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De band is al zo’n veertien jaar actief 
en mag zich daarmee met recht de 
grondleggers van de Rumba Flamenca 
stijl in Nederland noemen. Deze mu-
ziekstijl, bekend van the Gipsy Kings, 
vormt dan ook een aanzienlijk deel 
van het programma. Centraal in de 
muziek staat het virtuoze gitaarspel 
van solist Salvatore. De band bracht 

inmiddels al vijf cd’s uit. Dus als je iets 
bijzonders wilt zien, moet je zondag 
25 september naar De Slof komen! 
Het optreden begint om 17.00 uur. 
Eetcafé De Slof biedt de hele winter 
live-muziek op de laatste zondag van 
de maand. Houd de agenda in de ga-
ten of meld je aan voor de nieuws-
brief! www.deslofvorden.nl

Bandera Latina:

Eigenzinnige gipsyband in De Slof!

Vorden - Eetcafé De Slof heeft voor aanstaande zondag de opvallende 
band Bandera Latina weten te strikken. Bandera Latina brengt een 
spetterend en veelzijdig programma met een keur aan ritmes en stij-
len. De band heeft voor iedere gelegenheid en ieder jaargetijde de juis-
te muziek: van zinderende Spaanse passie tot Italiaanse romantiek. 
Virtuoze gitaarspel

Ook wordt jaarlijks het Zutphens 
Orgelfestival georganiseerd. Dit al-
les vindt plaats onder de artistieke 
leiding van organist/dirigent Klaas 
Stok, stadsorganist van Zutphen en 
o.a. koorleider van het Nederlands 
Kamerkoor. Met dit festival wordt 
ook het concertseizoen 2011 van de 
Stichting afgesloten.

Het hoogtepunt van het festival dit 
jaar is een reconstructie van een 
grotendeels concertante “Bach-kerk-
dienst” zoals die op 2 juli 1724 in 
Leipzig plaatsgevonden zou kunnen 
hebben. Als opening van het festival, 
op vrijdagavond 23 september om 
20.15 uur speelt Klaas Stok traditio-
neel op het Baderorgel een uitgebreid 
Bachprogramma. Zaterdag 24 sep-
tember is er om 12.30 uur een spe-
ciaal marktconcert waarin Bert Mat-
ter het Baderorgel bespeelt en hierop 
ook de sopraan Elske te Lindert bege-
leidt. Zij zingt liederen van Hildegard 
von Bingen (1098-1179). Na elk lied 

improviseert Bert Matter op het ge-
zongen lied. 

Zaterdagavond is er dan om 20.00 
uur het Jubileum-avondconcert, een 
reconstructie van een “Bach-kerk-
dienst” zoals die op 2 juli 1724 te 
Leipzig gehouden zou kunnen zijn. 
Het orkest dat hieraan zijn medewer-
king verleent is het Parnassus Ensem-
ble samen met het koor Consensus 
Vocalis. Verder werken mee de solis-
ten Brigitte van Hagen sopraan, Sara 
Klein Horsman alt, Dolf Drabbels te-
nor en Bert van de Wetering bas. Can-
tor/dirigent is Klaas Stok. Bert Matter 

speelt op het Baderorgel en de Lector
is Simon Sluis. In de tijd van Bach
duurde zo’n dienst, waarin de mu-
ziek een prominente plaats in nam
een uur of vier en de preek een uur.
Dit wordt het bezoek aan dit concert
niet aangedaan. De maximale duur
van deze versie zal rond de twee uur
liggen. De preek wordt vervangen
door een aantal citaten. Onderdelen
van deze dienst zijn o.a. de Missa in
g BWV 235 en de Cantate BWV 10
voor koor, orkest en solisten. Aan de
bezoekers van het concert wordt ge-
vraagd een aantal koralen, in de stijl
zoals toen gebruikelijk was, mee te
zingen. Daartoe wordt er vanaf 20.00
uur een kwartier o.l.v. Klaas Stok “in-
gezongen”.Voor alle concerten geldt
toegang t/m 16 jaar gratis. Reserveren
via www.baderorgel.nl, info@bader-
orgel.nl of telefonisch 0575-556381.
Voor nadere details zie de website:
www.baderorgel.nl

Zilveren jubileum Stichting Hendrick Badeorgel
Concerten in Zutphen op 23 en 24 september
Zutphen - Zutphen is een Bach-minnende stad. Daarom juist heeft de 
jubilerende Stichting Henrick Baderorgel voor de invulling van de 
viering van het 25-jarig jubileum voor iets heel bijzonders gekozen. 
De Stichting heeft als verantwoordelijkheid het onderhoud en het in 
stand houden van de drie historische orgels in de Sint Walburgiskerk 
en genereert de middelen daartoe middels het organiseren van een 
breed scala aan concerten in dezelfde kerk.

De bezoekers kwamen in de veertien-
de minuut op een 0 - 1 voorsprong 
na een goed uitgespeelde aanval. 
Vorden kwam echter meteen terug 
in de wedstrijd toen Dennis Went-
ink de bal doorkopte na Micha Bo-
link die voor de 1 - 1 zorgde. Kort 
voor rust scoorde Stefan Eggink de 
bal binnen uit een corner van Renz 
Cornegoor, en bepaalde daarmee de 
ruststand op 2 - 1. 

In de tweede helft kwam Vorden al 
snel op een 3 - 1 voorsprong toen 
Frank Hiddink goed de ruimte op 
zocht om voor te geven op Micha 
Bolink voor diens tweede doelpunt 
van de wedstrijd. Vordenaar Bas 
Brunsveld vond dat zijn elftal goed 
gespeeld had, ´Belangrijke drie pun-

ten voor ons, we zijn in tegenstelling 
tot vorige week tegen Lochem goed 
aan het duel begonnen vandaag. Na 
de 1 - 0 achterstand kwamen we 
meteen weer terug in de wedstrijd 
met de gelijkmaker, waarmee je 
toch een mentaal klapje uitdeelt 
aan Eibergen. Iets wat doorwerkt 
als je vlak voor het rustsignaal de 
2 - 1 scoort. 
In de tweede helft hebben niet echt 
kansen weggegeven aan Eibergen, 
en het was klasse van Frank Hid-
dink dat hij als spits die nog niet 
gescoord heeft dit seizoen de bal zo 
goed terug legt op Micha Bolink zo-
dat die de 3 - 1 kon scoren. We heb-
ben nu een behoorlijk gat geslagen 
naar de ploegen onder ons, en heb-
ben hiermee een mooie competitie 
start gemaakt. Mooi is het ook om 
te zien dat er steeds meer automa-
tisme in ons team begint te komen. 
Achterin zijn we centraal sterk ge-
worden met Stefan Eggink en Den-
nis Wentink. 

Al met al vind ik dat we een prima 
teamprestatie afgeleverd hebben.

