-Warnsveldse Boys E1, Ze-
los E2G-Vorden E2, Vorden E3G-VVL 
E1, Warnsveldse Boys E6-Vorden E4G, 
AZC E6-Vorden E6, Vorden F1-DZC 
‘68 F5, Hoven De F1-Vorden F2, SBC 

‘05 F1G-Vorden F3, Be Quick Z. F3-
Vorden F4G, Vorden F5-Pax F5.
Zondag 23 september: FC Eibergen 
1-Vorden 1, Warnsveldse Boys 3-Vor-
den 2, Voorst 2-Vorden 3, Dierense 
Boys 4-Vorden 4, Vorden 5-Voorst 4, 
Vorden 6-Oeken 3, Vorden 7-Dierense 
Boys 5.

UITSLAGEN:
Zaterdag 15 september: Vorden A1-
Silvolde A1 3-1, sv Loil A1D-Vorden 
A2 3-4, Vorden B1-Warnsveldse Boys 
B2 3-2, VIOD B4-Vorden B2 3-0, Vor-
den C1-SJT: Zeddam/Sint Joris C1G 1-1, 
Steenderen C2GD-Vorden C2 0-4,Grol 

D2-Vorden D1G 6-7, Vorden D3D-FC 
Zutphen D3G 2-6, Vorden D4G-Epse 
D1 0-17, Doetinchem E1-Vorden E1 
3-1, Vorden E2-Wolfersveen E1 2-5, 
Vorden E4G-Vorden E3G 14-0, Gorssel 
E3-Vorden E5G 1-3, Vorden E6-DZC 
‘68 E15G 3-4, DZC ‘68 F3-Vorden F1 
2-2, Vorden F3-Be Quick Z. F2 4-2, 
Vorden F4G-AZC F2G 1-9, Zelos F5G-
Vorden F5 7-7.
Zondag 16 september: Vorden 1-Ruur-
lo 1 3-1, Vorden 3-Epse 2 1-0, Vorden 
4-Voorst 2 3-1, AZC 7-Vorden 5 1-1, 
Warnsveldse Boys 5-Vorden 6 1-6.

P r o g r a m m a  e n  u i t s l a g e n  v . v .  V o r d e n



Centraal op die dag is staat een mara-
thon estafette loop  op het program-
ma.  De jeugd trainingsgroepen van 
Arcus, Arcus FitKids en  Arcus Active 
Kids  zullen gedurende 6 uur  een 
loopband estafette  houden waarmee 
zij geld ophalen  ten behoeve van 
Kinderboerderij “de Schouw”. Kin-
derboerderij “de Schouw” krijgt geen 

gemeentelijke subsidie meer en heeft 
ondersteuning harder nodig dan ooit. 
Oud en jong kunnen zich niet voor-
stellen dat “de Schouw” zou moe-
ten sluiten. Zutphense ondernemers  
sponsoren per 30 minuten. FitKids en 
Active Kids zijn traininggroepen voor 
kinderen opgezet door Stichting Fit-
kids voor kinderen met een chroni-
sche ziekte, beperking of langdurige 
aandoening van 6-18 jaar.
Verder presenteren de medewerkers  
van het Arcus Gezondheidscentrum 
op die dag  een uitgebreid program-
ma van workshops, lezingen en de-
monstraties. Veel mogelijkheden om 
deel te nemen, ervaring op te doen en 
antwoord te krijgen op vragen die er 
leven. Behandeling van artrose zin-
vol?  Hoe is mijn fitheid?  Bewegings 
ontwikkeling van mijn kind?, hulp 

bij het starten van een sportactiviteit 
en gymnastiek voor ouderen en min-
der ouderen. 

In de ochtend zullen veel onderwer-
pen voorbij komen die ouderen aan-
spreken, blokken kinderfysiothera-
pie, FitKids en baby’s in de ochtend 
en begin van de middag. We beslui-
ten de dag met blokken die voor 
sporters, sportverzorgende en sport 
interessant zullen zijn. 

Gedurende de hele dag vrije training, 
informatie stands van onder meer 
stichting Naoberhulp, Buurtzorg, er-
gotherapie Op eigen Kracht, virtuele 
beklimming van Alpe d’Hues. Meer 
informatie: www..arcusfysiotherapie.
nl

Fitkids Arcus Fysiotherapie rennen 6 uur 
voor kinderboerderij “De Schouw”
Warnsveld - Op zaterdag 22 sep-
tember zet het  Arcus Gezond-
heidscentrum in Zutphen zijn 
deuren open. Geïnteresseerden 
mogen vrij rondlopen, vrij de fit-
ness apparatuur uitproberen en 
alle vragen stellen over specifieke 
behandelingen en onduidelijkhe-
den over zorgverzekeringen en 
vergoedingen. Dit alles onder het 
genot van koffie of thee.

HOENDERS
:
Marans: F. Bettink 2xZG, 3xG,
Wyandotte: H. Berenpas 1xG

DWERGHOENDERS:
Hollandese kriel: 1xZG, 2xG
Barnevelder kriel: H.J. Nijenhuis 
3xZG, 2xG
Amrockkriel: J. Pardijs 1xF, 3xZG
Sebright kriel: J. Pardijs 1xZG, 2xG
Orpington kriel: B. van Dijke 2xF, 
3xZG, 3xG
Wyandotte kriel: H. Siemes 4xZG, 
H.G. Nijhof 1xF, 2xZG, 1x G, H. Be-
renpas 4xZG

KONIJNEN:
Vlaamse Reus: H. Hammink 5xF, 
3xZG, G. Reindsen 2xF, 4xZG
Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwiender 
1xF, 3xZG
Gele van Bourgondie: W. Boersma 
1xF, 2xZG, 1xG
Wener: H.J. Nijenhuis 2xF, 4xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink 
2xF, 1xZG

Hollander: T.H. Janssen 2xF, 3xZG, E.
Jansen 1xF, K. Hietbrink 2xF, 2xZG
Klein Zilver: Sven Janssen 1xF, 2xZG,
1xG
Rus: T.H. Janssen 1xF
Ned. Hangoor Dwerg: Sven Janssen 
4xZG, 1xG, J.W. Martens 5xZG, 1xG
Kleurdwerg: H. Gubbels 1xF, 2xZG

EREPRIJZEN:
Mooiste Grote Hoen: F. Bettink
Mooiste Dwerg Hoen: H.J. Nijenhuis
Mooiste konijn: H. Bolwiender
Mooiste konijn jeugd: Sven Janssen 

FOKKERSDAG FARODE

KONIJNEN:
Gele van Bourgondie: W. Boersma
1xF, 2xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
3xZG

FOKKERSDAG HANGOOR: 
KONIJNEN
:
Franse Hangoor: J. Agterkamp 2xF,
3xZG, 2xG

Gezamenlijke jongdieren-
keuring PKV Vorden en 
PEKLO Lochem
Vorden - Uitslagen.

Dan hoopt voor ons te spreken de 
heer Ben Godtschalk te Vorden over 
“de andere Staring”. Er is al veel ge-
schreven en verteld over de de dich-
ter A.C.W.Staring van “de Wilden-
borch”. Al snel bleek echter dat het 
onderwerp muziek en Staring nage-
noeg onbekend was.

Natuurlijk komt in deze voordracht 
de geschiedenis van kasteel “De Wil-
denborch” en haar bewoners zijde-
lings aan de orde, maar ook heeft 
de inleider proberen te benaderen, 
waarom dit landgoed en huis een 
andere uitstraling heeft dan menig 
ander landgoed/kasteel in de directe 
omgeving van Vorden.

PCOB-bijeenkomst in september
Vorden - Op donderdagmiddag 
27 september 14.30 uur vindt in 
het Stampertje (Dorpscentrum) 
te Vorden, na de vakantieperio-
de, de eerste middag bijeenkomst 
van de PCOB afdeling Vorden 
plaats.

Om 11.00 uur is het waarschijnlijk 
weer dringen voor de hekken. Zoals 
altijd zijn er stands met glas- en aar-
dewerk, geluidsapparatuur, meubels, 
kinderspeelgoed, snuisterijen, een 
overdaad aan boeken, waarbij zeer 
bijzondere, grammofoonplaten, cd’s, 
schoolplaten van vroeger, evenals 

landkaarten en allerlei andere denk-
bare handel. Voor de kinderen is er 
een springkussen en ook loopt er een
mooie fee met een grabbeljurk rond.
Dit jaar ook weer opnieuw ingevoerd:
de torenbeklimming. Tevens kan de
prachtig gerestaureerde kerk van
binnen te bewonderen en kan men 
zich opgeven voor een tocht naar de
Veluwe om het burlen van herten in
levende lijve te gaan bekijken en be-
luisteren.
Dit alles is nog steeds ten bate van de
restauratie van de Vierakkerse kerk.
Koffie, thee, hapjes en drankjes ma-
ken het geheel compleet en om 15.00
uur is de markt afgelopen.

Pleinmarkt Vierakker 
komt er weer aan
Vierakker - Zondag 23 septem-
ber is het, volgens traditie, weer 
Pleinmarkt bij de St. Willibror-
duskerk in Vierakker. Allerlei 
bruikbare spullen zijn weer aan-
geleverd, zodat, wat dát betreft, 
niets een succes in de weg kan 
staan.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Tuinadviesburo

De Krosenbrink
www.dekrosenbrink.nl

Zaterdag 22 september, 
Stekjesdag & Open Tuin 

Joke Klein Tiessink

Lenderiet 8
7244 NX
Barchem
0573-441182

facebook.com/DeKrosenbrink

www.dekrosenbrink.nl
info@dekrosenbrink.nl

Vanaf 9:30

Verkoop van:
stekjes uit eigen tuin
Tweedehands tuinboeken
Allium bollen

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

VRIJDAG OP 
DE MARKT TE 

 VORDEN

ZOETE MUSKAAT DRUIVEN per kilo  € 1,98
MINEOLA’S VOL SAP  20 stuks € 5,00
GROTE ZWARE IJSBERG SLA  per krop € 0,49
NIEUWE OOGST BILDSTAR AARDAPPELEN 10 kilo € 3,98

SUCADELAPPEN
 500 gram  5,95
H.O.H. GEHAKT 
Met zout en kruiden 500 gram  2,95
BABI PANGANG 
OF KETJAP
Kant en klaar 500 gram  5,45
HAMBURGERS 
Puur Rundvlees 4 stuks  4,20

BALKENBRIJ
Grote klasse! 500 gram  2,45
PEKELVLEES
Ouderwets lekker! 150 gram  2,25
BAMI – NASI - MACARONI
 500 gram  4,95

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN
Geldig van donderdag 20 t/m woensdag 26 september

Rook- verse- boeren- droge- of leverworst per stuk 2,25
3 stuks naar keuze 6,00



Contact met de Politiek

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: VVD (8), CDA (8), PvdA (4), Groen Links (2), D66 (2) en GBB (1). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het 
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

d66fractie@bronckhorst.nl

De Partij van de Arbeid heeft op 12 september 
een prachtig resultaat geboekt en we bedan-
ken alle stemmers uit Bronckhorst. Voor de 
fractie is dit succes een enorme stimulans om 
door te gaan.Wilt u dat ook dat in onze eigen 
gemeente de koers verlegd wordt naar een 
sterkere en socialer Bronckhorst? 

In het voorjaar van 2014 kunt ú het verschil 
maken, dan zijn er weer gemeenteraadsver-
kiezingen.

Zin om actief te worden? Om mee te praten? 
Of gewoon eens kennis te maken met de frac-
tie? Op 23 oktober is de eerstvolgende bijeen-
komst en u bent van harte uitgenodigd. Meer 
info volgt op onze website.

We komen er niet onderuit in deze column 
stil te staan bij de afgelopen landelijke ver-
kiezingen. De VVD heeft met 41 Kamerzetels 
nog nooit zo’n goed resultaat behaald. Ook 
in Bronckhorst is de VVD met 30,4 % van de 
uitgebrachte stemmen de grootste partij. De 
VVD afdeling Bronckhorst bedankt u voor 
het in ons gestelde vertrouwen. Uiteraard 
feliciteren wij ook de PvdA en D66 met hun 
behaalde resultaat. 

Wellicht vraagt u zich af wat dit voor onze 
gemeente voor gevolgen zal hebben.
Landelijke verkiezingen hebben geen directe 
invloed op de lokale politiek. In gemeenten 
wordt éénmaal per 4 jaar gestemd. Tussen-
tijdse gemeentelijke verkiezingen zijn wet-
telijk niet mogelijk. De politieke samenstel-
ling van de gemeenteraad zal dan ook niet 
veranderen. Wel kan het mogelijk zijn dat 
‘Haagse’ maatregelen gevolgen kunnen heb-
ben voor gemeentelijke taken. Toch komt dit 
voor onze gemeente niet helemaal als een 
verrassing. Sinds 2010 is de gemeente zich al 
bewust van de consequenties van de econo-
mische crisis. Met inspraak van de inwoners 
zijn, onder leiding van de wethouders van de 

VVD en het CDA, 
plannen bedacht 
voor de toekomst 
van Bronckhorst. 
Besluitvorming 
over ‘Toekomst 
Bestendig Bronck-
horst’ en de te 
nemen maatrege-
len zal op korte 
termijn plaatsvin-
den.

Toch valt niet uit te sluiten dat er door een 
nieuw kabinet maatregelen op ons afkomen 
waar wij nu nog geen rekening mee hebben 
kunnen houden. Bij nieuwe noodzakelijke 
bezuinigingen zal de VVD zich blijven inzet-
ten voor sociale rechtvaardigheid, gelijkwaar-
digheid van alle mensen en een sterk financi-
eel solide beleid.

Nogmaals bedankt voor uw stem.

vvdfractie@bronckhorst.nl

Bedankt voor uw stem

De landelijke verkiezingen zijn geweest. En 
nu? Wat gebeurt er nu? Naar onze beschei-
den mening gaan de bezuinigingen na alle 
beloftes gewoon door. De crisis is niet voorbij 
na het uitbrengen van een stem. Ook niet in 
Bronckhorst. Hierbij wordt er gewoon door-
gegaan met bezuinigen. Anderzijds moet er 
weer flink geïnvesteerd worden. De keuze 
die wij hierin maken is duidelijk. Investeer 
in mensen en niet in gebouwen. Dat kan la-
ter altijd nog. Misschien kunnen we dan echt 
trots zijn op Bronckhorst en zijn inwoners. 
Want wij zijn er niet trots op dat Bronckhorst 
nu een voedselbank heeft. Helaas blijkt het 
een noodzakelijk kwaad. Wel zijn wij trots 
op de vrijwilligers, die daar hun energie in 
steken en wat willen betekenen voor hun 
medemens. Denkt u er net zo over als ons, 
sluit u dan aan bij ons en wordt belangenbe-
hartiger van uw directe omgeving. Hiermee 
kunnen wij samen met u de belangen behar-
tigen in onze gemeente voor een leefbare sa-
menleving. Neem gerust contact met ons op, 
zodat wij trots kunnen zijn en blijven op onze 
samenleving.

gbbfractie@bronckhorst.nl

Beloftes, Bezuinigingen en Trots!

groenlinksfractie@bronckhorst.nl

Net voor de zomervakanties hebben we in de 
Raad gesproken over de voorstellen van B&W 
betreffende Toekomstbestendig Bronckhorst. 
De voorbereiding voor deze bespreking had 
veel tijd gevraagd. Het ging om lastige beslis-
singen. De gemeente moet immers rekening 
houden met een teruggang in inwonersaantal 
en een andere leeftijdsopbouw van die bewo-
ners (meer ouderen). Hiernaast moet er ook 
nog bezuinigd worden. Eén onderwerp vroeg 
veel aandacht. De waarderingssubsidies. Het 
woord zegt het al, deze subsidies zijn bedoeld 
voor verenigingen waarvan wordt gewaardeerd 
dat ze bestaan. De hoogte van de subsidie is, 
onder anderen, afhankelijk van het aantal le-
den. Op dit moment zijn er veel verenigingen 
die een waarderingssubsidie ontvangen. Voet-
balverenigingen, gymnastiekverenigingen, to-
neelverenigingen, noem maar op. B&W stelde 
voor om de waarderingssubsidie af te schaffen.  
Er zou een nieuwe regeling opgezet worden ge-
richt op mensen die tot de financieel kwetsba-
re groep behoren. In totaal zou dit een bezuini-
ging opleveren van € 145.000.- De CDA-fractie 
heeft, gesproken met betrokkenen. Besturen 
van gymnastiekverenigingen, muziekvereni-
gingen en anderen. Uit die gesprekken werd 
ons duidelijk dat afschaffen van de waarde-

ringssubsidie grote 
gevolgen zou heb-
ben. Soms op het voortbestaan van verenigin-
gen maar veelal een erg negatief gevolg voor 
de deelname van jongeren. De CDA fractie be-
seft dat verenigingen voor de leefbaarheid in 
de gemeente Bronckhorst heel belangrijk zijn. 
Deelname van jongeren aan het verenigingsle-
ven is essentieel. De CDA-fractie heeft, samen 
met VVD en D66, een amendement ingediend. 
Dit amendement kreeg ook een meerderheid. 
Hiermee hebben we B&W de opdracht gege-
ven NIET te bezuinigen op waarderingssubsi-
dies. Wel hebben we gevraagd om een nieuwe 
subsidieverordening uit te werken waarbij het 
deelnemen van jongeren aan het verenigings-
leven wordt zeker gesteld. Verenigingen die 
gericht zijn op deelname van volwassenen en 
die geen hulp nodig hebben zullen de subsi-
die niet meer krijgen. Voor 2013 zal er geen 
wijziging van de waarderingssubsidie worden 
doorgevoerd. De nieuwe verordening zal vóór 
1 april uitgewerkt worden. Bezuiniging is nu 
dus niet meer aan de orde. Accenten zullen 
wel verschuiven. Wij wachten, met vertrou-
wen , het voorstel van B&W af.  