Vorden boekt overwin-
ning op FC Eibergen
Vorden - Het eerste elftal van 
vv Vorden wist een mooie over-
winning op het bezoekende 
FC Eibergen te behalen. In een 
wedstrijd met goed voetbal van 
beide zijden wist VV Vorden de 
punten vandaag in eigen huis te 
behouden.

Op een paar euro exact hetzelfde be-
drag als vorig jaar. Het geld wordt
aangewend voor onderzoek in de
strijd tegen ziekten die de spieren
verlammen.

Opbrengst col-
lecte Prinses 
Beatrix Fonds
Vorden - De collecte voor het Prin-
ses Beatrix Fonds die afgelopen
week in Vorden werd gehouden
heeft euro 2499,08 opgebracht.

Trouwen - Feesten - Airport - Personen vervoer - Zaken Trips - Evenementen - VIP
www.fivestarlimo.nl

Vraag een vrijblijvende offerte aan: 06 - 51 330 743

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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.

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden
Dienst in de Gereformeerde kerk: Zondag 25 september 10.00 
uur ds. F.W. Brandenburg, viering HA, 19.00 uur Zangdienst 
“Vorden zingt” ds. H. Witmer uit Westerhaar

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 25 september 10.00 uur Anneke Wouda, Eerbeek

R.K. kerk Vorden
Zondag 25 september 10.00 uur Eucharistieviering, dameskoor

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 september 17.00 uur Eucharistieviering, herenkoor
Zondag 25 september 10.00 uur Geen viering

Tandarts
24-25 september J.H.H. de Lange, Lochem tel. 0573 – 25 43 57
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Dagmenu’s 21 t/m 27 sep.

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

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

Woensdag 21 September Knoflookroomsoep/Brochette 
van varkenshaas en kipfilet met kruidenboter, aardappelen 
en warme groente.

Donderdag 22 September Duitse biefstuk met gebakken 
uien, gebakken aardappelen en rauwkostsalade / Tiramisu 
met slagroom

Vrijdag 23 September Groentesoep / Pangafilet op oos-
terse wijze met rijst en warme groente.

Zaterdag 24 September Kipspies met pindasaus, aardap-
pelen en warme groente / IJs met slagroom.

Maandag 26 September Champignonsoep en Wokki Wokki 
van kip met rijst en rauwkostsalade.

Dinsdag 27 September Wienerschnitzel met gebakken 
aardappeltjes, warme groente en ijs met slagroom na.

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

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

Vlaai van de week

Stoofperenvlaai
6-8 personen € 6,75

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Herfstbroodje     € 2,75
 Appeltaartje  6 pers.  € 5,00

Aanbiedingen geldig van di 13 t/m za 24 september.

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

Alleen op afspraak.

Te koop scooter Yamaha 
aerox van sept 2009 zwart. 
Vraagprijs € 900. tel. 
0641108953.

�

Peuterspeelzaal ‘t 
Kraankuikentje organiseert 
haar jaarlijkse speelgoed- 
en kinderkledingbeurs. 
Tevens leuke kinderspel-
letjes georganiseerd door 
Kranenburgs Belang. Op 
vrijdag 30 september a.s. 
van 18.00-20.30 uur in ba-
sisschool “de Kraanvogel” te 
Kranenburg.

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 26 september. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Zoete hand/perssinaasappelen
1 kilo 2.50 2e kilo HALVE PRIJS

Nieuwe oogst Hollandse Elstar 2 kilo 1.99
Nieuwe oogst Hollandse spruiten
 500 gram 0.49
Kant en klaar ovenschoteltje
met spitskool en kip  p.p.  5.95     
WOENSDAG RAUWKOSTDAG!!
bij iedere aankoop bakje rauwkost GRATIS

In het ludgerusgebouw te 
Vierakker wordt er do 22 en 
29 sept om 08.45 introduc-
tie COMBI-AEROBICS les 
gegeven. Info en opgeven bij 
Renata. Tel. 06-10484903.

�

CURSUSPROGRAMMA 
KUNSTKRING RUURLO: 
(fi jn)schilderen, schilderen 
voor kinderen, boetseren, 
speksteen, droomlamp, 
patchwork, open atelier, enz. 
Info www.kunstkringruurlo.nl 
of 0573-453090. Aanmelden 
cursusadministratie@kunst-
kringruurlo.nl

�

Te huur gr. huis met 7 
slaapk. in Veldhoek tel.0573 
461255 ben.bulten@online.
nl

�

Te koop: z.g.o. 
ROLSTOELAUTO,Renault- 
Express, bwjr 1997, 97000 
km. Tel. 06-25358189.

�

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.

THAILAND-Winter vakan-
tie bij Vordenaren-www.ban-
dokmaai.com.

�

Te Huur
Opslag/Stalling 

ruimte voor o.a. 

inboedel
auto’s (oldtimers)

06-51577095

massage en therapie

Xandra Veltman, Baak

www.respectrum.nl

(0575) 44 28 85

verloren?

 Ben je
      je lach



God nam tot Zich onze lieve en zorgzame schoon-
zuster en tante

Ans Brummelman-Heida

Echtgenote van Gerrit Brummelman

16-04-1944 15-09-2011

Wij zullen haar missen!

 Ab en Diny Brummelman-Nauta
 Tonnie en Herman † Brummelman

-Brummelman
 Nelly en Jo Tekelenburg-Brummelman
 Hans Brummelman en Thea Klein
 Jan † en Carolien Jolink-Rouw
 Neven en Nichten

Vorden, september 2011

Omringd door degenen die zij lief had, heeft de 
Here tot Zich genomen mijn lieve vrouw, onze moe-
der, schoonmoeder en oma

Ans Brummelman-Heida

in de leeftijd van 67 jaar.

 Gerrit Brummelman

 Gerco

 Erik en Yvonne
  Anouk, Lize

 René en Patricia
  Gijs, Teun

15 september 2011
Vorden, Het Kerspel 13

Correspondentieadres:
R. Brummelman
Leemgoor 2
7251 VP Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 
dinsdag 20 september van 19.00-19.30 uur in het  
uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.

De Afscheidsdienst zal worden gehouden woens-
dag 21 september om 11.00 uur in de Gerefor-
meerde kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden. Voor-
afgaand is er aldaar nog gelegenheid om afscheid 
van Ans te nemen van 10.35-10.50 uur.

Aansluitend brengen wij haar naar haar laatste rust-
plaats op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Nadien is er gelegenheid tot condoleren in ”De 
Herberg”, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Onze bijzondere dank gaat uit naar de huisartsen 
B.A. Albers en E.C. Tanis en alle medewerkers 
van het Hospice in Zutphen voor hun liefdevolle 
verzorging.

Eerlijk en 
betrouwbare

schilder heeft nog 
tijd voor binnen- 
en buitenwerk.

Tel. 06-22 68 52 97

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

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

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

Te huur
per 1 januari 2012

Praktijk-/ 
kantoor-

ruimte
Interesse?
Neem contact 

op met Hanneke 
Jansen van de 
Berg-van Gool

hanneke.jvdb
@inter.nl.net

• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van 
onze dochter en mijn zusje

Ronja
 
Zij is geboren op woensdag 14 september 2011.
 

Daniëlle ter Huerne, 
Adri Groot Nuelend 
en Jonas

Hoetinkhof 77 
7251 WK Vorden
tel. 0575-555333

 

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

UITNODIGING
U bent van harte welkom op de

Open dag
van Uitvaartverzorging

PATRIMONIUM
Zaterdag 24 september 2011 van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Toegang gratis

Wij bieden u een kijkje achter de schermen van het rouwcentrum. 
Er zijn verschillende organisaties die zich presenteren. 

Enkele daarvan geven een lezing.

Programma:

 11.00 uur  Lezing Notaris J.A. Te Lindert

 12.00 uur  Lezing Thanatopraxie (tijdelijke balseming)

 13.00 uur  Lezing Hospice Rozenheuvel

 14.00 uur  Demonstratie Wikkelgoed

 15.00 uur  Lezing “Kinderen en rouw”

Rouwcentrum Meipoortstraat 74, Doesburg
Tel: 0313-474909

www.patrimoniumdoesburg.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

0575-552959

VOLLERKORE
BROODJES

NU 6 VOOR

2.35

PER STUK VOOR  0.45

VOLKOREN
RIJK AAN VEZELS

NU VOOR

2.35

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 20 t/m zaterdag 24 september

CAPPUCCINO 
VLAAI

   

 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Met grote ontroering hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van onze gewaardeerde ouder-
ling mevrouw

Ans Brummelman-Heida

Wij wensen Gerrit Brummelman, kinderen en klein-
kinderen veel sterkte in het dragen en verwerken 
van dit grote verlies.

Namens de kerkenraad van de
Gereformeerde wijkgemeente Vorden
Jan Dijkman, voorzitter
Adèle Schotanus, scriba



KOOPAVOND
HENGELO GLD.
PER 1 SEPTEMBER OP DONDERDAGAVOND

LEDEN HENGELOSE ONDERNEMERSVERENIGING

U WILT TOCH OOK
BESPAREN OP
UW MAANDLAST?

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

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

Spalstraat 11 Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 15 21
www.memelink-bergervoet.nl deze actie is geldig van 22 september t/m 22 september 2011

DROGISTERIJ
VERFSPECIAALZAAK

* PRIJS INCL. KORTING 

Kerkstraat 1 Hengelo Gld tel. 0575 461300

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

WINTERCOLLECTIE
15% KORTING

Actie alleen geldig op donderdag van 17.00 - 20.00 uur.

T A T AA TALLAT AU-A T

NIEUWE

Regelinkstraat 16, 7255 CC  Hengelo Gld.  •  Tel. (0575) 46 38 18 - Fax (0575) 46 50 88
 E-mail: info@uiterweerd.nl - Internet: www.uiterweerd.nl

drukwerk  •  pr in t  en  kop ieerserv ice

Voor al uw drukwerk bent u bij ons aan het juiste adres!
Wij zorgen voor een perfecte uitstraling van al uw handels- en 

reclamedrukwerk in zwart/wit, kleur of full-colour.

Ook uw familiedrukwerk verzorgen wij graag.
Wij hebben een uitgebreide collectie geboortekaarten, 

huwelijkskaarten, en jubileumkaarten.

Win kaarten voor De Graafschap!

Voor elke thuiswedstrijd kunt u
kaarten winnen!

Alleen bij PLUS Hans Eland



De Creatieve Stek “

In oktober starten we weer met de workshop 
bloemschikken. De workshops vinden plaats in 
mijn nieuwe cursusruimte aan de Vogelzangweg 1 

in Hengelo (Gld.).
We beginnen met een herfstdecoratie.

 Heeft u belangstelling?
Bel dan Ineke Jansen: 06 -53147373

of mail decreatievestek@live.nl
 www.decreatievestek.nl.

Zutphen Emmerikseweg 17
7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55
Fax (0575) 45 26 79 www.bouwmarktdetolbrug.com

KOOPAVOND
HENGELO GLD.
PER 1 SEPTEMBER OP DONDERDAGAVOND

LEDEN HENGELOSE ONDERNEMERSVERENIGING

tegen scherpe prijzen!!

Expert Houten Stellingmolen 1, Houten. Telefoon 030-6375561, Expert Baarn Nieuwstraat 21, Baarn. Telefoon 035-5420612 

Expert Hardenberg De Brink 36, Hardenberg. Telefoon 0523-261301, Expert Leersum Rijksstraatweg 123, Leersum. Telefoon 0343-451944 

De topkwaliteit-expert
Bij Expert vindt u altijd een uitgebreid 

assortiment. Met de beste producten, 

de sterkste merken en extra garanties.

Van experts kun je meer verwachten.

B E S T E  S E R V I C E       D E S K U N D I G  A D V I E S       T O P K WA L I T E I T

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

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

in de hele maand september
   * Minimum bedrag  49,95

Wij hechten aan kwaliteit. Onze kwaliteitseisen ziet u niet alleen terug in het resultaat, maar ook in de wijze 

waarop wij onze producten voor u realiseren. We zien er op toe dat ons werk gegarandeerd goed is. U krijgt 

de kwaliteit die voor ons vanzelfsprekend is, voor een vanzelfsprekend goede prijs. Natuurlijk maken we 

daarin verantwoorde & groene keuzes. Want ook met het milieu zijn we duurzaam verbonden. U bent van 

harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen.

concept & ontwerp internetdiensten krantenuitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

Kwaliteitgericht

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



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

SPECTACULAIRE KORTINGEN 
ÉN BIJENKORF CADEAUCARD
Gedurende de Renault Salon de Pro-
motion kunnen consumenten profite-
ren van veel aanbiedingen. Naast het 

plusvoordeel is er een scherp finan-
cieringsaanbod. Tevens wordt er bij 
aankoop van een nieuwe Renault een 
cadeaucard van de Bijenkorf cadeau 
gedaan waarvan de waarde op kan 

lopen tot € 400,-. Het totale voordeel 
kan tijdens Salon de Promotion oplo-
pen tot maar liefst € 5.800,-. Herwers 
Renault is speciaal voor deze acties 
ook geopend op zondag 2 oktober, van 
10.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer in-
formatie op www.herwers.nl of kom 
naar Herwers Renault in Doetinchem, 
Hengelo Gld, Neede of Zevenaar.

Salon de Promotion bij Herwers Renault
Profiteer van de Pluspunten!