Namens de CDA-fractie, Hessel Wijngaard

Waarderingssubsidie
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Brinkhorst 7

7207 BG  Zutphen

Tel. 0575-572020

Dacia Sandero
Stepway 1.6i 5 Deurs, Antraciet 

Grijs, 29.000 km, jan-10

nu € 10.750

Kia Soul
1.6 CVVT 5 Deurs, Pearl Black, 

46.000 km, feb-09

nu € 14.950

Toyota Prius
Full Hybrid 1.5 VVT-i Automaat 

Tech Reflective Blue, 42.595 km, 

okt-08

nu € 14.950

De verkiezingen zijn voorbij, maar bij ons heeft u nog volop keus!

TOYOTA OCCASIONS:

merk / model / type bouwjaar vraagprijs
TOYOTA iQ 1.0 VVT-i Aspiration 20-07-09 10950

TOYOTA RAV4 5-deurs 2.0 VVT-I 4wd Executive 17-03-06 16950

TOYOTA AVENSIS VERSO 6 pers. 2.0 VVTI Linea Sol 24-02-06 11950

TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVT-i COMFORT 20-06-07 11950

TOYOTA AURIS 5-deurs 1.4 VVTI LINEA TERRA 08-04-08 12950

TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVT-I TECH EDITION +LEER 15-02-06 10750

TOYOTA YARIS 5-deurs 1.3 VVT-i COOL 11-07-08 10950

TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVT-i TECH EDITION 11-10-08 14250

TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVT-i Tech Edition 13-03-07 12450

TOYOTA RAV4 Automaat 4wd 2.0 VVT-i EXEC. BUS. CVT 10-09-09 24750

TOYOTA YARIS 5-deurs 1.3 VVT-i DYNAMIC SPORT 04-03-09 11450

TOYOTA AVENSIS WAGON 2.0 VVT-i LUNA 13-03-08 17950

TOYOTA AVENSIS SEDAN 1.8 VVT-i DYNAMIC BUSINESS 01-06-11 24950

TOYOTA Aygo 5-deurs 1.0 VVTI SPORT 09-10-08 8250

TOYOTA COROLLA Hatchback 5 DRS 1.6 VVTI Linea Sol 21-03-03 5950

TOYOTA VERSO 5-persoons 1.8 VVT-i Sol 17-09-04 9950

TOYOTA COROLLA Hatchback 5 DRS 1.6 VVTI L. 15-10-04 7950

TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVTI Comfort 05-04-06 10950

TOYOTA VERSO 5-persoons 1.6 VVT-i Linea Terra 02-01-07 13250

TOYOTA VERSO 7-persoons 1.8 VVTI MMT Automaat 04-04-06 10950

TOYOTA VERSO 5-persoons 1.8 VVT-i DYNAMIC 12-03-07 13950

TOYOTA AYGO Hatchback 3 DRS 1.0 VVTI Access 09-06-07 6290

TOYOTA YARIS 3 DRS 1.3 VVTI Linea Sol 27-04-07 8350

TOYOTA AURIS 3 DRS 1.6 VVTI LINEA SOL BUSINESS 12-05-07 12950

TOYOTA RAV4 5 DRS 2.0 VVT-i LINEA SOL 12-05-07 17950

TOYOTA AVENSIS SEDAN 1.8 VVTI Linea LUNA 15-02-08 15950

TOYOTA YARIS 5-deurs 1.3 VVT-i S-Line 08-02-08 10650

TOYOTA AYGO Hatchback 5 DRS 1.0 VVT-i PLUS 02-05-08 6990

TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVTI BUSINESS EDITION 08-01-09 14950

TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5VVTI Tech + leer 30-05-07 13950

TOYOTA YARIS 5 DRS 1.8 VVTI TS 01-09-08 12950

TOYOTA RAV4 Van 2.0 D4D 4WD L.SOL 07-03-03 6950

TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVTI Tech edition 09-01-06 12950

TOYOTA AURIS 5 DRS AUTOMAAT 1.6 VVT-i MM-T 03-02-09 15950

TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 SYNERGYDRIVE COMFORT 18-03-08 24950

TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.8 Hybride Executive  09-07-09 1950

TOYOTA YARIS 3 DRS 1.0 VVTI Access 7 AC 23-07-09 8450

TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVTI BUSINESS EDITION 16-03-05 8750

TOYOTA AYGO Hatchback 5 DRS 1.0 VVT-i Asp. Green MM 04-01-10 9950

TOYOTA Prius Dynamic 1.8 VVT CVT Automaat 26-01-10 27990

TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.8 Aspiration + Solar Roof 01-04-10 20750

TOYOTA YARIS 5 DRS 1.0 VVTI Access 12-03-10 10950

TOYOTA AYGO Hatchback 5 DRS 1.0 VVT-i AUTOMAAT 02-02-06 5790

TOYOTA AYGO Hatchback 5 DRS 1.0 VVT-i Aspiration Red 10-06-10 8950

TOYOTA AURIS 5 DRS AUTOMAAT 1.8 VVT-i F. HYBR. DYN. 05-08-10 17950

BRITISH CARS:

merk / model / type bouwjaar vraagprijs
LAND ROVER DISCOVERY II 2.5 TD5 S AUTOMAAT 10-01-02 10950

MG ZS GOODWOOD ‘05 25-01-05 9950

MG F 1.8 16V Cabrio 22-05-97 3990

MINI ONE PEPPER 1.4 mpi 30-05-08 12950

ROVER 45 1.6 16V CLUB 5DRS 14-04-00 3245

ROVER 75 1.8 88KW CLUB 19-12-01 5475

ROVER 45 1.6 16V CLASSIC 5DRS 01-11-01 4945

ROVER 75 TOURER 2.0 CDT CLUB 11-06-02 6975

ROVER 45 AUTOMAAT 2.0 V6 CLUB 4 DRS 28-02-03 7945

ROVER 75 AUTOMAAT 2.0 V6 CLUB 17-04-03 7975

ROVER 45 1.6 16V CLUB 5DRS 18-09-03 5745

ROVER 25 1.4 16V 3drs COMFORT 03-04-03 4725

ROVER 45 1.6 16V CLUB 4DRS 02-08-01 4945

ROVER 45 1.8 16V CLUB 4DRS 18-11-04 6245

ROVER 45 1.8 16V CLUB 5DEURS 26-11-04 5545

ROVER 45 1.6 16V 5 DRS CLUB 01-03-02 3950

ROVER 45 AUTOMAAT 1.8 CVT 5DRS CLUB 31-01-03 5245

   

ANDERE MERKEN:   

merk / model / type bouwjaar vraagprijs
BMW 5-serie Touring 530D Automaat Executive 19-05-00 4250

CHRYSLER GRAND VOYAGER 6pers 3.3 V6 AUTOM. SE 08-01-03 4950

CITROEN C4 1.4 65 kw Berline Image 16-01-09 13950

DACIA SANDERO 1.6 STEPWAY 5 DEURS 18-01-10 10750

HONDA ACCORD 2.0 16V SPORTSWAGON 22-01-07 14950

KIA PICANTO 1.0 EX AIRCO 5S (A510TC) 13-01-06 5250

KIA SPORTAGE 2.0-16V COMFORT 16-04-07 11950

KIA SORENTO 2.4 liter 4WD EX 03-07-03 8950

KIA SORENTO 3.3 V6 ADVENTURE AUT. 31-03-08 14950

KIA SOUL 1.6 CVVT X-TRA 07-02-09 14950

OPEL ASTRA 1.6 EDITION HB 5DRS 27-02-07 9950

PEUGEOT 307 SW 2.0 103 kw Pack 18-06-04 6950

PEUGEOT 107 1.0 VVTI SUBLIEM 5DRS 31-03-10 9250

RENAULT MEGANE COUPE CABRIO 2.0 DYN. DE LUXE 21-02-04 9450

SKODA FABIA 1.4 16V COMBI 20-01-09 10650

SAAB 900 2.5 V6 LIMITED CABRIO 26-08-94 5150

   

EXCLUSIVE OCCASIONS:   

merk / model / type bouwjaar vraagprijs
AUDI A6 SEDAN 2.4 PROLINE AUTOMAAT 01-09-04  11950 

JAGUAR S type Executive 2.7 D V6 Automaat 09-07-04  16950 

LEXUS GS 300 SEDAN SEDAN 3.0 AUT. EXECUTIVE 05-01-05 12950

MG ZT 4.6 V8 260 28-06-05 20950

Raadhuisstraat 9a 7255 BK Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 55 25 

info@gerritsmakelaardij.nl www.gerritsmakelaardij.nl

Go ed Ge zien

Twee ruime bouwkavels van ca. 605 m2 en 635 m2 aan de rand van het dorp. 

Op deze plek mag een vrijstaand huis gebouwd worden, vrij van aannemer. 

Vanuit deze locatie heeft men uitzicht over de landerijen behorende bij het 

kasteel Vorden.  

De plek is ook zeer geschikt voor combinaties van wonen en werken. Vanuit 

deze woonplek is met snel in het dorpscentrum, maar ook in het fraaie bui-

tengebied.

Vraag vrijblijvend informatie over de mogelijkheden en prijzen. 

BOUWKAVELS IN VORDEN
Groeneweg / Enkweg

Mevr. Corry van den Dam uit Doorwerth

Ook meedoen? www.winnenmetweevers.nl

2012



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
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Op 19 september organiseren wij 
een inloopavond voor de inwoners 
van Hengelo om het ontwerp voor de 
gebiedsontwikkeling van de locatie 
oude gemeentehuis en directe omge-
ving in het centrum van Hengelo te 
komen bekijken. Het plan betreft 
zowel de bebouwing als de inrichting 
van de openbare ruimte. Naast de 
projectontwikkelaar Klaassen Vast-
goedontwikkeling zijn er medewer-
kers van de gemeente aanwezig. 
De avond is in het gemeentehuis aan 
de Elderinkweg in Hengelo. Tussen 
19.30 en 21.00 uur bent u van harte 
welkom.

Terugblik

van de openbare ruimte van het 

-
ners en ondernemers de laatste 
steen op het plein voor de Remigius-

-

sief gewerkt aan de plannen voor de 
tweede fase: de herinrichting van de 

-
-

eerder het bestemmingsplan Hengelo 

meegenomen voor de uitwerking van 
de herinrichting van de locatie oude 
gemeentehuis. Het terrein is inmid-

dels ook op archeologische waarde 

Sloop oude gemeentehuis
In de laatste week van september 
start de sloop van het oude gemeente-

en vervolgens vindt de sloop van het 

uit dat de overlast minimaal is. Het 
historische gedeelte van het oude 

Ter inzage
Het ontwerp van de openbare ruimte 

gemeentehuis of het plan digitaal 

-
spraakreactie naar voren brengen 

Ontwerp herinrichting locatie oude gemeentehuis 
in Hengelo is concreet
Laat u informeren tijdens de inloopavond op 19 september a.s.

-

-

-
-

alle grote en kleine opvoedvragen voorleggen.
-

traktatie? Alle kinderen kunnen per plaats hun 
eigen traktatie inleveren en aan het einde van 
de markt wordt bekend gemaakt wie de lekker-

Van Vorden tot Hengelo 

markten plaats en staat het team voor u klaar:
woensdag 26 september in Vorden, 

 in de bibliotheek, van 14.00 tot 16.00 uur
vrijdag 28 september in Steenderen, 

vrijdag 5 oktober in Hoog-Keppel, 

woensdag 10 oktober in Zelhem, 

woensdag 24 oktober in Hengelo, 
 in de bibliotheek, van 14.00 tot 16.00 uur

Opvoeddeskundigen

uit vier opvoeddeskundigen en is een aan-
spreekpunt voor alle vragen over het opvoeden 
en opgroeien van kinderen van 0 maanden tot 

-

opvoeders kunnen hierdoor alle soorten 
opvoedvragen stellen en praktische tips en 

eigen krachten en talenten van de ouders staan 

Team jeugd en gezin op pad om ouders 
te ontmoeten
Opvoedmarkten met traktatiewedstrijd

verstrekken voor het onderhoud van hun monument. 

bestendig Bronckhorst, waarin de gemeente de 

van € 95.000,-. In vervolg hierop besloot de raad in 

monumenten’, waarin staat welke subsidie-

evaluatie te komen over de effecten van de afschaffing 
van de monumentensubsidie voor de onderhouds-

Onderhoudssubsidie 
gemeentelijke 
monumenten stopt



Openbare bekendmakingen

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

Sinds afgelopen juli wordt in heel 
Bronckhorst kunststof verpakkings-
afval aan huis ingezameld. In totaal 
zijn daarvoor zo’n 12.800 oranje 
containers uitgezet. Zo’n 87% van de 
huishoudens die in aanmerking komt 
voor de extra container, doet mee 
met de nieuwe manier van inzamelen. 
In de eerste maand is maar liefst drie 
keer zoveel kunststof verpakkings-
afval ingezameld! De gemeente en 
Berkel Milieu bedanken de inwoners 
voor hun inzet om hun afval te schei-
den en hopen dat dit mooie resultaat 
zich voortzet. 

De inzameling van kunststof verpak-
kingen vindt iedere vier weken plaats. 
De inzameldagen van de oranje 

container vindt u op de speciale info-
kalender die in mei verzonden is of op 
www.berkelmilieu.nl onder ‘Digitaal 
loket’. Wie geen oranje container 
heeft, kan de kunststof verpakkingen 
scheiden door ze weg te brengen 
naar de milieuparkjes. 
Met vragen kunt u terecht bij de 
Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu, 
tel. (0575) 54 56 46.

Veel kunststof ingezameld dankzij 
oranje containers

Op verschillende plekken in de 
gemeente vormen we plantsoenen 
om van heesters naar gazon. De uit-
voering van de omvorming gebeurt 
in fases. Vanaf 24 september a.s. 
starten we met de werkzaamheden 
in Vorden. De plannen kwamen tot 
stand in overleg met Werkgroep 
Leefbaarheid Vorden en zijn tijdens 
enkele bijeenkomsten in juni en juli 
2012 besproken met inwoners.

Groenstructuurplan
In ons Groenstructuurplan is opge-
nomen dat wij ons inzetten voor het 
behoud van de kwaliteit van het 

openbaar groen met lagere onder-
houdskosten. We willen dit bereiken 
door het omvormen van oude, ver-
sleten heestervakken naar gazon. 

Meer informatie 
Bewoners die overlast van de werk-
zaamheden kunnen ondervinden, 
bijvoorbeeld bij parkeren, ontvan-
gen kort van te voren persoonlijk 
bericht van ons. De tekeningen van 
de werkzaamheden vindt u op 
www.bronckhorst.nl  Plannen en 
projecten  Omvormingen. De werk-
zaamheden duren naar verwachting 
tot eind oktober/begin november.

Omvormen openbaar groen Vorden 
start vanaf 24 september

Samenwerken voor kinderen die het moeilijk hebben

Met de meeste kinderen en jongeren 
in Bronckhorst gaat het gelukkig 
goed. Toch is er een groep kinderen 
die met problemen kampt of risico’s 
loopt. Gelukkig zijn er in de Achterhoek 
veel organisaties die zich inzetten 
voor het welzijn van deze kinderen. 
Maar soms weten ze van elkaar niet 

goed wie hulp verleent aan welk kind. 
Dat is jammer, want hulp werkt pas 
echt als instellingen met elkaar 
afstemmen en de problemen samen 
met het gezin oplossen. 

Om die afstemming te bereiken, 
is de Verwijsindex ingevoerd. 

Verwijsindex
In de Verwijsindex staan alle meldingen 
over kinderden en jongeren van 0 tot 
23 jaar waarover hulpverleners zich 
zorgen over maken. Bijvoorbeeld om-
dat een kind spijbelt of drugs gebruikt 
of omdat er zorgen zijn over het wel-
zijn van het kind. Ook een leerkracht 
die zich ongerust maakt over een 
kind kan een signaal afgeven in de 
Verwijsindex. Waarom een kind ge-
registreerd staat, is niet te zien. De 
ouders worden door de hulpverlener 
op de hoogte gesteld van de registra-
tie. Geeft een andere hulpverlener 
ook een signaal dan worden beide 
hulpverleners automatisch door het 
systeem met elkaar in contact gebracht. 
Zij overleggen vervolgens hoe ze het 
kind het beste kunnen helpen. De ge-
gevens in de Verwijsindex zijn alleen 
in te zien door de beroepskrachten 
die zelf signalen over kinderen heb-
ben geregistreerd. De Verwijsindex 
draagt eraan bij dat kinderen in onze 
omgeving zo veilig mogelijk op eigen 
kracht kunnen opgroeien. Meer infor-
matie over de Verwijsindex vindt u op 
www.verwijsindexachterhoek.nl.

Raadsvergadering 
27 september 2012
Op 27 september a.s. vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent 
van harte welkom om deze vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwerpen:

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met de oprichting van 

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

 B en w vragen de raad de Duur-
zaamheidsagenda Bronckhorst 
2013-2016 vast te stellen. De 

 gemeente streeft naar duurzaam-
heid en zet in op het gebruik van 

alternatieve energiebronnen, 
 met name biogas en zonne-energie. 

Ons duurzaamheidsbeleid geeft 
een belangrijke impuls aan de 
leefbaarheid in de gemeente en 

 de lokale en regionale economie 
en werkgelegenheid. Tegelijkertijd 
wordt via het afvalbeleid gestreefd 
naar 10 kg restafval per inwoner 
per jaar in 2030

 De Achterhoek heeft de ambitie om 
in 2030 energieneutraal te zijn. 

 Al in 2020 moet 50% van de energie 
opgewekt worden uit duurzame 
bronnen, zoals biomassa, wind en 
zon. Om deze ambitie waar te kun-
nen maken, wordt de Achterhoekse 
Groene Energie Maatschappij 

(AGEM) opgericht. B en w vragen 
de raad de AGEM te steunen, in te 
stemmen met participatie in de 
AGEM en een krediet van € 112.878,- 
beschikbaar te stellen, verspreid 
over vijf jaar 

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

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

Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden 
en spreektijd max. 5 minuten per 

persoon. Voor meer informatie of 
aanmelden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de griffie, 
via tel. (0575) 75 02 50 of 
griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle infor-
matie over de 
onderwerpen 
die op de agenda 
staan verwijzen 
wij u naar 
www.bronck-
horst.nl of scan 
de QR-code. 

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

Wittebrink

Kerkhoflaan, tussen de Netwerkweg en de Oude Zutphenseweg, van 09.00 tot 14.00 uur, 
 A.V. Hanzesport Zutphen

Aanvragen

 locatie Oude Zutphenseweg 11, 29 december 2012 van 13.30 tot 16.30 uur, stichting Oudejaars 

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

Ontvangen op 6 september 2012: 

Uit de raad



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ontvangen op 10 september 2012: 

Ontvangen op 11 september 2012: 

Ontvangen op 12 september 2012: 

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen 

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Verleende vergunningen

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Drempt; Kulturhus’

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Mogelijkheden voor beroep

Bestemmingsplannen

Werkzaamheden

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet Milieubeheer

HARMSEN
Zelhemseweg 21, Hengelo (Gld), Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl

Meer sfeer in uw interieur?
Kom naar Deco Home Harmsen en Harmsen Vakschilders

Bij Deco Home Harmsen vindt u een compleet assortiment professionele verf, veel soorten behang  
(op voorraad) met bijpassende gordijnstoffen, raamdecoratie en vloeren. Kortom; alles  

voor een compleet interieur. Wij geven u graag deskundig advies en helpen u desgewenst met het meten 
en monteren. Niet zelf aan de slag? Kies dan voor een zorgeloze uitvoering van schilder-, behang- en 
glaswerkzaamheden door Harmsen Vakschilders. Kom langs in onze showroom en laat u inspireren!

VANAF NU 
digitale kleuren 

configurator voor binnen 
en buitenkleuren.



.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

T

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)-  

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

Rondweg 2, Vorden
0575-552222
www.groot-jebbink.nl

Bruggink bouwt naar 
úw wensen!

Bruggink heeft al meer dan 30 jaar ervaring in bouwen en ver-
bouwen. Wij weten dat het gaat om úw wensen.  Onze adviseurs 
vertellen u graag vrij blijvend over de vele mogelijkheden. Onze 
vernieuwde showroom biedt een ruime selectie van deze 
moge lijk heden. U - als klant - maakt uiteindelijk de keuzes. We 
bouwen namelijk niet zomaar iets, we bouwen voor ú! Dat is 
waar we sterk in zijn, uw wensen vertalen in een oplossing die 
bij uw situatie past én binnen uw budget.

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

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

info@bruggink-bv.nl

 Bouw  Keukens  Sanitair  Tegels

MEER DAN 30 JAAR ERVARING

Nieuw kunstgebit of klikgebit 
vergoeding door zorgverzekeraar

Tandtechnisch Laboratorium
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  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

MOTORCROSS
OP HET HENGE§E Z�D
Zaterdag 29 en zondag 30 september
Circuit ‘t Zand - Hengelo Gld.

Aanvang beide dagen:
Trainingen: 09.00 uur 

Wedstrijden: 10.30 uur

Toegangsprijzen:
zaterdag € 5.00

zondag € 17.50

Kaarten in de voorverkoop bij:
BP Wenting Hengelo Gld.

Eetcafé ‘t Hoekje Hengelo Gld.

Café De Tol Zelhem

Eetcafé De Groes Zelhem

Zondag 30 september

OPTREDEN NORM�L

www.firezone.nl

12
cent per liter

korting op benzine
(op de actuele landelijke adviesprijs)

komend weekend

10
cent per liter

korting op diesel
(op de actuele landelijke adviesprijs)

komend weekend

begrotings-
tekort?

d u r e  t i j d e n ?  g o e d k o p e r  t a n k e n !

op diverse locaties kan deze korting al langer van toepassing zijn!

100
stations!

meer danal

Prinsenmaatweg 3, 7224 NE Rha/Steenderen, 
Tel. (0575) 451643,   www.fruitbedrijfhorstink.nl

APPELPLUKDAG
 

zelf uw appels plukken 
in onze boomgaard 

 
ELSTAR, JONAGOLD 

OF GOUDREINET 
per kilo € 1,-   

 zaterdag 22 september
veel leuke activiteiten & 

Mobipers de mobiele sappers!

Groen
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 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

0314-640945, Toldijk
www.edelsmederijwitteman.nl reparaties

Verkoop van diverse 
merken aanhangwagens 

en paardentrailers.
Ifor Williams, Anssems en Hapert.

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Dealer van Huzen en Patura.

U vindt altijd de juiste tegel

Voor de laagste prijs, de beste kwaliteit en super service!
*Zonder tussenkomst van derden en uitgezonderd lopende acties, orders en projecten.

www.bettingressing.nl

extra TEGELVOORDEEL
NU!

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

Vloertegel
60x60 cm diverse 
kleuren van  3 39,95

          nu  

5 29,95
m 2

Wandtegel
30x60 cm mat of 
glans wit van  3 26,50

          nu  

5 16,95
m 2

Vloertegel 
60x60 cm Reef nero 
van 3 45,50

voor  

5 35,- m 2

Vloertegel 
60x60 cm black 
nuance van  3 39,95

voor  

5 22,50
m 2

super aanbieding:

U kunt 
ons 
vinden 
in de 

MEGA
store
GROENLO

keukens • sanitair • tegels

Batterij 12  Groenlo • Tel. 0544 - 476170 • Fax 0544 - 476179 • verkoop@bettingressing.nl

www.orangerie-ruurlo.nl
Entree aan de kassa     5,= / kinderen     2,=   >> Knip de bon uit!

29+30 SEPT. HERFST-FAIR
Van 11.00 - 17.00 uur

 
 
  

HERFSTFAIR
GRATIS ENTREE*
* Tegen inlevering van deze bon

   2e persoon gratis entree

29+30 SEPT. '12

€ €

in de tuinen van kasteel Huize Ruurlo

MM

IJssel
computerservice

*

*
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Knollenroederskop
 B. Armenbuul (uutspr. Armm’buul)
 C. Rechtevoort

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Van Dam was blij verrast met het 
winnen ervan. “Ik win nooit wat!” 
Ze doet iedere maand mee, omdat ze 
de actie zo leuk vindt en nu was het 
zomaar raak. Connie werkt al 23 jaar 
bij Monumentenwacht Regio Gelder-
land, gevestigd in Doorwerth. Ook 
haar collega Marian Mul doet iedere 
maand mee. Conny heeft daarom be-
sloten om de prijs met haar collega 
en vriendin te delen en er gezellig 
samen een weekend van te maken 
in het boekenstadje Bredevoort. Daar 
had ze al veel over gehoord maar was 
er nog nooit geweest.
Een weekend zonder de mannen dus! 
Nou…het wordt vast heel gezellig!  
Ineke Weerkamp ontving de gasten 

op deze dinsdagmiddag zeer gastvrij 
en zal beide dames vast in de watten 
leggen en wegwijs maken in Brede-
voort.
Ineke vindt de actie van Weevers  
Grafimedia geweldig en twijfelde  
niet of ze met haar bed and breakfast 
mee wilde doen. “Eindelijk eens een 
actie waar iedereen profijt van heeft. 
Een echte win-win actie dus.” 
Een leuke bijkomstigheid is dat bei-
de dames dagelijks bezig zijn met 
monumenten en Bredevoort nu net 
zo`n stadje is waar het vol staat met 
historische gebouwen. Zo zijn de da-
mes toch ook nog een beetje met hun 
werk bezig. Verder zullen ze zich   
zeker niet vervelen met zo`n aanbod 

aan knusse boekenwinkels met een 
onuitputtelijk aanbod aan leesvoer.
Dat wordt dus echt genieten. Een 
weekend om nog lang over na te pra-
ten, verwachten wij. Wij wensen de 
dames namens Weevers Grafimedia 
veel plezier.
Ook in september maken deelnemers 
weer kans op een paar dagen lekker 
tot rust komen in een van de prachti-
ge Bed and Breakfast-accommodaties 
die de Achterhoek rijk is. Ditmaal 
stelt Bed & Breakfast Roerdinkhof 
een arrangement beschikbaar.
Roerdinkhof is een rijksmonumen-
tale scholtenboerderij waarvan de 
geschiedenis teruggaat naar 1225. 
Dit verblijf staat op 500 meter van de 
Duitse grens in de mooie natuurge-
bieden van Winterswijk. 
Ga naar www.winnenmetweevers.nl 
om kans te maken op een verblijf op 
deze locatie.

Winnaar Winnen met Weevers 
augustus

Bredevoort - Conny van Dam, winnaar van Winnen met Weevers 
Augustus 2012, heeft dinsdag 11 september haar prijs in ontvangst 
genomen. Ze won een arrangement voor twee personen in Bed and 
Breakfast ‘t Meestershuus in Bredevoort.

V.l.n.r.: Donald Dieterman (Weevers Grafimedia) Ineke Weerkamp (`t Meesterhuus) en de winnaressen Conny van Dam en Marian Mul.

De gezamenlijke dienst vindt plaats in het kader van de 
vredesweek. Thema van de dienst is ‘Powered bij peace’. 
De dienst is voorbereid door een groep mensen afkom-
stig uit de drie deelnemende geloofsgemeenschappen. 
Deze groep werkt ook mee in de uitvoering van de oecu-
menische dienst.
 

Ds. Job Stein uit Zelhem is de voorganger. Het Keijen-
borgse jongerenkooor ‘Rejoice’ onder leiding van Mari-
anne Weenink verleent, naast organist Wouter Bos, mu-
zikale medewerking aan deze dienst. Voor de kleinsten 
is er vanaf 9.45 uur oppas in het Leerhuijs, het gebouw 
naast de Lambertikerk. Voor basisschoolkinderen is er 
kinderkerk, ook in het Leerhuijs. De kinderkerk begint 
net als de kerkdienst om 10.00 uur. Vanuit de kinder-
kerk en de oppas voegen de kinderen zich op enig mo-
ment bij de kerkgangers in de Lambertikerk, zodat de 
kerkdienst met jong & oud samen afgesloten wordt.
 
Van ongeveer 11.30 tot 12.30 uur is er, voor wie wil, een 
bezinningsmaaltijd. Aan tafel kun je elkaar nog nader 
komen. Het is bedoeld als een lunchbespreking aan de 
hand van enkele bezinningsvragen. Het is wenselijk dat 
mensen, die willen blijven eten, zich voor 20 september 
opgeven bij Gerdien Kleistra, tel. 0314-622164. Dit kan 
ook per email op geke.kleistra@gmail.com

Kerkdienst ‘Powered bij peace’
Zelhem - Zondagmorgen 23 september om 10.00 
uur begint er een oecumenische dienst in de Lam-
bertikerk in Zelhem. De drie geloofsgemeenschap-
pen die lid zijn van de ‘Raad van Kerken Halle-
Keijenborg-Zelhem’, te weten de rooms-katholieke 
geloofsgemeenschap rondom de St-Jan-de-Doper-
kerk in de Keijenborg, de Protestantse Gemeente 
Halle en de Protestantse Lambertikerkgemeente 
in Zelhem verzorgen samen deze dienst. Twee keer 
per jaar is er zo’n gezamenlijke dienst in één van 
de drie dorpen. Deze keer dus in de Lambertikerk 
in Zelhem.