Hengelo - Herwers Renault pakt uit tijdens de Salon de Promotion. 
Een bezoek aan de showroom van Herwers Renault kan van 22 septem-
ber tot en met 3 oktober extra veel voordeel opleveren.

U bent van harte welkom bij Herwers Renault

Wat is: A. Bozen, Bozzen.

 B. Mosselen. 

 C. Nostereg. 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wim Stevenhage komt om de veer-
tien dagen (op dinsdag) naar de bibli-
otheek in Vorden waar hij getrouw 
twee of drie boeken inlevert en weer 
nieuwe exemplaren mee naar huis 
neemt. Afgelopen dinsdag kreeg hij 
namens de bibliotheek Vorden van 
Dorine Reinders een kopje koffie aan-
geboden. ‘Nog even wachten want we 
krijgen zo dadelijk bezoek’, zo sprak 
Dorine tot de verbouwereerde Wim 
Stevenhage. Toen de fotograaf was 
gearriveerd kreeg Wim nog wat aan-
geboden: bloemen en een dasspeld’: 
‘omdat je hier trouw elke veertien 
dagen komt en U één van de oudste 
leden van de bibliotheek bent’, zo 
sprak Dorine Reinders. ‘Dus als ik 
het goed begrijp ben ik hier vandaag 
het feestvarken’, zo sprak Wim met 
pretoogjes. 

Hij heeft zijn hele leven gelezen, het 
ene boek na het andere. Boeken op 
het gebied van filosofie, fysica. ‘Ook 
lees ik graag boeken over het leven 
van de mensen, hoe zit de mens qua 
organen in elkaar. Maar ook boeken 
over kunst en geschiedenis. Momen-
teel lees ik graag detectives en boeken 
over liefdesgeschiedenissen. Dat ik 
nog zo goed kan lezen; ik ben blij met 
mijn ogen’, zo zegt Wim Stevenhage. 
Hij werd geboren in Amsterdam en 
was al ver voor de Tweede Wereld-
oorlog regelmatig in de bibliotheek 
aan de Prinsengracht te vinden. Zij 
vader was inspecteur elektriciteits-
werken in onze hoofdstad. 
Wim: ‘Ik was heel goed in wiskunde, 
wilde daarin verder studeren. Dat 

kon niet, er was geen geld. Na de HBS 
heb ik o.m. MO boekhouden gedaan. 
Vervolgens heb ik nog een poos bij 
een levensverzekeringsmaatschappij 
gewerkt. Toen ik 21 jaar werd, volgde 
ontslag, ik was een te dure kracht. Op 
m’n 23e jaar ben ik naar Den Haag 
vertrokken. Daar heb ik een paar jaar 
voor de voedselvoorziening gewerkt, 
dus altijd te eten gehad. In de honger 
winter van 1944 ben ik terug gekeerd 
naar mijn moeder in Amsterdam, 
op een fiets zonder banden. Via bon-
kaarten die mijn zuster kreeg, ook 
toen te eten gekregen. Een zwager 
van mij haalde altijd voor de diaconie 
en kerk, appels in Friesland. En daar 
kregen wij er ook wat van’, zo zegt 
Wim Stevenhage.

In 1950 trouwde hij met een zekere 
Ans Beukema met wie hij samen drie 
kinderen heeft. Eén woont in Ensche-
de, één in Weert en één in Amerika. 
Inmiddels had Wim de verzekering 
ingeruild voor de functie van accoun-
tant. Wim: ‘Op gegeven moment 
kreeg ik een baan aangeboden als 
accountant bij Thomas en Drijver en 
zijn we naar Deventer verhuisd. Ik 
heb daar 25 jaar gewerkt. Ik heb bij 
een reorganisatie de computer nog 
bij Thomas en Drijver ingevoerd. Op 
m’ n 63e jaar ben ik gepensioneerd, 
dus geniet ik al 32 jaar van mijn vrije 
tijd’, zo zegt Wim Stevenhage. Be-
halve lezen heeft hij nog een hobby: 
schilderen.
Daarover zegt hij: ‘Ik maak elke week 
een schilderij en altijd gekke dingen, 
zoals een fiets op een rots, mensen 

Gehuldigd in bibliotheek Vorden

95 jarige Wim Stevenhage leest elk jaar 130 boeken
Vorden - Wim Stevenhage is 95 jaar oud, leest elk jaar zo’n 130 boeken 
en heeft nog altijd de illusie dat hij nog eens met een dame ‘ballroom‘ 
kan dansen. Maar, zo voegt hij er direct na het uitspreken van deze 
wens aan toe : ‘ Het zal wel een illusie blijven want mijn knieën zijn 
niet meer zo goed’. Hij zegt het met een big-smile, een teken dat het 
leven hem nog altijd toelacht.

Dorine Reinders biedt Wim Stevenhage bloemen aan

die sterren plukken, alles wat maar 
in mijn fantasie naar boven komt’. 
Veertien jaar geleden is zijn vrouw 
Ans overleden. Echt eenzaam heeft 
Wim zich nadien niet gevoeld. Ik heb 

altijd veel vriendinnen gehad. Nee 
geen relaties, maar een vriendin om 
mee naar de schouwburg te gaan, een 
vriendin met wie ik op reis ging. Een 
vriendin waar ik een goed gesprek 

mee kon voeren, of samen naar mu-
ziek luisteren. Vrienden heb ik vrijwel
nooit gehad, het waren altijd dames’,
zo zegt de krasse levenslustige Wim 
Stevenhage met een lachend gezicht.

De zorg voor iemand in de omgeving, 
een ziek familielid, een kind met een 
beperking of een dementerend per-
soon, kan soms heel zwaar zijn. Om 
die zorg goed vol te houden is het goed 
om af en toe even vrijaf te hebben: 
om even respijt te hebben. Tijdens de 
bijeenkomsten wordt informatie ge-
geven door de mantelzorgconsulen-
ten van VIT over de mogelijkheden 
die daarvoor zijn; ook voor u. U kunt 

daarbij denken aan vervangende zorg
thuis, of vervangende zorg buitens-
huis, of mogelijkheden voor uzelf om
er even uit te zijn. Al deze zaken ko-
men aan de orde. De mantelzorgcon-
sulenten kunnen u ook helpen om
deze soorten respijtzorg voor u te re-
gelen. Deze dienstverlening is gratis. 
Op 27 september bent u welkom in 
Zaal Veldhoen, Keppelseweg 420 in
Langerak van 13.30 uur – 15.30 uur
en op 4 oktober is de bijeenkomst in
Beusink Recreatie, Lievelderweg 106 
in Lievelde van 20.00 – 22.00 uur.
Beide bijeenkomsten zijn gratis toe-
gankelijk en een kopje koffie of thee
wordt u aangeboden. 