That’s what she said is een Zwolse 
formatie bestaande uit Rick Nijhof, 
Robbert van Uum, Joost Niekus, Lars 
de Vreugd en Robin Brinkman. Het 
publiek wordt op nummers van on-
der andere Foo Fighters, N.E.R.D., de 
Red Hot Chili Peppers getrakteerd. 
Covers die iedereen kent, maar nog 
nooit live gehoord heeft. Met gevoel 
voor klassiekers, het betere beuk-
werk en het dansbare hiphopwerk 
zullen vooral liefhebbers van muziek 
en liefhebbers van een leuke avond 

aan hun trekken komen.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB Zelhem.

That’s what she said bij 
live@ideaal

Zelhem - Woensdagavond 19 september speelt de band ‘That’s what 
she said’tussen 20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal, 
dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

De open avond wordt gehouden in 
Het Anker nabij de N.H. Kerk. Luiste-
ren en meedoen. 
Dirigente Lucian Venderink heeft al 
wat liederen uitgezocht. En, de kof-
fie/thee met wat (zelfgebakken) koek 
staan klaar. “Kun je nog zingen, zing 
dan mee!”

Open avond 
koor Steenrewalt
Steenderen - Op dinsdagavond 2 
oktober aanstaande houdt het 
christelijk gemengd koor Steen-
rewalt uit Steenderen een open-
bare repetitie. Vanaf 20.00 uur is 
iedere zangliefhebber welkom.

Opkomen voor de belangen van de mensen 
die het zonder steun van de gemeente niet 
redden. Dat is, heel kort samengevat, de 
kern van het werk van de Participatieraad. 
De Participatieraad geeft het College van 
Burgemeester en Wethouders advies in 
het kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), de Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en 
bijstand (Wwb). Gevraagd en ongevraagd. 
De Participatieraad kijkt daarbij zowel 
naar het voorgenomen beleid als naar de 
manier waarop eenmaal vastgesteld beleid 
wordt uitgevoerd. Beleid en uitvoering dus.

Zoals het er nu naar uitziet wordt 
de gemeente verantwoordelijk voor 
de begeleiding van mensen die het 
zonder steun niet zelf redden. De 
jeugdzorg komt erbij als gemeente-
lijke taak en mensen van de sociale 
werkvoorziening gaan bij het gewone 
bedrijfsleven aan de slag. De plannen 
zijn nog niet definitief: eerst komen 
er verkiezingen en dan volgt de vor-
ming van een nieuwe regering. Pas 
daarna weten we of en hoe al die 
plannen er concreet uit gaan zien.
Toch heeft onze gemeente al na-
gedacht hoe ze straks haar nieuwe 
taken wil gaan uitvoeren: de nadruk 
komt te liggen op eigen verantwoor-
delijkheid en zelfredzaamheid. Hulp, 
steun en zorg wordt allereerst in de 
eigen omgeving gezocht. De nadruk 
ligt op laagdrempeligheid en korte 
lijnen: als het even kan geen ingewik-
kelde procedures, maar huisbezoe-
ken en snel advies en eerste hulp.

De Participatieraad heeft over de 
hoofdlijnen van de nieuwe gemeen-
telijke plannen advies uitgebracht 
aan het College van Burgemeester en 
Wethouders. Wij lichten er een paar 
punten uit.
Niet iedereen is zelfredzaam of kan 
de eigen verantwoordelijkheid dragen. 
Daarom zou de gemeente extra oog 
moeten hebben voor mensen die 
het zonder bijzondere steun niet 
zelf redden. Dat begint al bij het 
eerste gesprek: een begeleider of 
mantelzorger zou altijd ter onder-
steuning aanwezig moeten zijn. 
Bij het zoeken naar oplossingen 
wordt een steeds groter beroep ge-
daan op mantelzorgers (man, vrouw, 
kinderen, naobers), terwijl hun om-

standigheden steeds zwaarder wor-
den. Het is daarom van het grootste 
belang dat de gemeente regelmatig 
en nadrukkelijk aandacht besteed 
aan de draagkracht en draaglast van 
de mantelzorger. 
De gemeente is van plan het huidige 
pgb (persoonsgebonden budget) af te 
schaffen. Dat zou vervangen moeten 
worden door een pvb (persoonsvol-
gend budget). In dat systeem betaalt 
de gemeente de rekening van de 
dienstverlener. De Participatieraad is 
van mening dat eerst duidelijk moet 
zijn wie met een pvb betaald kan wor-
den: alleen de door de gemeente ge-
contracteerde aanbieder of iedereen 
die de cliënt als hulp wil inschakelen. 
Maar ook het pgb voor de huishou-
delijke hulp en de hulpmiddelen        
zouden volgens de Participatieraad 
moeten blijven bestaan.
De Participatieraad heeft bijzondere 
aandacht gevraagd voor goede sociale 
begeleiding van de meest kwetsbaren 
bij detacheren of plaatsen in het par-
ticuliere bedrijfsleven vanuit de soci-
ale werkvoorziening.
Bij alle plannen is een ding zeker: 
de gemeente zal het straks met veel 
minder geld moeten doen dan het 
rijk daar nu aan uitgeeft. 

Daarom ook heeft de Participatieraad 
de gemeente geadviseerd bij de ver-
dere uitwerking van de plannen de 
huidige werkers in het veld nadruk-
kelijk te betrekken: zij hebben ver-
stand van zaken en zij zijn degenen 
die het nieuwe beleid straks moeten 
uitvoeren. Dat vergt creativiteit van 
iedereen en een goede samenwerking 
tussen zorg- en welzijnsorganisaties 
en de gemeente.
Heel veel zaken vragen nog om na-
dere uitwerking. Dat kost jaren. De 
Participatieraad zal continu de vinger 
aan de pols blijven houden.

Reageren? Mail dan naar 
wmoraadbronckhorst@gmail.com

Participatieraad adviseert over de nieuwste plannen 
rond jeugd, begeleiding en sociale werkplaats
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Intrekken subsidieverordening 
onderhoud gemeentelijke monu-
menten

Onlangs heeft de raad – met onze  in-
stemming - besloten bovengenoemde 
verordening per 1 januari 2013 in te 
trekken. Dit is een niet op zichzelf 
staand besluit; maar maakt onder-
deel uit van een groot aantal maat-
regelen. Door met name vergrijzing, 
daling van het aantal inwoners en 
bezuinigingen bij het rijk nemen toe-
komstige lasten toe en – inkomsten 
af. De gemeenten hebben de plicht 
om voor 2013 e.v. jaren een sluitende 
begroting te presenteren. Met een 
taakstelling van circa 6 mlj. Euro geen 
eenvoudige opgaaf. Dit vraagt om een 
herbezinning op alle taken. Deels zijn 
het wettelijke taken waarop niet of 
nauwelijks te besparen valt; deels vas-
te lasten en een gedeelte dat behoort 
tot de zgn: “ beleidsvrije ruimte”. Dit 
laatste zijn vooral maatschappelijke 
voorzieningen, subsidies e.d. Om tot 
een afgewogen besluitvorming over 
de te nemen maatregelen te komen, 
heeft de raad begin deze zomer de 
notitie “ Toekomst Bestendig Bronck-
horst” vastgesteld. Daar waar korten 
op - en of schrappen van voorzienin-
gen moet plaatsvinden (zwembaden, 
sporthallen, privatisering sportac-
commodaties, bibliotheekwerk etc.) 
kan het niet zo zijn dat subsidiëring 
van gemeentelijke monumenten 
buiten schot blijft. De CDA-fractie 
is van mening dat het toekomstige 
beleid meer gericht moet zijn op 

de eigen verantwoordelijkheid van
individuen, verenigingen en instel-
lingen. Dit geldt ook voor eigenaren
van gemeentelijk monumenten. De 
gemeente behoudt een meer facilite-
rende rol. Vanuit de voormalige ge-
meenten is een zorgvuldig gemeente-
lijk monumenten beleid opgebouwd
en   onze fractie wil die ook zo goed
mogelijk behouden. Eigenaren kun-
nen daarvoor gebruik blijven maken
van de expertise die binnen de orga-
nisatie aanwezig is. Het huidige bud-
get bedraagt € 95.000,-- per jaar; voor
circa 450 gemeentelijke monumen-
ten. Omgerekend betekent dit dat
voor elk monument per jaar ruim €
200,-- beschikbaar is. (excl. een even-
tuele cofinanciering van de provincie
tot een gelijk bedrag). Uiteraard is 
elke financiële prikkel welkom; maar
die zal voor veel eigenaren niet van 
beslissende invloed zijn. In de tijd dat
er geen subsidie voor gemeentelijke 
monumenten was, werden die gebou-
wen ook op een verantwoorde wijze
onderhouden. Wel is bij de besluit-
vorming afgesproken in de 2e helft
van 2014 een evaluatie uit te voeren
over de effecten van dit besluit. Onze
fractie wil deze besparing inzetten
voor voorzieningen met breder maat-
schappelijk effect. Wij hopen met
deze uiteenzetting op (meer) begrip 
voor deze maatregel.
Namens de CDA-fractie,
Harry Franck
Secretariaat CDA Bronckhorst 
De Zuylenkamp 33
6999 DW  Hummelo

De Nationale Wijnkeuring is een jaarlijks initiatief van 
Wijninstituut Nederland en Wijngaardeniersgilde Neder-
land in samenwerking met het Productschap Wijn. De 
wijnen werden beoordeeld door een gerenommeerd Duits 
Wijnbouwinstituut en panels van ervaren proevers. De 
wijnen van de Achterhoekse Wijnbouwers met een unie-
ke smaak grossieren al jaren in prijzen en eervolle vermel-
dingen. 2012 zal niet in de boeken komen als een goed 
jaar. De druivenoogst is daarvoor te beperkt. ‘De late vorst 
in het voorjaar heeft ons parten gespeeld’, vertelt woord-
voerder Rob Roth. ‘Dat zorgde voor veel schade aan de 
knoppen. Daarnaast worden we de laatste weken getrof-
fen door overlast van wespen die alvast een voorproefje 
van onze druiven nemen.’ De afgelopen tien dagen ging 
de oogst van start met het vroegrijpe ras Solaris.
De Coöperatief Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers 
heeft een nieuw lid. Anita en Erik Geerders zijn aan de 
Vierakkersestraatweg in Zutphen een wijngaard begon-
nen en hebben zich aangesloten bij de CVAW. De naam 
van de wijngaard luidt ‘de Fiere Wijnakker’, er zijn onge-
veer 2.000 druivenstekken aangeplant.

De deelnemende wijngaarden van de Verenigde Achter-
hoekse Wijnbouwers doen op 28 en 29 september mee 
aan de Open Wijngaarddagen, als voorproefje op de Na-
tionale Wijnweek. Iedereen is welkom om rond te kijken 
in de wijngaarden. Er wordt tekst en uitleg gegeven over 
de Achterhoekse wijnbouw, de druivensoorten en hoe de 
wijn wordt gemaakt. De Achterhoekse wijnen zijn tijdens 
de Open Wijngaarddagen te proeven en te koop. 
Voor meer informatie: www.achterhoeksewijnbouwers.nl

Twee zilveren en een bronzen medaille
Achterhoekse Wijnbouwers vallen opnieuw 
in de prijzen

Regio - De Coöperatief Verenigde Achterhoekse 
Wijnbouwers (CVAW) zijn zondag 16 september 
tijdens de Nationale Wijnkeuring in Kasteel Groe-
neveld in Baarn wederom in de prijzen gevallen. 
De drie ingezonden wijnen vielen allemaal in de 
smaak. De Solaris 2011 en de Solaris op Hout 2011 
werden met zilver bekroond, terwijl met de Johan-
niter 2011 een bronzen medaille werd behaald.

Muziekvereniging Nieuw Leven liep 
als altijd vooraan. Verder in de op-
tocht liep Fanfarekorps St. Gregorius 
uit Giesbeek. Slechts één koets reed 
in de optocht mee, hierin de Koning 
van de schijf Karel Bodde en zijn 
familie, met daarbij in het tweede 
rondje de jeugdknuppelkoningin 
Emma Steentjes. De schutterskoning 
Marco Garsen en de knuppelkonin-
gin Marije Kornegoor besloten niet in 
een koets plaats te nemen. Versierde 
fietsen en skelters kwamen vervol-
gens als eerste voorbij, samen met 
de jeugdige loopgroepen. In het pro-
grammaboekje stonden alle bouw-
groepen vermeld, maar er reden deze 
middag zeven grote wagens mee, met 
daartussen vier loopgroepen. Alle ca-
tegorieën werden apart gejureerd en 
de jury had daar toch wel tijd voor 
nodig. In de tent liet de band Q5 een 
spetterend optreden zien, waarbij de 
vele aanwezigen lekker meededen. 
Ze wachtten in spanning op de uitsla-
gen van de jury.
Tom van der Weijden meldde aller-
eerst respect te hebben voor de keuze 
van twee wagenbouwgroepen om niet 

mee te doen. Daarna bedankte hij de 
vele mensen die hebben meegewerkt 
aan de optocht. Een hele lijst namen 
kwam langs en het publiek applau-
disseerde ervoor. Daarna reikte hij de 
prijzen uit voor de kinderoptocht en 
de loopgroepen.
Samen met Jos Sloot, dit jaar voor 
het laatst in de commissie, kwamen 
de prijzen van de Grote Wagens aan 
bod. “Ja, laatste keer dat ik deze mi-
crofoon vanuit deze plaats in de hand 
heb. Er is een tijd van komen en een 
tijd van gaan. Ik heb gisteren op de 
officiële wijze al afscheid genomen 
van de schutters en kermisvierend 
Steenderen, maar ik zou het niet over 
mijn hart kunnen verkrijgen om jul-
lie hier en vooral de wagenbouwers, 
het hart van de Steenderense kermis 
niet toe te spreken en ontiegelijk te 
bedanken voor het vertrouwen. Eerst 
een applaus voor jullie zelf. Jullie wa-
ren weer geweldig van het jaar. Na-
tuurlijk is het een optocht met een 
ietwat zwart randje, maar wat er van-
daag is, kan Steenderen trots op zijn”.
Om beurten reikte Jos en Tom de prij-
zen uit, waarbij de nieuwe voorzitter 

de eer had om de eerste prijzen en de 
publieksprijs te overhandigen.
Het publiek eerde Jos nog luidkeels: 
“Josje bedankt!” schalde uit vele mon-
den. Natuurlijk kreeg de bouwgroep 
van de winnende wagen bloemen 
van Hans Geurts namens de Land-
lustweg. Ook Jos kreeg bloemen, die 
deze direct overhandigde aan Dycke. 
Onder groot applaus nam Steenderen 
afscheid van jurylid Hanny Huetink 
en omroeper Henk Huisman, die vele 
jaren veel voor de Steenderense ker-
mis hebben betekend.

Meer foto’s van deze optocht staan op 
www.contact.nl

UITSLAGEN KINDEROPTOCHT
Skelters/karren: 1. ‘Steenderense wa-
terlelies’ Loren Sesink, Lola en Tijn de 
Rond. 2. ‘Tank met Soldaten’, Quinn 
Turren en Joe Weigman. 3. ‘Red de 
IJsbeer, het ijs smelt’, van Jochem 
Witteveen.
Loopgroepen: 1. ‘Grote Prijs van 
Steenderen’ door de Mini Kastanjes: 
Iris, Emma, Esmée, Freija, Imke, Noa, 
Jasmijn, Imke, Kalina, Bente. 2. ‘Jury’ 
Jip Wolsink en Corné Bouma. 3. ‘Het 
zwembad moet blijven’ van Kiki Ket-
telarij en Lisa Oosterink. 4. ‘Voetbal-
ler’ Hovhannes Hovhannisian.
Kleine wagen: 1. ‘Prinses op de erwt’ 
van Mees, Thies, Fleur, Mirte, Wieke, 
Lot, Eva en Floor.

UITSLAGEN LOOPGROEPEN
1. ‘Mega Mobiel’ van The Kids, 2. 
‘Ushi & Loesie’ van Heike en Elcke, 
3. ‘Benidorm Bastards’ van Groep Be-
nidorm, 4. ‘Crisis’ van de Hangjonge-
ren van Steenderen.

UITSLAGEN GROTE WAGENS
1. ‘Grote prijs van Steenderen’ van 
de Kastanjelaan, 2. ‘Studio 100’ van 
De Akker, 3. ‘Kampioenskaas’ van de 
Kon. Julianalaan, 4. ‘Middeleeuwen’ 
van Landlustweg, 5, En doorrrrr…. 
‘Miljoenenjacht’, 6. ‘Wij horen er ook 
BIJ’ van Het Eerste Steentje, 7. ‘Ster-
ren Springen’ van Team Bunzing.
WISSELBEKER JEUGD: ‘Grote prijs van 
Steenderen’ van de Mini Kastanjes.

PUBLIEKSPRIJS ‘Grote prijs van Steen-
deren’ van de Kastanjelaan.

Kijk voor informatie over de Steende-
rense Kermis op de site 
www.steenderensekermis.nl

Een optocht met een ietwat zwart randje

Kastanjelaan wint eerste en 
publieksprijs!

Steenderen - De zon kwam er zaterdagmiddag 15 september tegen 
tweeën doorheen en de wagenbouwers lieten vol enthousiasme hun 
resultaten zien aan het publiek. Twee wagens kwamen niet aan start 
vanwege het overlijden van een van de jonge wagenbouwers. “Respect 
daarvoor,” zou Tom van der Weijden later zeggen. De wagen van de 
Kastanjelaan kreeg uiteindelijk van zowel de jury als het publiek de 
hoogste waardering met hun wagen ‘Grote Prijs van Steenderen’.

De Kastanjelaan won dit jaar alle prijzen met hun wagen de ‘Grote Prijs van Steenderen’.

De werkzaamheden beginnen op 
maandag 24 september. Tijdens de 

verbouwing is het tankstation nor-
maal geopend. Klanten ondervinden
geen hinder van de werkzaamheden.

WIN EEN FIETS!
De metamorfose wordt gevierd met
een spetterende actie waarmee maar
liefst tien hippe oma-fietsen wor-
den weggegeven. Iedereen die vanaf 
maandag 24 tot en met zaterdag 29 
september komt tanken (min. 20 li-
ter), mag een ballon doorprikken.
Wie de ballon met de juiste inhoud 
doorprikt, wint één van de tien schit-
terende oma-fietsen.

Weulen Kranenbarg wordt De Weule
Vorden - Tankstation Weulen Kra-
nenbarg aan de Enkweg in Vorden 
ondergaat komende week een me-
tamorfose. Het tankstation wordt 
gemoderniseerd, krijgt een nieu-
we frisse uitstraling en een nieuwe 
naam. “Weulen Kranenbarg wordt 
De Weule”, vertelt eigenaar Gerjan 
Weulen Kranenbarg. “In de volks-
mond wordt het tankstation altijd 
al De Weule genoemd. Daarom 
maken we het nu officieel”.

Eigenlijk doen de leden van het Rode 
Kruis en de EHBO-ers vaak en veel 
belangrijk werk. Je kunt daarbij hel-
pen door zelf ook een EHBO-cursus te 

volgen. Bij voldoende deelname start
er in oktober/november een cursus in
Halle (woensdagavond is de cursus-
avond). In 15 avonden, van 20.00 uur
tot 22.00 uur, leer je de kneepjes van
het vak en door als hulpverlener ver-
volgens minimaal 30 uur per jaar be-
schikbaar te zijn, lever je een waarde-
volle bijdrage aan de hulpverlening. 
Opgave en nadere informatie kun je
krijgen bij het Ned. Rode Kruis, afd.
Bronckhorst, Theo Rietman (EHBO-
instructeur), tel. 0314-622600, email 
dorientheo@kpnmail.nl of bij Wim
Weijers (EHBO Instructeur), tel. 0314-
631034, email wimweijers@live.nl

Het Rode Kruis
Bronckhorst - Het Rode Kruis 
vraagt de lezers van ‘Contact’ 
om eens stil te staan bij de vraag 
‘Wie helpt mij?’. Bijvoorbeeld bij 
sportletsel of bij een ongelukje 
op het werk, bij een ongelukje 
als je aan het klussen bent, bij 
een hartstilstand, verstikking, 
heftige bloeding of wie helpt ge-
handicapten en ouderen om te 
genieten van een vakantiereis?

De reacties liegen er niet om. Het 
meest in het oog springend zijn de 
thema’s : korting op subsidies voor 
verenigingen, de opkomst van mega-
stallen en de dreigende privatisering 
of sluiting van voorzieningen voor 
sporten. De PvdA herkent de zorgen 
en is zoals bekend ook fel tegen-
stander van de plannen van B&W. 

Besluitvorming over deze plannen is
uitgesteld tot het eind van het jaar en
2013, maar we weten dat dit college
nog steeds inzet op forse bezuinigin-
gen. Kaalslag is door de panelleden
ook genoemd als het gaat over de 
voorgenomen bomenkap in Vorden.
Dit college handhaaft zijn plan. Het
panel is duidelijk: spaar het beeldbe-
palende groen! De komende rondes 
van het panel worden benut om de
alternatieven voor voorgenomen be-
leid voor te leggen aan de panelleden.
Wilt u ook uw mening laten horen?
Sluit u aan bij het panel van 
‘Bronckhorstreageert.nl’. Dit kan
door een email te sturen met de tekst
‘Ik doe mee met het panel’ naar 
info@bronckhorstreageert.nl

‘Bronckhorstreageert’
Panel geeft ongezouten meningen
Bronckhorst - Sinds enkele maan-
den is een aantal Bronckhorste-
naren actief als panel over het 
wel en wee in Bronckhorst. Deze 
betrokken burgers geven met 
hun reacties op stellingen een 
goed beeld van wat er leeft. Dit 
gebeurt via de website 
Bronckhorstreageert.nl
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Kinderen die deelnemen, hebben een 
sponsorenenvelop gekregen, waarop 
ze zoveel mogelijk sponsoren kun-
nen noteren. Op vrijdag 21 septem-
ber ruilen zij de envelop om voor 
een stempelkaart. Na afloop gaat de 
sponsorenenvelop weer mee om het 
beloofde geld bij hun sponsoren op 
te halen. Als beloning krijgen deel-
nemers een Unicef-medaille en een 

verrassing. Wie al eens eerder heeft 
deelgenomen krijgt een zilveren 
schoentje voor aan de medaille. 
De kinderen kunnen zich op 21 sep-
tember 2012 tussen 15.00 en 17.00 
uur inschrijven bij de vrijwilligers 
van Unicef. Het vertrek voor het 
laatste rondje is om 17.30 uur. Het 
startschot is om 16.00 uur en wordt 
gegeven door de burgemeester van 

Brummen, de heer Niels Joosten en 
wereldkampioen sprint op de schaats 
Stefan Groothuis. 
Ook zijn er rondom het meer activi-
teiten voor ouders en broertje/zusjes 
georganiseerd, schminken, AeroFitt 
zal weer aanwezig zijn en iets lekkers 
te eten en te drinken. EHBO en toilet-
voorzieningen zijn aanwezig. Evenals 
vorige jaren hoopt de organisatie op 
mooi weer en een feestelijke middag. 
Het bedrag dat de kinderen bij elkaar 
lopen is dit jaar bestemd voor: ‘Kin-
derarbeid. Dat pikken we niet!’. 
Voor meer informatie neemt men 
contact op met Hester Boll, tel. (0573) 
250 517 of mail hesterboll@kickmail.
nl of Els Veraart, tel. (0575) 442 445  
of mail elsveraart@xs4all.nl

Kinderen met lef lopen voor Unicef

Zutphen - Kinderen die Unicef willen helpen, kunnen meedoen aan de 
UNICEFLOOP op vrijdag 21 september bij het Bronsbergenmeer in Zut-
phen. Voor elk rondje rond het meer vragen zij aan ouders, familie of 
andere bekenden een bepaald bedrag, bijvoorbeeld 50 eurocent. Meer 
mag natuurlijk ook! Hoe groter de afstand die wordt afgelegd, hoe 
meer geld de deelnemers binnen brengen. Het motto van de Unicef 
sponsorloop 2012 is: Kinderarbeid. Dat pikken we niet!

Enthousiaste deelnemers tijdens de Unicef Sponsorloop in 2011.

De rit met een lengte van circa 50 
kilometer is uitgezet door Wim Wis-
selink en Peter van Huffelen. Afhan-

kelijk van ervaring kan men in ver-
schillende klassen deelnemen. Voor
beginners is er de C-klasse. Men kan
zich vanaf 13.00 uur inschrijven bij
het clubhuis van De Graafschaprij-
ders, Eikenlaan 2a aan de provinciale
weg Vorden- Ruurlo. De start is tus-
sen 123.30 en 14.15 uur.

Achtkastelenrit
Vorden - VAMC De Graafschaprij-
ders organiseert zondag 23 sep-
tember een oriëntatie-puzzelrit 
voor auto ‘s.

De deelnemers starten om 10.30 uur 
met een korte rondleiding waarna 
het stadion van De Graafschap tussen 
11.00 uur en 14.30 uur gevuld is met 
voetbalspellen voor kinderen met 
een motorische en/of verstandelijke 
beperking en leuke randactiviteiten 
voor de meegekomen toeschouwers. 
(Helaas zijn de voetbalspellen niet 
geschikt voor rolstoelers of voor zeer 
slechtziende kinderen.)
De voetbaldag in samenwerking met 
De Graafschap was het voorgaande 
jaar een groot succes waarbij veel 
kinderen en hun toeschouwers een 
geweldige dag hebben beleefd en is 
bedoeld voor kinderen met een be-
perking die voetbal leuk vinden maar 
niet bij een reguliere voetbalvereni-
ging zijn aangesloten.
Ook kinderen die wel bij een voet-
balvereniging zijn aangesloten, maar 
verwachten op den duur niet meer 
mee te kunnen komen (gezien hun 

mate van beperking), zijn van harte
uitgenodigd om deel te nemen aan de
voetbalpromotiedag in De Vijverberg
in Doetinchem. Deze dag wordt ge-
organiseerd door Stichting Doelpunt
in samenwerking met o.a. De Graaf-
schap, KNVB, ROC van Twente en 
Stichting MEE. 
Deelname is gratis en na afloop van
de festiviteiten ontvangen de deelne-
mende kinderen een rugzakje met 
leuke gadgets en informatie over de 
mogelijkheden voor G-voetbal in de 
regio. Verenigingen die G-voetbal
aanbieden kunnen zich tijdens de 
voetbaldag presenteren. Toeschou-
wers zijn ook van harte welkom. 

Aanmelden voor de voetbalpromotie-
dag van 14 oktober 2012 kan tot en
met 22 september via het inschrijf-
formulier op de site: www.stichting-
doel.com, waar tevens meer informa-
tie is te vinden.

Samenwerking Stichting Doelpunt, De Graafschap, 
KNVB, ROC Twente, Stichting MEE

Voetbal “doe”-dag 
G-voetbal bij De Graafschap

Doetinchem - Op zondag 14 oktober 2012 wordt door Stichting Doel-
punt in samenwerking met De Graafschap in Doetinchem voor de 
tweede keer een voetbal “doe”-dag gehouden voor kinderen met een
beperking uit de regio Achterhoek. Dit jaar vindt de voetbaldag plaats
in stadion De Vijverberg.

Klaas Jan Huntelaar met enkele Achterhoekse G-voetballertjes

Veel mensen uit deze regio zullen 
de kwekerij van Leemreize nog niet 
kennen. Het perceel ligt diep in het 
buitengebied aan de Mandpadweg in 
Ruurlo op de grens met de gemeente 
Bronckhorst, geen locatie waar veel 
mensen voorbij komen. “In Neder-
land verkoop ik dan ook meer bomen 
in Amsterdam dan in Ruurlo”, vertelt 

Leemreize. “En 40 procent van mijn 
omzet haal ik uit Duitsland.”
Het zijn de echte tuinliefhebbers die 
naar de kwekerij van de Achterhoe-
ker komen. Zij die echt iets unieks 
achter het huis willen, zijn aan het 
goede adres. Van de meer dan vijf-
honderd boomsoorten die Leemreize 
verkoopt, behoren er ongeveer dertig 

tot de unieke en nieuwe soorten. Het 
gaat dan om bijzondere kruisingen 
uit Nieuw Zeeland, China, Amerika 
en Israel. “Deze bomen zijn vaak 
kwekersrechtelijk beschermd. Ze 
mogen niet vermeerderd worden.” In 
Nederland zijn er ongeveer vijf kwe-
kers die deze speciale soorten in hun 
assortiment hebben.

Bezoekers van de open dagen kunnen 
al dit moois bewonderen in het arbo-
retum van Leemreize, dat is een soort 
van showroom voor bomen. Hij heeft 
er 225 soorten geplant. “Met bordjes 
wordt informatie gegeven over de 
soorten en wij lopen zelf rond om 
het een en ander te vertellen”, vertelt 
de kweker over de openstelling. “Het 
mooie is dat je in het arboretum heel 
goed kunt zien hoe de boom er uit 
komt te zien. Ze staan nu nog volop 
in blad. Je ziet dus echt wat je even-
tueel koopt.”

Voor veel van deze soorten is dit het 
juiste moment om ze te planten. Sep-
tember en oktober zijn de maanden 
dat veel van de containerplanten – de 
bomen in potten – de grond in gaan. 
Wie nieuwsgierig is naar de bijzon-
dere bomen van Leemreize, kan op 
zaterdag 29 en zondag 30 september 
tussen 10 en 17 uur een kijkje komen 
nemen.

Meer informatie op: 
www.boomkwekerijleemreize.nl

Open dagen bij boomkwekerij Leemreize in Ruurlo op 29 en 30 september

Maak kennis met de meest 
bijzondere boomsoorten

Ruurlo - Wie kennis wil maken met de meest bijzondere en zeldzame 
boomsoorten, moet zaterdag 29 en zondag 30 september vrijhouden 
in de agenda. Boomkweker Albert Leemreize, gevestigd aan de Man-
padweg 14 in Ruurlo, houdt dan een open weekend. Magnolia’s, cor-
nussen en sorbussen met de meest opvallende herfstkleuren, mooiste 
vruchten en aparte boomstammen.

Er zal daarna per bus een aantal 
bijzondere locaties worden bezocht: 
Westervoortsedijk, gerestaureerd 
inlaatwerk voormalige waterlinie; 
Pleydijk te Westervoort, uitleg nieu-

we water verdeelwerk Nederrijn-IJs-
sel; Aerdtsedijk, één van de oudste 
dijken van Nederland; Bezichtiging 
en uitleg van voormalig stoomge-
maal ‘Oude Rijn’ te Pannerden. 
Vertrek is om 11.30 uur vanaf het 
marktplein in Steenderen per auto 
naar Doetinchem. Om 12.00 uur is 
er ontvangst en toelichting op het 
programma bij Waterschap Rijn IJs-
sel. 12.45 uur start de Historische 
dijktocht. Om 15.45 uur is het ge-
zelschap weer terug in Doetinchem. 
Informatie en opgave bij Jan van 
Hal, telefoon (0575) 451068 of 
j.vanhal5@upcmail.nl en Gerrit 
Keuper, telefoon (06) 10727951, 
gjkeuper@kickmail.nl

‘Historische dijktocht’
Op zaterdag 22 september orga-
niseert de Activiteiten Commis-
sie van de Historische Vereni-
ging Steenderen een historische 
dijktocht. Deelnemers reizen 
vanuit Steenderen naar het kan-
toor van Waterschap Rijn en IJs-
sel in Doetinchem. Daar staat 
reisleider, Martin Nieuwenhuis, 
klaar om hen mee naar binnen 
te nemen om tekst en uitleg te 
geven over het programma.