Aanmelding is gewenst; dit kan tele-
fonisch bij VIT 0573-43 84 00 of via
mail info@vitoost-gelderland. Graag
aangeven op welke bijeenkomst u
aanwezig zult zijn. Ook voor meer
informatie kunt u terecht op boven-
genoemd telefoonnummer.

Themabijeenkomsten VIT Oost-Gelderland
‘Even vrijaf, 
ook als je zorgt!’
Doetinchem - Op dinsdagmiddag 
27 september en dinsdagavond 4 
oktober organiseert VIT Oost-Gel-
derland informatiebijeenkom-
sten voor mensen die zorgen voor 
een ander; met als onderwerp de 
mogelijkheden die er zijn om 
ook tijd voor jezelf te hebben. De 
bijeenkomsten vinden plaats op 
27 september in zaal Veldhoen in 
Langerak (bij Doetinchem) en op 
4 oktober in Beusink Recreatie in 
Lievelde.



Rond 11.00 uur vertrokken alle 
KZV deelnemers en kunstenaars 
naar hun locaties met in hun kiel-
zog het publiek. Ook de rest van de 
dag maakte het publiek grif gebruik 
van de overzichtstentoonstelling 
WIE?WAT?WAAR? en liet men zich 
onder het genot van koffie/thee en 
taart uitgebreid informeren over de 
kunstwerken en de mogelijkheden 
van de uit te stippelen kunstroute. 
Het publiek kwam vanuit het hele 
land, maar ook uit o.a. Borculo, Ba-
thmen, Lochem, Doetinchem en Zut-
phen.
De bankmedewerkers gaven de dag 
nog een extra kleurrijk tintje door 
alle bezoekers aan de overzichtsten-

toonstelling WIE?WAT?WAAR? te 
verrassen met een  paars rugzakje 
met daarin Infoblad KZV,  fris water, 
pepermuntjes en een pen om de nodi-
ge aantekeningen te kunnen maken 
bij de kunstwerken. En zo was het 
hele KZV-publiek meteen herkenbaar 
in Vorden-dorp en -buitengebied!
Oude bekenden en nieuwe kunst-
liefhebbers werden in de ateliers en 
galeries welkom geheten en er ont-
stonden boeiende gesprekken tussen 
kunstenaars/galeriehouders en pu-
bliek over kunst en vormgeving . Zo 
werd aan een van de doelstellingen 
van St. KZV i.o. “het toegankelijker 
maken van beeldende kunst en vorm-
geving voor een breder/groter publiek 

“ voldaan.
 Er werd genoten van de grote di-
versiteit aan hedendaagse beeldende 
kunst en vormgeving: van abstracte 
en figuratieve schilderijen en tekenin-
gen tot beelden in brons en steen, van 
organische en geometrische sculptu-
ren tot fotografie en sieraden en van 
glaskunst en keramiek tot speelse ob-
jecten in diverse materialen.
In galerie”de Ezelstal” werd het ‘s 
middags helemaal feest toen een 
trouwe bezoekster spontaan achter 
de  piano plaatsnam en een jazzy au-
bade bracht aan beeldend kunstenaar 
Gradus Verhaaf . De speelse objecten 
van Rietje Zuijderwijk dansten vrolijk  
mee!

Publiek en KZV-deelnemers kunnen 
terugkijken op een geslaagde dag met 
minder bezoekers dan voorgaande 
keren, maar met een intense ontmoe-
ting tussen kunstenaars en publiek. 
Verheug u alvast op de volgende 
KunstZondagVorden van 11 decem-
ber 2011, want dan viert KunstZon-
dagVorden haar 1e lustrum. 
Zet deze datum alvast in uw agenda! 
www.kunstzondagvorden.nl

Feestelijk, kleurrijk en intens

20ste KunstZondagVorden
Vorden - Feestelijk, kleurrijk en intens dat zijn woorden die de 20ste 
KunstZondagVorden van 11 september jl. het best weergeven. De dag 
begon feestelijk met koffie en taart bij de overzichtstentoonstelling 
WIE?WAT?WAAR? met werken van de deelnemende kunstenaars in 
ABNAMRO. Na een hartelijk welkom door de voorzitter van St.KZV i.o. 
Will(emijn) Colenbrander en een woord van dank aan de medewerkers 
van ABNAMRO, vertelden de aanwezige kunstenaars en galeriehou-
ders, op spontane uitnodiging van Will(emijn) Colenbrander, over hun 
drijfveren en werkwijzen en gaven een toelichting op de geëxposeerde 
werken. Zowel voor het publiek als voor de deelnemende kunstenaars 
een boeiende ervaring.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij 

de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. 

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het 

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

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

• Kaartclub ’s maandagmiddags 
en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

SEPTEMBER
21 ANBO klootschieten, Olde Lettink
22  Klootschietgroep de Vordense Pan
22 PCOB Stampertje ds. C. Ferrari 

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

Kruis in de Wehme
29 Klootschietgroep de Vordense Pan

OKTOBER
5  ANBO klootschieten, Olde Lettink
6  Bejaardenkring Vorden
6  Klootschietgroep de Vordense Pan
12 ANBO klootschieten, Olde Lettink
12 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
13  Klootschietgroep de Vordense Pan
19 ANBO klootschieten, Olde Lettink
20  Klootschietgroep de Vordense Pan
20  Bejaardenkring Vorden
26  ANBO klootschieten, Olde Lettink
26  Bazar Welfare Rode Kruis in de  

Wehme
27  Klootschietgroep de Vordense Pan
27  PCOB en ANBO Stampertje burg.

Aalderink actuele zaken in het be-
lang van ouderen

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

Amro overzichtstentoonstelling
KunstZondagVorden

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

VC Leeuwarden DS 1 Dash DS 1 0-2
Zalsman/Reflex DS 1 Dash DS 1 2-1
Dash DS 1 VC Sneek DS 4 2-1
Kerkemeijer Gem. BD 1 Dash BD 1 3-0

Programma 22-09-2011 
21:00:00 VIOS Eefde DY 4 Dash DY 2 
De Stuw, Eefde 

23-09-2011 
20:30:00 A.B.S. HY 1 Dash HY 1 De 
Uutvlog, Bathmen 
23-09-2011 21:00:00 GeKoMo Rivo DS 
2 Dash DS 4 Dorpsaccomodatie Riet-
molen