Vorig jaar is het interieur van het aloude kerkgebouw ingrijpend 
gerenoveerd. Zo werd er een nieuwe vloer gelegd, verlichting 
en (vloer)verwarming verbeterd en vernieuwd, het gehele interi-
eur geschilderd. Bovendien werden bijna alle banken vervangen 
door stoelen, zodat voor ander gebruik dan de zondagse eredien-

sten een andere inrichting kan worden gekozen. Dank zij een
grote groep vrijwilligers was de Dorpskerk deze zomermaanden
‘s middags geopend voor bezoekers, niet alleen mensen uit alle
hoeken van ons land, maar ook buitenlandse gasten, wisten de
weg naar de Dorpskerk te vinden.

Dorpskerk erg in trek bij toeristen
Vorden - Tijdens de openstelling van de Vordense Dorps-
kerk deze zomermaanden hebben ongeveer 1750 mensen 
er een bezoekje gebracht. Bovendien mochten de weke-
lijkse toeristenconcerten op de donderdagmiddagen zich 
in een groeiend aantal belangstellenden verheugen.
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Tijdens de cursus geeft Ron van der 
Plas uitleg over de basisbeginselen van 
de fototechniek, zoals belichting en 
scherptediepte. Daarnaast bespreken 
we een aantal compositieregels zodat 
ons onderwerp goed in beeld komt. 
Een belangrijk deel van de ochtend 
besteden we ook aan het werken met 
foto’s op de computer en het beheren 
van onze fotoverzameling.

Ron van der Plas is als amateurfoto-
graaf al enkele jaren actief met onder 
andere macrofotografie van bloemen 
en vlinders. In het dagelijkse leven be-
geleidt hij medewerkers van een groot 
bouwkundig adviesbureau in hun 
computervaardigheden. Als opleiding 
heeft Ron kunstacademie en bouw-
techniek gestudeerd. De ideale mix 
voor een goed geconstrueerde foto.

De cursus vindt plaats op De Kruud-
hof in Halle, op zaterdag 22 septem-
ber van 8.30 uur tot 12.30 uur. Kijk
voor meer informatie op 
www.dekruudhof.nl

Cursus natuurfotografie
in de tuin in Halle
Halle - De moestuin is een paradijs 
voor de creatieve fotograaf en 
met een beetje geluk maak je op 
een mooie ochtend een aantal 
mooie platen. Hoe doe je dat? 
Waar moet je op letten?

Dahlia op pluktuin De Kruudhof

Ze brengen een programma, met 
composities van Ton de Leeuw, een 
drietal liederen vervolgens van Jean 
Baptist Lully ‘Thésée’, van Felix Men-
delssohn-Bartholdy ‘Variations Sé-
rieuzes’ en van Henry Purcell ‘Lord, 
what is man’. Na de pauze volgen 
composities van Johann Sebastian 
Bach met o.a. bekende aria’s uit Can-
tate BWV 170. Op het orgel speelt Jo-
chem Schuurman de Triosonate in C 
BWV 529. In dit concert spelen zowel 
het Lohmanorgel alsmede de fraaie 
vleugel in de Dorpskerk een rol.

Na een jaar pianostudie aan het 
conservatorium en de opleiding tot 
lerares basisonderwijs gevolgd te 
hebben, besloot ANNEMIEKE VAN 
DER PLOEG klassieke zang te gaan 
studeren. Ze volgde haar zangstudie 
aan het Prins Claus Conservatorium 
te Groningen en aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag bij Sa-
cha Hunnego en Jan en Gerda van 
Zelm. Zij studeerde af in 2004 en 
volgde masterclasses bij Jard van Nes, 

Miranda van Kralingen, de Roemeen-
se Operazanger Constantin Nica de 
Britse countertenor Michael Chance 
en de pianist Kelvin Grout. Momen-
teel volgt Annemieke lessen bij Jani-
ne Pas te Arnhem.
Het repertoire van Annemieke reikt 
van de barokmuziek tot het heden-
daagse concert- en operarepertoire.

In het Barokrepertoire soleerde ze 
in diverse cantates van J.S.Bach; in 
het “Stabat Mater” van Pergolesi en 
D.Scarlatti met het Combattimento 
Consort Amsterdam o.l.v. Jan Willem 
de Vriend en in het “Magnificat en 
Gloria” van Vivaldi. In het Klassieke 
repertoire zong ze de alt/ mezzopartij 
in o.a. “Die Krönungsmesse” van Mo-
zart en de “Mis in C” van Beethoven.
Haar operarepertoire omvat onder 
meer rollen zoals “Carmen” in de ge-
lijknamige opera van Bizet; “Hänsel” 
in “Hänsel und Gretel” van Humper-
dinck: “Macheath” in Weills “Dreigro-
scheroper”; “La Chatte” in “L’Enfant 
et les sortilèges” van Ravel;”La Zia 

Principessa” in “Suor Angelica” van 
Puccini en “Ida” in “Die Fledermaus” 
van Strauss.
Annemieke is als freelancer verbon-
den aan het Nederlands Kamerkoor 
te Amsterdam. Het Koor van de Na-
tionale Reisopera, het Groot Omroep-
koor, de Nederlandse Kooracademie 
o.l.v. Klaas Stok. Zie ook 
www.annemiekevanderploeg.nl

JOCHEM SCHUURMAN
 (1989) is organist van de Gereformeer-
de Kerk “De Hoeksteen” te Drachten. 
Van 1997 tot 2007 kreeg hij orgelles-
sen van Johan Koers aan “De Meldij” 
te Drachten, hij volgde masterclasses 
bij o.a. Wolfgang Zerer, Edoardo Bel-
loti en Paolo Crivellaro en studeert 
nu aan het “Prins Claus Conservato-
rium” te Groningen bij Theo Jellema 
en Erwin Wiersinga. Hij behaalde 
diverse prijzen op concoursen waar-
onder tweemaal de eerste prijs op het 
Govert van Wijn Orgelconcours in 
Maassluis en driemaal achtereen de 
eerste prijs op het Orgelconcours in 
de Koepelkerk te Leeuwarden. Ver-
der is hij werkzaam voor onder meer 
de Stichting “Organum Frisicum” te 
Drachten en “Boeijenga Muziek” te 
Leeuwarden. Zie ook 
www.jochemschuurman.nl
T/m 16 jaar gratis toegang.

Zondagmiddagconcerten 
Dorpskerk Vorden van start
Vorden - Het toeristenseizoen is weer bijna verleden tijd, de dagen 
worden korter en de herfst hangt weer in de lucht en dus gaan de Zon-
dagmiddagconcerten in de Vordense Dorpskerk weer van start. Het 
eerste concert deze herfst wordt zondagmiddag 23 september (aan-
vang 15.30 uur) verzorgd door het duo ‘La Squadra’. Annemieke van 
der Ploeg mezzo-sopraan en Jochem Schuurman piano en orgel.

Ze verrassen tientallen bedrijven en 
organisaties in de regio en overhandi-
gen hen een unieke bidon met daar-
in alle informatie over dit grootse 
wielerevenement. Het Achterhoek 
WielerSpektakel wordt dit jaar voor 
de tweede keer georganiseerd door 
Kanjers voor Kanjers, samen met wie-
lertourclub De Slinge (Varsseveld) en 
de Robert Gesink Fanclub. Vele pro-
minente renners, waaronder Robert 
Gesink, Tristan Hoffman en Jeroen 

Blijlevens fietsen op deze dag voor 
het goede doel. De opbrengst van 
het Achterhoek WielerSpektakel is 
namelijk bestemd voor Kanjers voor 
Kanjers.
Bedrijven die op zoek zijn naar een 
niet-alledaagse manier om aan rela-
tiebeheer of teambuilding te doen, 
kunnen verschillende VIP-arrange-
menten afnemen en zo de toertocht 
fietsen in het gezelschap van een 
echte topper uit de wielersport. In de 

gemeente Bronckhorst is Henk-Jan 
Westhoff van Coffee Fresh Westhoff 
in Drempt, de eerste die uit handen 
van de fietsers een unieke bidon in 
ontvangst neemt. Henk-Jan: “Wat 
een leuke en originele actie! Wij dra-
gen Kanjers voor Kanjers een warm 
hart toe en hopen dat het Achterhoek 
WielerSpektakel ook dit jaar een 
groot succes gaat worden. Zo kunnen 
zij zich blijven inzetten voor alle kin-
deren in de Achterhoek waarvoor het 
niet vanzelfsprekend is dat ze spor-
ten en spelen. Een prachtig doel waar 
wij volledig achter staan!”
Kijk voor meer informatie op 
www.achterhoekwielerspektakel.nl 
of www.kanjersvoorkanjers.nl

Coffee Fresh Westhoff

Kanjers voor kanjers ‘overvalt’

Regio - Ze hadden er voor kunnen kiezen alle bedrijven per post te 
benaderen, maar dat vonden ze te gewoon. Ze hebben een beter plan: 
Kanjers voor Kanjers gaat op de racefiets door de Achterhoek om be-
drijven uit te nodigen op zondag 25 november mee te fietsen tijdens 
het Achterhoek WielerSpektakel.

Henk-Jan Westhoff van Coffee Fresh Westhoff in Drempt neemt de eerste unieke bidon in ontvangst.

De boomgaard in Tijdens de Appel-
plukdag zijn in heel Nederland meer 
dan 38 boomgaarden toegankelijk 
waar op dat moment geoogst wordt. 
Met uitleg, demonstraties, een wande-
ling door de boomgaard, proeverijen, 
activiteiten voor kinderen en de unie-
ke kans om zelf te oogsten, wordt de 
kennismaking met de nieuwe oogst 
meteen een superleuke dag uit! Vooral 
voor jonge gezinnen met kinderen is 
de oogstdag een pure belevenis. Kom 
zelf appels plukken! Ook bij Fruitbe-
drijf Horstink in Rha/Steenderen kan 
men de boomgaard in. Van 9.00 tot 
16.00 uur is er de mogelijkheid om zelf 
appels te plukken tegen een vergoe-
ding van een euro per kilo. Daarnaast 
zijn er de gehele dag allerlei leuke acti-
viteiten voor groot en klein. Denk aan 
een springkussen voor de kinderen en 

een pluktreintje waarmee ze een ritje
door de boomgaard kunnen maken. Er
zijn diverse kraampjes, onder andere
met leuke woonaccessoires van Logeer
& Sfeer, er is koffie met vers gebakken
wafels, IJsboerderij de Steenoven staat
er met een ijskar en in de boerderijwin-
kel kan er van alles geproefd worden.
Vers geperst appelsap van eigen oogst.
Tijdens de appelplukdag zal de mo-
biele sappers Mobipers weer op het erf
staan, om van de eigen oogst appels en
peren versgeperst sap te maken. Het
sap wordt verpakt in de bekende 5 ltr
bag-in-box met tapkraantje en is 2 jaar
houdbaar. Hiervoor kunt u zich aan-
melden op www.mobipers.nl
Voor meer informatie over de appel-
plukdag, de sappers of de boerderij-
winkel kijk op 
www.fruitbedrijfhorstink.nl

22 september:
Appelplukdag bij 
Fruitbedrijf Horstink

Rha/Steenderen - Op 22 september wordt het hoogtepunt van de appel-
oogst gevierd tijdens de Landelijke Appelplukdag. Voor jong en oud is
dit dé ultieme kans om kennis te maken met appel & perenrassen, het
oogsten van het fruit en een kijkje te nemen in de boomgaard. Natuur-
lijk kan het lekkerste fruit van Nederland dan ook geproefd worden.

Hij zal die avond in zaal De Herberg vertellen over de slag om Arn-
hem en de gevolgen voor Vorden en omgeving. In zijn lezing zal hij 
vooral ingaan op de eindfase van de Tweede Wereldoorlog. 

Aanvang 20.00 uur. Als vervolg op deze avond brengt Oud Vorden 
op zaterdagmiddag 6 oktober een bezoek aan het Airborne Museum.

Slag om Arnhem bij Oud Vorden
Vorden - De vereniging Oud Vorden 
krijgt woensdag 26 september a.s. 
bezoek van Dick Schlüter, historicus en 
voormalig directeur van het Airborne 
Museum in Oosterbeek.
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“De veiligheidsmarkt is vooral voor 
ouderen bedoeld, omdat er signalen 
zijn dat ouderen zich onveiliger voe-
len. Vroeger was het niet zo, toen wa-
ren er bijvoorbeeld geen insluipers. 
Er is verder informatie over rolstoe-
len, fietsen en het sneller wordende 
verkeer waar ouderen vaker slacht-
offer van zijn,” legt wijkagent Harm 
Baarslag uit, die deze dag samen met 
Ineke Bijsterbosch van de Stichting 
Welzijn Steenderen organiseert. Het 
wordt een markt over veiligheid en 
om het gevoel van veiligheid te ver-
groten, door mensen te informeren 
over allerlei zaken die met het onder-
werp te maken hebben. “En als je iets 
overkomt, wat moet je dan doen. Dat 
hoort ook bij dat stukje veiligheids-
gevoel.” 
Tijdens de veiligheidsmarkt zal De 
Tolbrug informatie geven over hang 
en sluitwerk en dergelijke, om te la-
ten zien aan mensen dat veel dingen 

goed zelf te doen zijn. “Bij een doe-
het-zelf-zaak kun je dingen halen, 
waarbij jouw veiligheidsgevoel om-
hoog wordt gebracht. Je beveiligt je 
huis omdat je je dan veiliger voelt,” 
vertelt Harm Baarslag verder. Dub-
belglas bijvoorbeeld, is voor het be-
sparen van energie, maar ook voor 
veiligheid. Zo’n ruit is niet zomaar 
ingetikt. 
Er wordt informatie gegeven over 
babbeltrucs, want daarmee worden 
ook in de Achterhoek mensen mee 
geconfronteerd. “Mensen komen aan 
de deur, vragen om een glaasje wa-
ter, om te mogen bellen of dat soort 
dingen. Of mensen die bellen of mai-
len en vragen om de pingegevens van 
een pinpas. Dat moet je gewoon niet 
doen!” 
Op de veiligheidsmarkt worden de 
mogelijkheden besproken wat er aan 
te doen is, de mensen alerter maken: 
“We zijn nog te beleefd af en toe. 

Daar ben ik heel blij om, daarom wo-
nen we in het Oosten van Nederland. 
Maar we moeten scherp zijn. De men-
sen die erachter zitten, de criminali-
teit, zijn slim.” 
De meeste ongelukken gebeuren in 
en rond huis. Achterkamp Bedrijfsop-
leidingen zal er zijn om te vertellen 
en te laten zien wat men moet doen 
bij bijvoorbeeld een vlam in de pan. 
“Dat je geen glaasje water er op gaat 
gooien om te blussen, dan krijg je een 
negatief effect, namelijk een steek-
vlam.” Ze laten zien wat te doen met 
een blusdeken en blusapparatuur. 
Verder is er een informatiestand van 
woningcorporatie Sité, Veilig Verkeer 
Nederland, afdeling Bronckhorst is er 
om bij te praten over de nieuwste ver-
keersregels, scootmobielen en elektri-
sche fietsen. 

“De politiemensen werken voor de 
veiligheid van mensen,” aldus de 
wijkagent. “Wij merken dat de men-
sen veel zien. We zouden graag wil-
len dat zij meer aan ons doorgeven. 
Ze kunnen daarvoor bellen naar 
0900-8844. Voor de heel acute zaken 
mogen ze bellen naar 112.”

Veiligheidsmarkt in Steenderen
Steenderen - Op zaterdag 29 september is er een veiligheidsmarkt in 
en om het Anker, bedoeld voor inwoners van de gemeente Bronck-
horst. Het duurt van 10.30 tot ongeveer 14.00 uur. De officiële opening 
wordt verricht door mevrouw Aalderink. Verschillende organisatie en 
bedrijven presenteren hun kijk op de mogelijkheden van veiligheid.

PV VORDEN
Zaterdag 15 september stonden de 
duiven van Vorden voor de laatste 
vlucht van het seizoen klaar in CHI-
MAY. Er waren 199 duiven in con-
cours van 11 deelnemers. De lossing 
vond plaats om 9.15 uur. De snelste 
duif was van H.B.M. Hoksbergen die 
om 12.19 geklokt werd. 

Deze duif maakte een snelheid van 
1423 mpm. Uitslag: H.B.M. Hoksber-
gen 1 3 5 8 9 10 12 17 23 28 29 33 34, 
Ashley Eijkelkamp 2 6 7 14 15 16 20 
21 22 26 27 30 31 37 38 46 47 48 49, 
Marc Tiemessen 4 13 19 36 40, G.R.R. 
Schipper 11 32 41, Martijn Schuerink 
18 35 42, W.J.S. Verbeek 24 25, D.J. 
Gotink 39 44 45 50.

PV DE KOERIER ZELHEM 
Op zaterdag 15 september vlogen 
458 duiven van 21 deelnemers van 
De Koerier vanuit CHIMAY. De dui-
ven werden gelost om 9.15 uur. De 
duif van Sander Gemmink kwam als 
eerste binnen en behaalde de eerste 
plaats, een mooie afsluiting van het 
seizoen! 
Uitslag: S. Gemmink (14/30) 1 13 14 
17 25 28 29 31 45 56 61 88 95 110, A. 
Kamperman (30/50) 2 7 8 9 12 15 16 
23 24 26 27 30 32 38 40 41 47 48 59 
65 66 69 70 73 77 78 87 96 108 115, H. 
Wassink (13/35) 3 4 6 19 20 35 36 37 
67 81 84 106 113, J. Reindsen (4/18) 5 
22 58 93, R. van Aken (13/30) 10 21 39 
52 60 62 91 92 100 101 109 112 114, 
W. Massen (2/8) 11 63, F. Meijerman 

(3/19) 18 43 74, H. Niesink (4/23) 33 
72 82 98, Comb. Menkhorst (9/30) 34 
42 46 51 85 86 103 105 111, J. Was-
sink (3/16) 44 80 102, Mathilde Velt-
horst (4/20) 49 53 99 107, H. Eenink 
(2/19) 50 79, Comb Niesink-Poelman 
(5/39) 54 55 76 83 94, E. te Pas (2/12) 
57 97, Wilma Meijerman (2/17) 64 68, 
W. Wisselink (1/12) 71, J. Berendsen 
(3/32) 75 90 104, E. Weenk (1/17) 89.

PV STEEDS SNELLER 
HENGELO GLD. 
Op zaterdag 15 september werd door 
PV Steeds Sneller deelgenomen aan 
de vlucht vanuit CHIMAY. De 99 dui-
ven van 8 deelnemers werden gelost 
om 09.15 uur. De snelste duif was van 
G. Kempers. Deze kwam op het hok 
om 12.12 uur en maakte voor dit re-
sultaat een snelheid van 1451 mpm. 
Uitslag: G. Kempers (11/18) 1 3 4 6 7 9 
10 14 15 16 22, W. Jansen (7/10) 2 5 11 
17 18 20 23, V.C.J. van Melis (1/2) 8, R. 
Koers (4/10) 12 13 19 25, G. Duitshof 
(1/12) 21, S.E.J. Bergervoet (1/11) 24.

Duivenberichten 15 september
Bronckhorst - Uitslagen van de laatste wedvluchten van drie van de 
vier duivenverenigingen in de gemeente Bronckhorst, PV De Koerier 
uit Zelhem, PV De IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden en PV Steeds 
Sneller Hengelo Gld. De Steenderense vereniging heeft het seizoen af-
gesloten. Zaterdag 15 september werd de laatste vlucht van het sei-
zoen vervlogen vanuit Chimay.

De organisatie gaat er vanuit dat er 
net als vorig jaar mooi nazomerweer 
zal zijn, zodat de muziek de boven-
toon voert. Mocht er onverhoopt toch 
wat regen vallen, dan zijn er voldoen-
de overkappingen om onder te schui-
len. Een goede sfeer en waardering 
van het publiek zijn de belangrijkste 
doelen tijdens dit festival. Het festi-
valseizoen en de zomer moeten im-
mers op een feestelijke manier wor-
den uitgezwaaid. Voorgaande edities 
hebben bewezen dat deze doelen 
ruimschoots gehaald werden.

DIVERS MUZIEKPROGRAMMA
Zo divers als het aanbod van festivals 
afgelopen zomer was, zo uiteenlo-
pend zijn ook de muziekstijlen op 
Zonnerock. 
Neem de happy hardrock van The 
Dirty Denims, bekend van de Zwart 
Cross en Lowlands! Proper Outfit is 
een 3FM Serious Talentband. Hun de-
buutsingle BFF is te horen en zien op 
de landelijke radio en televisie. Hun 
unieke combinatie van live samples, 
guitars en beats staan garant voor 
een vette show.
Groove Garden is een band die akoes-
tische groovepop speelt, terwijl Sug-
artoosh weer van hele andere orde 

is. Deze Arnhemse band met Achter-
hoekse roots brengt stevige stoner-
rock. VPRO’s 3voor12 schreef ooit
over deze formatie: “Stampende rock
die als een herenboerderij in de kei-
harde klei is geheid. Ideale festival-
band!” Powerpopband Want Want
en CCR tribute The Forunate Sons
maken de line-up van het hoofdpo-
dium op zaterdag compleet. In een
nishut speelt rock ‘n rollformatie JPR
Strinxband de hele dag door.

JONGE ROCKERS JAMMEN ER 
OP LOS
Zonnerock begint dit jaar al op vrij-
dagavond 5 oktober. Vanaf 19.30 uur
zal de rockende bluesband The Heat
het spits afbijten. Het stokje wordt
vervolgens overgenomen door de drie
mannen van Orange Maplewood die
een thuiswedstrijd spelen. Na deze 
twee gigs zullen de jonge muzikan-
ten het publiek vermaken met een
ouderwetse jamsessie.
Voor toegangsprijs, een volledig festi-
valprogramma en het laatste nieuws
kunt u terecht op de site www.zon-
nerock.nl
Twitter: @zonnerock
Facebook: 
www.facebook.com/zonnerock

Zonnerock: afsluiting 
van het festivalseizoen 
in de Achterhoek

Lochem – De zomer wordt in Lochem inmiddels traditiegetrouw afge-
sloten met het gezellige, kleinschalige muziekfestival Zonnerock. Dit
jaar gebeurt dat op vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober naast eetcafé De
Zonnebloem aan de Zutphenseweg net buiten Lochem. Onder andere
The Dirty Denims staan zaterdag op het podium. Voor het eerst zijn er
dit jaar ook op vrijdagavond bands geprogrammeerd.

De heren en dames van The Dirty Denims sluiten het festival Zonnerock in Lochem af op 
zaterdag 6 oktober. Foto: Ilvy Maijen.

Ook hebben zij toegezegd met 2 
teams actief te zullen deelnemen 
aan de Samenloop voor Hoop die 
op 15 en 16 juni 2013 gehouden zal 
worden op het sportpark van Sociï in 
Wichmond. Voor het prachtige be-

drag werd hartelijk dank gezegd aan 
de fa. Gebr. Arends.
De Samenloop voor Hoop stond met 
een stand op dit tuinevent en er 
kwamen vele spontane reacties van 
herkenning en werden al plannen 

gesmeed om volgend jaar deel te ne-
men. Bij de stand stond een collecte-
bus en daarin werd voor een bedrag 
van € 344,09 een bijdrage gestort 
voor het KWF. Aan alle gevers harte-
lijk dank.
Samenloop voor Hoop is een wandel-
evenement dat door de deelname van 
teams die 24 uur lopen geprobeerd 
wordt om zoveel mogelijk geld voor 
het KWF in te zamelen.

Gebroeders Arends sponsort 
Samenloop voor hoop Bronckhorst

Wichmond - Tijdens de opening van het grote tuinevent van hove-
niersbedrijf Gebr. Arends te Wichmond werd door de directie een 
sponsorbedrag van € 500,- overhandigd aan vertegenwoordigers van 
de Samenloop.

Het bestuur van Achterhoek Toe-
risme bestaat voorlopig uit Leo 
Scharenborg (wethouder gemeente 
Berkelland), Berend Jan Bussink 
(wethouder gemeente Lochem) en 
Johan de Boer (voorzitter van het 
platform Vrijetijds Ondernemers 
Achterhoek, VOA). Eendrachtig en 
in hoog tempo wordt er gewerkt 
aan een bedrijfsplan waarin de pre-
cieze taken, omvang en bemensing 
van het bureau komen te staan. 
Achterhoek Toerisme komt zo snel 
mogelijk in de steigers te staan, 
waarna de promotie en marketing 
van de Achterhoek met nieuw elan 
wordt opgepakt. Tot die tijd zorgt 
de stichting ervoor dat belangrijke 

lopende projecten als ‘Wild eten in 
de Achterhoek’ en ‘Kamperen in de 
Achterhoek’ worden doorgezet.
De van het ABT overgenomen web-
sites en de domeinnamen Achter-
hoek.nl, Achterhoeksewijnen.nl, 
Gezondgenieten.nl en Wildeten-
indeachterhoek.nl worden bij de 
nieuwe stichting ondergebracht. 
Leo Scharenborg, voorzitter van het 
portefeuillehoudersoverleg Vrije-
tijdseconomie in de Achterhoek, is 
blij met deze uitkomst: “Deze pro-
jecten en domeinnamen zijn van 
groot belang om de Achterhoek ook 
in de toekomst goed onder toeristen 
te blijven promoten. Wij zijn zeer 
tevreden dat we deze voor de Ach-
terhoek hebben kunnen behouden”.
Johan de Boer van het platform 
VOA noemt de oprichting van de 
Stichting Achterhoek Toerisme een 
belangrijke stap: “Dit markeert de 
goede samenwerking tussen over-
heden en toeristisch bedrijfsleven in 
de Achterhoek. Belangrijk is nu dat 
we op volle kracht doorgaan en een 
moderne organisatie neerzetten die 
de vrijetijdssector in de Achterhoek 
een boost gaat geven.”

Nieuwe toeristische
organisatie Achterhoek
Regio - Kort na het faillissement 
van het Achterhoeks Bureau 
voor het Toerisme (ABT) is er nu 
een nieuwe toeristische organi-
satie die de promotie en marke-
ting van de Achterhoek op zich 
neemt. Het bedrijfsleven en de 
gemeenten hebben de handen 
ineen geslagen en vandaag de 
Stichting Achterhoek Toerisme 
opgericht.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Knollenroederskop:
  “Ne knollenroederskop hemm.” Een rood hoofd hebben.

 B. Armenbuul (uutspr. Armm’buul):
1. Collectezak voor de armen
2. “Met de armenbuul rondgaon.” Collecteren voor de 

armen in de kerk. 

 C. Rechtevoort:
  Tegenwoordig. “Da’s rechtevoort niks geen bezunders 

meer.”

De VVD is de grootste in Bronckhorst
met 30,4 procent van de stemmen,
een stijging van 7,6 procent. 24,7 pro-
cent stemde PvdA, een winst van 6
procent. CDA verloor 8,9 procent en
komt uit 14,3 procent van de stem-
men. Of het aan het politieke state-
ment van Normaal-zanger Bennie Jo-
link ligt blijft ongewis, maar feit is dat
de door de Hummeloër zo gehate PVV
4,5 procent van de stemmen verloor
ten opzichte van 2010. D66, de partij
die hij prees in zijn ‘stemadvies’ won
1,4 procent en kreeg in Bronckhorst  
7 procent van de stemmen.

CDA grote verliezer in 
Bronckhorst
Bronckhorst - CDA heeft in de ge-
meente Bronckhorst flink moe-
ten inleveren. Traditiegetrouw 
was deze partij de grootste in 
deze gemeente, maar uit de voor-
lopige uitslag blijkt dat de partij 
van Sybrand van Haersma Buma 
het moet doen met een derde 
plaats. Net als in de rest van Ne-
derland zijn ook hier de VVD en 
de PvdA de grote winnaars. 78,4 
procent van kiesgerechtigden 
maakte 12 september de gang 
naar de stembus.

Dit zal plaatsvinden in cultureel cen-
trum “De Brink” aan het Stations-
plein. In deze samenkomst, die om 
16.00 uur begint, zal evg. Feike ter 

Velde uit Zeewolde spreken over het 
thema “Waarom ben je christen?” 

Naast samenzang wordt er muzikale 
medewerking verleend door zang-
groep “De Vijf” en het koor “ENJOY” 
uit Steenderen. Rosemarie Berendsen 
zal de samenzang begeleiden op pi-
ano.

Samenkomst “Stichting 
De Opdracht“ Zelhem
Zelhem - “Stichting De Opdracht” 
heeft op D.V. zondagmiddag 7 ok-
tober een zang- en ontmoetings-
dienst georganiseerd in Zelhem.

In 2009 werd door de gezamenlijke 
basisscholen van Hengelo het initia-
tief genomen om een boek te maken 
over de geschiedenis van Hengelo en 
omstreken. Een boek dat goed te ge-
bruiken zou zijn in de geschiedenis-
lessen in groep 5 tot en met 8, maar 
ook leuk was om te lezen. Een werk-
groep van de Commissie Cultureel 
Erfgoed ging het plan verder uitwer-
ken. De werkgroepleden Ria Ment-
ink, Josje Wenneke en Frida Meints 
namens de Hengelose scholen, wer-
den ondersteund door vele vrijwilli-
gers en plaatselijke organisaties. Zij 
zorgden voor veel informatie, feiten 
en foto’s van vroeger om er een mooi 
boek van te maken.
Het werd een boek met dertien ver-
halen over de geschiedenis van Hen-
gelo. Het boek begint bij het ontstaan 
van de gemeenschap van Hengelo. 
Verder komen er diverse thema’s aan 
de orde zoals boerderijen, kermissen, 
paardenmarkten, kerken, verenigin-
gen en oorlog. Na elk verhaal is er 
nog meer te lezen over het onder-
werp in het informatieve deel. 

Het boek is geschreven door Fleur 
van Pijkeren uit Doetinchem. Eerder 
was zij leerkracht aan de Hengelose 
Piersonschool. De illustraties bij de 

verhalen zijn gemaakt door Debby 
Watulingas uit Doetinchem. Het 
uitbrengen van het boek werd mede 
mogelijk gemaakt door De Stichting 
Groene Kruis Hengelo Gelderland, 
Weevers Grafimedia Vorden en Het 
Coöperatiefonds Rabobank Graaf-
schap Noord. 

Het boek Bij ons in Hengel met on-
dertitel Verhalen van vroeger, voor 
kinderen van nu, telt bijna negentig 
pagina’s. Het boek is te koop voor 
14,50 euro en verkrijgbaar bij de 
boekhandel in Hengelo, het Ach-
terhoeksmuseum 1940-1945 en via 
www.bijonsinhengel.nl

Geschiedenis in boek

Bij ons in Hengel
Hengelo - Het canonboek Bij ons 
in Hengel is klaar. Het boek is be-
stemd voor de basisschoolkinde-
ren uit Hengelo, Keijenborg, Bek-
veld en Varssel en gaat over de ge-
schiedenis van Hengelo. Vrijdag 
28 september om 16.00 uur wordt 
het boek gepresenteerd in de bi-
bliotheek in Hengelo.

Werkgroeplid Frida Meints met het nieuwe boek.