24-09-2011 
09:00:00 The Phantoms MC 1 Dash 
MC 2 Beumerskamp, Doesburg 

11:30:00 Dash MA 1 Longa’59 MA 1 ‘t 
Jebbink, Vorden 
13:00:00 Blok ‘71 MB 2 Dash MB 2 IJs-
selweide, Gendringen 
13:30:00 Dash DS 3 WIK Steenderen 
DS 2 ‘t Jebbink, Vorden 
14:00:00 Tornado Laren MB 1 Dash 
MB 1 Braninkhal, Laren Gld 
15:00:00 Victoria DS 2 Dash DS 6 de 
Muizenberg, Didam 
15:30:00 Dash DS 5 Wilskracht DS 1 
‘t Jebbink, Vorden 
15:30:00 Dash HS 2 Pajodos HS 1 ‘t 
Jebbink, Vorden 
15:45:00 Rabobank/DeVoKo DS 1 
Dash DS 1 Dorper Esch, Denekamp 
17:30:00 Dash HS 1 Wevoc HS 2 ‘t Jeb-
bink, Vorden 
17:30:00 Dash HS 3 GeKoMo Rivo HS 
3 ‘t Jebbink, Vorden

Dash
Uitslagen Dash week 37 2011

Haar voorkeur gaat uit naar bloemen 
en abstract werk. Truus Pijpers is 11 
jaar geleden met haar man naar de 
Achterhoek verhuisd. Daar kreeg zij 
eindelijk de gelegenheid te doen waar 
zij al tijden zin in had: schilderen! 
Meerdere leermeesters hebben haar 
gevormd tot wat zij nu is.Het schil-
deren beoefent zij met veel plezier, al 
geeft zij ook aan, dat het niet altijd 
pure ontspanning is. Het materiaal 
en de techniek wisselen elkaar af. Ze 

gebruikt de scheurtechniek, gesso
en zand en dat alles met acrylverf
en sprekende kleuren. Soms kan zij
dagen en nachten met een schilderij
bezig zijn voordat er iets op het doek
gezet wordt. Al schilderend komt er
ook lang niet altijd uit wat zij eerst is
haar hoofd had! 

Het blijft altijd een verrassing. De ex-
positie is te bezichtigen tijdens de ope-
ningstijden van Bibliotheek Vorden.

Expositie Truus Pijpers 
in bibliotheek Vorden
Vorden - In de bibliotheek van Vorden is gedurende de maanden sep-
tember en oktober een expositie ingericht met schilderijen van de in
Vorden woonachtige Truus Pijpers. Zij schildert met acryl en werkt
graag met felle kleuren.

Op zaterdag 10september werd de 
8ste onderlinge senioren wedstrijd 
gevist. Deze werd gevist in de IJssel te 
Baak. Er deden 9 personen aan mee. 
In totaal is er 18 kilo en 50 gr vis 
gevangen. Uitslag is als volgt: 1 Jan 
Groot Jebbink 5700gr.; 2 Jan Eggink 
4220gr. 3 Ab Vruggink 3130gr.

Op zaterdag 18 september is 9de on-
derlinge senioren wedstrijd gevist in 
de Oude IJssel Er deden 8 vissers aan 
mee. Ze vingen in totaal 13.770 gr. Er 
is veel voorn gevangen. Uitslag is als 
volgt: 1 Rob Golstein 5600gr.; 2 Jan 
Groot Jebbink 2200gr.; 3 Wim Vree-
man 2060gr.
De volgende wedstrijd is op 8 okt.

HSV de Snoekbaars
Vorden - Uitslagen HSV de Snoek-
baars.



Er hadden zich ca. 35 ondernemers 
voor deze “special” aangemeld en het 
weer werkte eindelijk eens mee ! De 
start was bij Brasserie Lettink waar 
men kon kiezen uit 4 verschillende 
soepen., die de deelnemers zich goed 
lieten smaken. 2 jonge Vordense 
“muzikanten” , Arjan Knoef en Mar-
tijn Klaassen zorgden voor de sfeer-
volle muzikale omlijsting met gitaar 
en zang. Hierna ging het op de fiets 
richting het Grote Veld waar een niet 
alledaagse locatie de volgende “stop” 
was. Bij Eetcafé De Reehorst, onder-
deel van Bospark (voorheen camping) 
De Reehorst , werd er een Schots tus-
sengerecht geserveerd van zalm en 

pasta. Er werd bijpassende muziek 
van Ierse herkomst gedraaid en Mar-
cel Leferink, voorzitter van de VOV 
liet zich niet onbetuigd met zijn ac-
cordeon. Een lied “uit de oude doos” 
van de VOV (Cherio met Vordense 
tekst) en zelfs het Vordense Volkslied 
werd door een deel van de aanwe-
zigen uit volle borst meegezongen. 
Grand Bistro de Rotonde was de 3e 
pleisterplaats. Hier stond Afrikaans 
op het menu, uiteraard voorzien van 
de bijbehorende Afrikaanse wijnen. 
De heerlijk klaargemaakte gerechten, 
onder andere bestaande uit gnoe en 
struisvogel. vielen zeker in de smaak 
bij de deelnemers. Eetcafé De Slof ver-

welkomde zijn gasten met een niet 
bepaald alledaags dessert, bestaande 
uit 3 afzonderlijke kleine gerechtjes. 
een passende afsluiting van deze bij-
zondere fietstocht. Ook hier was live 
muziek aanwezig. 

De (nog)relatief onbekende Vordense 
zangeres Lente Van Kessel, begeleid 
door Martijn Klaassen, zorgde voor 
een verrassend optreden, dat door de 
aanwezigen zeer werd gewaardeerd. 
Hiermee kwam er een einde aan een 
geslaagde avond., waarbij weer veel 
nieuwe contacten zijn gelegd. 

De bijeenkomsten van het Onder-
nemerscafé zijn elke 3e donderdag 
van de maand. Wie lid wil worden 
van het Café wordt hierbij uitgeno-
digd om een e-mail te sturen naar 
c.smeerdijk@chello.nl

Ondernemerscafé “Op Tournee”

Vorden - Op donderdag 15 september was de 1e bijeenkomst van het 
Vordens Ondernemerscafé. na de zomer. Dit keer geen standaard-pro-
gramma met een inleider en daarna een gezamenlijke maaltijd, maar 
een culinaire fietstocht langs 4 Vordense horeca gelegenheden.

Afgelopen juni hebben honderden 
kinderen tijdens het Midzomerfeest 
een ballon opgelaten, hopend op een 
mooie prijs. Net als voorgaande jaren 
zijn er veel ballonnen bij onze ooster-
buren terechtgekomen. Natuurlijk 
waren er ook weer veel bijzondere 
vindplaatsen zoals een privégolfbaan, 
de bakfiets van opa die al jaren bui-
ten staat… en veel ballonnen vonden 
hun plekje in een boom. 

De winnaar dit jaar was Lizzy Huis-
man (6 jr) Jochem Pasman (5 jr) volg-

de met zijn ballon en Rick Onstenk (5
jr) sluit de rij met de derde prijs. 
De ballonnen van de winnaars kwa-
men ver in Duitsland terecht.

Volgend jaar zal er wederom tijdens
het 10e Midzomerfeest Vorden een
ballonnenwedstrijd worden gehou-
den. De Stevo is nu alweer volop aan
de gang met de organisatie van het 9e
Oud & Nieuw feest. Binnenkort volgt
meer nieuws hierover. 
Houdt ook onze website in de gaten:
www.stevo.nu

Prijsuitreiking ballonnen-
wedstrijd Midzomerfeest

Vorden - Het einde van de zomer is in zicht. Traditiegetrouw betekent
dit voor de Stevo (Stichting Evenementen Vorden) dat de prijswinnaars
van de ballonnenwedstrijd bekend worden gemaakt.

Bestuurslid Willy Ribbink en Angelique Sueters van Top 1 Toys Sueters met de prijswin-
naars met van links naar rechts Rick Onstenk, Jochem Pasman en Lizzy Huisman.

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 mensen 
wordt er goed opgelet dat hetgeen er 
verkocht gaat worden ook van goede 
kwaliteit is. Daarbij is een verloting 
met prachtige prijsjes en prijzen, 
die door de vele ondernemers van 
de Vordense middenstand beschik-

baar worden gesteld. En zoals ieder
jaar worden er door veel betrokken 
moeders en vaders van allerlei lek-
kernijen gebakken die je ook kunt
kopen. Voor de kinderen organiseert
Kranenburgs Belang tegelijkertijd
rond de school een aantal activiteiten
en spelletjes, zodat zij zich zeker niet
zullen vervelen. 

De jongere kinderen kunnen daarbij
een ritje op een pony maken. Van-
zelfsprekend is er voor de volwassen
bezoekers ook genoeg mogelijkheid
om gezellig bij te kletsen onder het 
genot van een gratis kopje koffie. De
opbrengst van deze jaarlijkse beurs
is volledig bestemd voor peuterspeel-
zaal ’t Kraankuikentje. Iedereen is 
van harte welkom vanaf 18.00 uur 
tot ongeveer 20.30 uur in de gymzaal
van basisschool “de Kraanvogel” Ei-
kenlaan 22 in Kranenburg.

Peuterspeelzaal ‘t Kraankuikentje
Kinderkleding- en speelgoedbeurs 
in De Kraanvogel
Kranenburg - Volgende week 
vrijdag 30 september wordt op 
basisschool “de Kraanvogel” in 
Kranenburg, waar ook peuter-
speelzaal ’t Kraankuikentje is 
gevestigd, weer de jaarlijkse kin-
derkleding- en speelgoedbeurs 
georganiseerd. Zoals ieder jaar 
belooft het weer een leuke avond 
te worden.

De eerste avond is een combinatie 
van leerzaam en vermakelijk; Johan 
Eggink uit Laren leidt u langs een 
“klassiek” ganzenbordspel. Om alle 

hindernissen te nemen, zullen uw 
hersens zich goed moeten inspannen. 
Er wordt in groepjes gespeeld. Dus sa-
menwerking, iets waar onze dames 
goed in zijn, komt ook van pas. 

U wordt van harte uitgenodigd, - 
neem vriendinnen en familieleden 
mee -, om woensdagavond 21 sep-
tember 2011 om 19.30 uur in Wit-
hmundi dit gezellige spel te komen 
spelen.

Oecumenische 
vrouwengroep 
Wichmond-Vierakker
Wichmond - Ons nieuwe seizoen 
gaat weer beginnen. De vereni-
ging heeft ook voor komend 
jaar veel boeiende, leerzame en 
vermakelijke sprekers gevon-
den voor onze vaste woensdag-
avonden.

De pauze werd gehouden bij cam-
ping De Veldhoek van de familie 
Wentink. De tocht eindigde bij cam-
ping De Boomgaard van de familie 
Eggink. Daar werden ook de prijzen 
uitgereikt. Bij de jeugd ging de eer-
ste prijs naar Amber Smit, 2 Lianne 
ten Have, 3 Cato Haccou, 4 Berend 

Jan Brummelman. De aanmoedi-
gingsprijs ging naar Dana Eelderink. 
Bij de volwassenen werd Dika Harm-
sen winnaar, 2 Han Berenpas, 3 Es-
ther Dijkema, 4 Harry Lichtenberg. 
De aanmoedigingsprijs ging naar 
mevrouw Keurntjes. Donderdag 22 
september worden de festiviteiten 

voortgezet in de feesttent nabij de 
molen. Dan zal de toneelgroep Linde 
vanaf 19.30 uur de revue ‘Woar geet 
’t hen’ opvoeren. De revue die is sa-
mengesteld door Bert Tuinman, Jan 
Bosch, Martin ten Have, Bastiaan 
Meijerink, Herbert Hulstijn, Janny 
Haaring en Henk Broekgaarden, die 
tevens de regie voert. Er is een dans-
groep onder leiding van Petra Bosch, 
terwijl de decorgroep wordt aange-
stuurd door Martin ten Have. Her 
revueorkest staat onder leiding van 
Herbert Hulstijn. Vrijdagavond 23 
september wordt om 19.30 uur een 
begin gemaakt met het vogelschieten 
voor dames en heren. Speciaal voor 
de dames is er het vogelgooien. Voor 
de oud- koningen is er deze avond het 
keizer- schieten. Na afloop is er in de 
feesttent stemmingsmuziek met me-
dewerking van De Flamingo’s. Za-
terdag 24 september zal wethouder 
Josephine Steffens om 13.00 uur de 
volks- en kinderspelen openen. Dan 
staan onder meer de volgende spelen 
op het programma: dogkar rijden, 
schietsporten, kegelbaan, sjoelen en 
gaveldarten. 

Het volksfeest in het buurtschap 
Linde wordt die zaterdagavond in de 
feesttent afgesloten met een dans-
avond met medewerking van het 
dans- en showorkest Major League. 
Aanvang 19.30 uur.

Volksfeest Linde begonnen met 
fietstocht

Linde - Het volksfeest in het buurtschap Linde startte afgelopen zon-
dag traditioneel met een fietstocht voor jong en oud . De ruim 25 
kilometer lange tocht vond onder wisselende weersomstandigheden 
plaats en voerde de 78 volwassen deelnemers en 43 kinderen richting 
Varssel, Wolversveen en de Veldhoek.

Het gaat over plaatsen die we (misschien) van naam ken-
nen maar waar we niet vaak komen, echter zijn die wel 
erg belangrijk voor flora en fauna in deze gebieden. Het 
belooft een heel mooie en interessante middag te worden, 
waarvoor men allemaal van harte wordt uitgenodigd om 
14.30 uur in het Ludgerusgebouw.

Seniorensoos Wichmond/Vierakker
Wichmond/Vierakker - Woensdagmiddag 28 sep-
tember komt een enthousiaste natuurliefhebber 
en -medewerker van het IVN (Vereniging voor Na-
tuur- en Milieu-educatie) vertellen en beelden laten 
zien over “Achterhoekse Venen en Vennen”.