Maar liefst zeventig honden kwamen 
samen met ruim drie honderd baas-
jes, vrienden en familie het zwem-
bad afgelopen vrijdag bezoeken. Van 
18.00 tot 20.30 uur konden ze lekker 
zwemmen. Hondenbezitters vanuit 
de hele regio kwamen naar Hengelo 
toe voor dit spektakel. In en om het 
bad waren balletjes en dummy’s voor 
de honden om deze op te duiken. 
Daarnaast werden hondensnoepjes 
uitgedeeld om de honden te verwen-

nen. Als de honden het water niet in 
wilden boden de hondensnoepjes soe-
laas evenals de hulp van de trainers 
van hondenschool Consequent. 
Om kwart over zeven werd er een 
wedstrijd gehouden waarbij de hon-
den zo snel mogelijk naar een dum-
my moesten zwemmen. Na een span-
nende strijd wist Ika het snelste naar 
de dummy te zwemmen. Eigenaresse 
Crista Hogeweg nam namens haar 
hond een Discus hondenprijzenpak-

ket in ontvangst. Hierin zaten een
paar flesjes hondenbier, leuke hon-
denspeeltjes en nog heel veel lekkers.
Dierenspeciaalzaak Discus Molen-
kamp/ Te Pas uit Zelhem had daar-
naast ook voor de eerste vijftig hon-
den een lekker flesje hondenbier
beschikbaar gesteld. Dus na een ge-
slaagd avondje zwemmen, konden zij
thuis ook nog even met een biertje
het weekend in! 
Al met al kijkt de organisatie terug op
een groot hondenspektakel, een suc-
ces voor de volgende jaren! Voor de
foto’s van dit evenement kunt u kij-
ken op de facebookpagina van zwem-
bad hengelo gld en hondenschool
consequent.

Zwembad Het Elderink

Zwemmen met hond en baas in 
zwembad

Hengelo - Op vrijdagavond 14 september werd er voor de eerste keer 
op zwembad Het Elderink in Hengelo de activiteit Hond en Baas geor-
ganiseerd door de medewerkers van het zwembad en Hondenschool 
Consequent uit Toldijk. Hondenbezitters konden samen met hun vier-
voeters een duik nemen op de laatste dag van het zwemseizoen.

Bronckhorst - Alvorens de uitslag te geven van de tweede competitiebridge-
drive van Bridgeclub Bronkhorst gespeeld op 13 september 2012 te Toldijk, 
wil ik een verpletterende score van de eerste competitieavond niet onvermeld 
laten: In de C-lijn behaalden de heren: Jos Jehee & Theo Geurts 77,15 %.Tja 
heren, dat is de tweede keer dat u met een hoge score de krant haalt. Proficiat! 
Uitslag 13 september: A-lijn: 1. Inge & Reint Pellenberg 72,92 %; 2. Miguel & 
Guy Mendes de León 66,67 %, 3. Diny Hartelman & Hans Jansen 56,94 %. B-lijn: 
1. Silvia Schreiber & Kees Mortier 63,33 %; 2. Dini Mijnen & Herman Stapel-
broek 60,42 %; 3. Will Snelder & Bert Botschuyver 58,75 %. C-lijn: 1. Ria Jansen 
& Betsie Menting 61,25 %; 2. Gerrit Jaspers & Jan Supheert 60,83 %; 
3. Margaret Heijting & Geerte Menkveld 53,33 %. 
Donderdag 20 september is de derde competitiebridgeavond in Den Bremer; 
Zutphen-Emmerikseweg 37; 7227 DG Toldijk (Bronckhorst). 
Beste lezers, u miste de vorige week een schrijven omdat de uitslagen niet op 
tijd binnen waren. Het was wel een gezellige avond, waarin de verraste begroe-
tingen bij het weerzien van elkaar, mij menigmaal een glimlach ontlokte. We 
mochten vijf nieuwe leden verwelkomen, wat natuurlijk ook geweldig is. Nu 
op naar avond drie! U weet het: i.v.m. planning graag mailen naar bcbronk-
horst@hotmail.nl of voor 17.30 uur aan- dan wel afmelden met een sms of 
door te bellen naar 06-28633453 (inspreken lukt niet!) Veel succes en plezier 
gewenst.

B r i d g e n  i n  T o l d i j k

Dit kan alleen door vooraf een af-
spraak te maken via het landelijk af-
sprakenbureau, telefoon (088) 23 23 
300. Zelf een datum plannen kan via 
de website www.regelzorg.nl. In deze 

regio is deze keuring mogelijk op de 
locatie: Woon en Dienstencentrum 
De Bongerd, De Bongerd 1, Steende-
ren. Tarief:35 euro voor de B/E keu-
ring en 55 euro voor chauffeurs jon-
ger dan 70 met grootrijbewijs. 

Data 2012: 4 en 25 oktober, 6 decem-
ber en vervolgens eens per maand. 
Meenemen naar de keuring: Eigen 
Verklaring, medicijnenlijstje, klein 
beetje urine, bril of contactlenzen en 
het huidige rijbewijs.

Voordelige rijbewijskeuring 
4 oktober
Steenderen - 70-Plussers, chauf-
feurs jonger dan 70 jaar met 
C/D/E rijbewijs en overige auto-
mobilisten, die een rijbewijskeu-
ring moeten ondergaan, kunnen 
op 225 locaties in Nederland te-
recht bij Regelzorg.
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ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

U BENT ZZP’ER?
U OVERWEEGT OM ALS ZZP’ER TE STARTEN?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. 

In een persoonlijk onderhoud nemen wij dan alle 

voor- en nadelen met u door. We doen dit op een 

tijdstip dat u het beste past (kan ook ‘s avonds).

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
 Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

locatie vrijdag 21 september 2012

groenlo.................................................

NIEUWSgIERIG & RESERVEREN?

WWW.GAON.NL
mede mogelijk gemaakt door:

KM

uitgeversHORECA INSPIRATIE MAATSCHAPPIJ

verrassing!.

 'Etten’ in de Achterhoek!
Gerechten van pure Ach-

terhoekse streekproducten 
door topkoks 

bereid en entertainment, 
op bijzondere locaties.

Laat u verrassen,
verwennen en reserveer!

Op dinsdag 2 oktober 2012 van 9.30 tot 12.30 uur
WORKSHOP VEGETARISCH KOKEN

bij Pluktuin De Kruudhof, Halle.
De workshop vindt ook plaats op 6 november.

Vooraf aanmelden is nodig en kan via:
info@dekruudhof.nl

Meer info: www.dekruudhof.nl

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé
Zoë van Zelst (12)

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!



Start v.a. half september

Maandaanbieding SEPTEMBER

MAGAZIJNVERKOOP 
DESSO TAPIJT
30% KORTING

OP = OP*
*

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

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

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

www.spannevogel.nl * Vraag naar de voorwaarden

CURSUSSEN 
KUNSTKRING 

RUURLO 
vanaf 1 oktober. Vergeet 

niet u aan te melden! 
Info over alle cursussen: 
www.kunstkringruurlo.nl 
of cursusadministratie@

kunstkringruurlo.nl 
of 0573-453090/451245

Bij de Stichting Veilingcommissie aan de Enkweg 11 te 
Vorden kunt u iedere dinsdag t/m zaterdagochtend van 09.00 
tot 12.00 uur en op dinsdag, donderdag - en vrijdagmiddag 
van 14.00 tot 17.00 terecht voor 2ehands meubels, kleding, 
witgoed, electronica, huishoudelijke artikelen, boeken enz.
Inbrengen van goed verkoopbare artikelen kan tussen 09.00 
uur en 10.00 uur of d.m.v. een telefonische afspraak (06-
44629049).
Tevens kunt u via dit telefoonnummer een afspraak maken 
voor doordeweeks halen of brengen van spullen. Kijkt u ook 
eens op onze website: www.veilingcommissie.nl

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

Meditatiecursus
Half september start ik met 

de meditatietrainingen. 
Je leert hoe je je kunt 

 ontspannen en je  zorgen 
opzij kunt  zetten. 

Inl.: Karlista Fontijn, 
Koningsweg 14, Hengelo, 

tel: (0575) 465501

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

T (0314) 369 369  

F (0314) 343 258  

www.wrij.nl  - info@wrij.nl

Een van de mogelijkheden om slimmer en ook veel 

leuker om te gaan met water is het afkoppelen van 

de regenpijp van het riool door een (decoratieve) 

waterspuwer aan de goot of regenpijp. Met een 

waterspuwer stroomt het regenwater van het dak 

niet meer de riolering in, maar wordt nuttig en 

creatief gebruikt. Het water stroomt naar de tuin, 

een vijver, een buurtfontein, een recreatieplek of een 

ondergrondse grindbak zodat het regenwater daar 

langzaam de grond in kan zakken.

Waterspuwers
Met dit afkoppelen beperken we wateroverlast op 

straat bij heftige buien. We gaan verdroging tegen en 

besparen bovendien op de kosten voor het rioolstelsel 

en transport van dit schone regenwater naar een 

vergelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Inspelen op klimaatverandering 
Het klimaat verandert. We krijgen ‘s zomers steeds 

meer te maken met hogere temperaturen en langere 

droogteperiodes met heftige buien. Daarnaast zijn de 

winters vaker natter. Door deze veranderingen moeten 

we slimmer met water omgaan. Bijvoorbeeld al door 

waterspuwers.

Oase Klimaatcongres Achterhoek en Liemers
Op 28 september komen bestuurders, ondernemers 

en maatschappelijke organisaties bij elkaar om samen 

oplossingen te bedenken en ideeën uit te wisselen over 

de aanpak van de klimaatverandering in de Achterhoek 

en Liemers. Op dit congres zal dijkgraaf Hein Pieper, 

ook de officiële aftrap van de wedstrijd Waterspuwers 

geven.

Ontwerpwedstrijd
Waterschap Rijn en IJssel roept iedereen op ideeën te 

spuwen voor decoratieve en functionele waterspuwers. 

Of u nu scholier, student, ontwikkelaar, kunstenaar, 

ontwerper, architect of gewoon een betrokken 

burger bent. U mag bij uw ontwerp al uw creativiteit 

gebruiken. Er zijn leuke prijzen te winnen. En de 

winnaar… die krijgt een waardebon van 1.500 om het 

eigen ontwerp te laten maken.

Doe mee
Voor meer informatie over de wedstrijd, de 

voorwaarden voor deelname en de criteria

waarop een vakkundige jury uw ontwerp gaat 

beoordelen, kijk op de website

www.wrij.nl/waterspuwers.

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.
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Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

WERKVOORBEREIDER M/V
Fulltime - vacaturenr. VIO 1038078

Als werkvoorbereider werk je hiërarchisch onder de chef techni-
sche dienst van de fabriek;
Je stelt onder andere de week- en revisieplanningen op voor de 
betreffende fabriek;
Jij bepaalt en werkt de meest efficiente en effectieve werkmethodes 
uit;
Je geeft instructies aan de monteurs en aan derden;
Ook verzorg je en werk je de technische documentatie bij;
Daarnaast werk je mee aan het verder optimaliseren van de afde-
ling.

Je bent in het bezit van een HBO opleiding; Je hebt minimaal 5 jaar 
werkervaring als werkvoorbereider;
Daarnaast beschik je over ervaring met een ERP pakket en onder-
houdsmanagementsystemen en heb je ervaring met calculeren; Je 
werkt accuraat en bent praktisch ingesteld;- Je beschikt over een 
hands-on mentaliteit.

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

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
Omgeving Doetinchem - Full- & Parttime - Vacaturenr. VIO 1043382

Functieomschrijving
Deze functie is erg breed: diverse uitvoerende werkzaamheden zoals 
het inboeken van facturen en het verzorgen van de bankadministra-
tie, facturatie en memoboekingen, de BTW aangifte, kostencontroles. 
Het verzorgen van periodieke rapportages en het opstellen van speci-
ficaties ten behoeve van de kwartaal- en jaarafsluiting zijn eveneens 
onderdeel van deze functie. Het betreft een vaste baan (na gebleken 
geschiktheid)

Functie-eisen

functie

binnen een team

-
pakketen.

(Junior) WERKVOORBEREIDER INFRA M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - Vacaturenr. VIO 1043429

Functieomschrijving
-

ode op een gestructureerde werkwijze projecten aan het begeleiden 
vanaf de opdrachtverlening tot en met de oplevering. De werkzaam-
heden worden uitgevoerd op basis van het bestek, de geldende nor-
men, specificaties en voorschriften, zoals het verzorgen en beheren 
van projectinformatie, voorbereiden van projectgerichte inkoop 
van materialen, afroepen van de benodigde materialen, materieel 
en gereedschap, de coördinatie en planning van onderaannemers, 
bewaken van de voortgang van de planning en kostenbewaking. 
Daarnaast ondersteun je de uitvoering bij technische vraagstuk-
ken, opstellen van werkbegrotingen en het deelnemen aan project/
werkbesprekingen.

Functie-eisen
-

kunde

CNC Frezer M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - Vacaturenr VIO 1043765

Functieomschrijving

zelfstandig programmeren. Het gaat om een vaste baan in dagdienst.

Functie-eisen

TEKENAAR – CONSTRUCTEUR M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - Vacaturenr. VMK1043738

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

voor het opzetten en uitwerken van machines voor geavanceerde 
-

tacten met en bezoeken aan klanten en de dochterondernemingen 
van deze opdrachtgever maken onderdeel uit van deze uitdagende 
functie. Werk je graag in een internationale omgeving aan unieke 
projecten, neem dan contact met ons op voor meer informatie!

Functie eisen

CNC Kanter M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - Vacaturenr. VIO 1043524

Functieomschrijving

kleine series je kan zelfstandig programmeren. Het betreft een functie 
in dagdienst.

Functie-eisen

Het Voetpunt
www.hetvoetpunt.nl
Pedicure praktijk

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste pedicure, met de aantekeningen
dm/rv of medisch pedicure. 

Sollicitaties kan je richten aan:
Edith Bruger
Het Mauritsveld 5
6982 EA  Doesburg
voetpunt@gmail.com

Voor inlichtingen kun je bellen met Edith 06- 21665126

Stichting dorpshuis den Draeijer
Voor ons dorpshuis met daarbij behorende sporthal, 
zijn wij op zoek naar een

               BEHEERDER  m/v
die al dan niet in samenwerking met zijn of haar partner als zelfstandig
ondernemer zorgt voor de exploitatie van de kantine en het beheren en 
schoonhouden van de sporthal.

Gegadigden voor deze functie moeten in het bezit zijn van het diploma
sociale hygiëne.

Uw schriftelijke reacties zien wij graag binnen veertien dagen tegemoet
op onderstaand adres. Voor eventuele vragen kunt U contact opnemen 
met dhr. V. van Rooden tel.nr. 0314-641491.

Prunushof 80, 7021 LD Zelhem                   v.van.rooden1@kpnplanet.nl

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)     T0575- 46 52 58    

F 0575 - 46 01 81 E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl

Functie omschrijving
Als monteur installeer je zelfstandig of in 
samenwerking, nieuwbouw, utiliteits-
projecten

 

woningbouw, renovatie en klantenwerk.

Wij vragen
varing in een soortgelijke functie

e,
collegiale instelling

v

Wij bieden
 afwisselende baan met een prettige en 

directe werksfeer bij een gezonde en groeiende
onderneming. Naast goede arbeidsvoorwaarden
zijn er volop  voor studie en
eigen ontwikkeling. 

Heb je interesse?
 dan je sollicitatie voorzien van een 

CV naar Gotink e
t.a.v. d r. H. Gotink
Molenenk 6 

7255 AX Hengelo

Gotink Installatie is gevestigd in Hengelo (Gld) en beschikt over een eigen sanitair 
showroom. Als totaalinstallateur zijn wij actief in de gehele Achterhoek.
Vanwege toename van onze werkzaamheden zijn per direct op zoek naar

Een vakbekwame elektro 
monteur met veel ervaring



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 38 van

17 sept. t/m 22 sept.www.ah.nl

H E N G E L O 

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Extra veel Bonusvoordeel