Ook na de tweede proef op zaterdag 
stond Carolien met The Ritz R&B 
(van Rohdiamant) weliswaar gedeeld, 
maar toch nog eerste, met een klein 
verschil met de nummers drie en vier. 
Tijdens de beslissende kür op muziek 
lieten Carolien en The Ritz zich nog 
één keer van hun allerbeste kant zien 
en bleven uiteindelijk twee procent 
voor op de naaste concurrenten. Op 
de foto is de winnende combinatie 
prachtig in actie te zien tijdens de 
kür. Ook Gelders kampioen in de M2, 
Corine Wielheesen en Esther Pen-
terman van de LR Ruurlo mochten 
starten op de hippiade. Beide amazo-

nes reden dit keer helaas niet in de
prijzen. Landelijke Rijvereniging en
Ponyclub Ruurlo zijn natuurlijk bere-
trots op de prestaties van Carolien Re-
verdink en zullen haar dan ook nog
flink in het zonnetje gaan zetten. 

Tijdens een receptie aangeboden door
de vereniging zal iedereen in de gele-
genheidgesteld worden om Carolien 
te feliciteren met haar Nederlandse
Kampioenschap en niet te vergeten
haar een paar weken eerder in Brum-
men behaalde Gelderse titel. Plaats
en tijdstip van de receptie worden 
nog nader bekend gemaakt.

Nederlands kampioene lid van LR Ruurlo
Carolien Reverdink nationaal 
kampioen Z2 dressuur
Ruurlo - Carolien Reverdink 
van de Landelijke Rijvereniging 
Ruurlo is afgelopen zaterdag tot 
Nederlands Kampioen Z2 dres-
suur uitgeroepen op de Hippiade 
in Ermelo. De amazone die woon-
achtig is in Warnsveld stond vrij-
dag na de eerste proef ook al eer-
ste in de tussenranking.

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 gezellige 
sfeer werd geproefd, vergeleken en 
gepraat. Dat een ieder zijn taak hier-
in uiterst serieus nam bleek wel uit 
het feit dat bepaalde whisky’s toch 
nog voor een tweede keer geproefd 
dienden te worden, waarna aan tafel 
onder het genot van een hapje de dis-

cussie voort gezet kon worden. Aan 
het eind van de avond werd onder de 
mensen welke deze avond een bestel-
ling plaatsten een fles whisky verloot, 
de heer Corporaal uit Lochem was de 
gelukkige winnaar en ontving een 
heerlijke fles Auchentoshan Valinch 
Limited Edition. Naar aanleiding van 
de verrassend grote opkomst, de ont-
zettend goede sfeer en de vele posi-
tieve reacties is besloten de Whisky 
Trail ook volgend jaar te laten plaats-
vinden en wel op vrijdag 14 septem-
ber.

Whisky trail groot succes

Vorden - De whisky trail welke afgelopen vrijdag door Sander Pardijs 
van de Mitra slijterij werd georganiseerd in de zaal van De herberg 
was een groot succes. Ruim 130 whisky liefhebbers maakten van deze 
gelegenheid gebruik om optimaal te kunnen genieten van de ruim 
100 whisky’s.

Kinderen zijn van nature nieuwsgie-
rig en ondernemend. Net zoals een 
kind uit zichzelf, met hulp van an-
deren, leert lopen en praten, kan een 
kind ook leren lezen, schrijven en 
rekenen. Kinderen leren spelender-
wijs door doen en nadoen. Daarom 
is er bij De Paradox alle ruimte om 
naar hartenlust te spelen. Wanneer 
een kind eraan toe is, geven wij de 
de lessen of de hulp die nodig zijn. 
Het kind leert dan zonder dwang of 
stress. Op de Paradox krijgen kinde-
ren de ruimte om op hun eigen tijd 
en op hun eigen manier de normale 
schoolstof te leren. 

Oudere leerlingen gaan vaak een of
twee dagen per week op stage, bijvoor-
beeld bij een installatiebureau of een
zorginstelling. Zo komen ze erachter
voor welke richting zij enthousiast en
gemotiveerd zijn en welke vervolgop-
leiding zij willen doen, 

In Amerika is al meer dan 40 jaar
ervaring met een dergelijke school;
De Paradox werkt al 7 jaar met suc-
ces op deze manier. Bent u nieuws-
gierig geworden? U bent van harte 
welkom, met of zonder kinderen, om
te komen kijken op dinsdagmiddag 
20 september tussen 16.00 en 18.00 
uur bij School de Paradox. De school
is gevestigd in de oude EMPO-fabriek
aan de Enkweg 17A in Vorden, vlak-
bij het station. 
Meer informatie vindt u op 
www.schooldeparadox.nl

Een streekschool in Vorden voor kinderen van 4 tot 18 jaar

Open middag op De Paradox
Vorden - Dinsdagmiddag 20 sep-
tember houdt De Paradox een 
open middag. De Paradox is een 
streekschool, waar kinderen le-
ren op de manier die bij ze past.

50 kunstenaars uit verschillende dis-
ciplines exposeren op 22 locaties hun 
werk. Bij bedrijven, in tuinen, bij boer-
derijen , in ateliers en bij Den Bouw 
en GGNet zullen deze kunstenaars u 

met open armen en koffie etc. ont-
vangen. Voor de sportievelingen on-
der de kunstminnaars is er natuurlijk
weer de mooie fietsroute, beschreven
in het Kunst en Routeboekje en aan-
gegeven door de WAQkwasten. De
boekjes zijn gratis verkrijgbaar op ve-
le punten in Warnsveld en Zutphen
(bibliotheken, VVV, winkels, hotels)
en op de verschillende locaties. Deze
zijn te herkennen aan de wapperende
felgele WAQvlaggen.

Kunst en Route in Warnsveld
Warnsveld - Zaterdag 24 en zon-
dag 25 september, van 11-00 uur 
tot 17.00 uur, organiseert Stich-
ting WAQ weer de jaarlijkse 
kunstroute in het dorp en het 
buitengebied van Warnsveld.

“Zien met andere ogen: een reis door 
Israel en Jordanië”. Van 24 september 
tot 8 oktober 2010 maakten 34 men-
sen vanuit Hengelo Gld. een reis door 
Israël en Jordanië. Deze middag zal 
ds.Ferrari veel laten zien en vertellen 
over de bijzondere ervaringen niet al-

leen in Israel maar ook in Jordanië.
De indrukwekkende plaatsen in Is-
rael: Jeruzalem, de graftuin, Meer van
Tiberias en ook Kana en Nazareth.
Maar ook in Jordanie, het overweldi-
gende Petra, het bezoek aan Madaba
met de beroemde mozaïekvloeren en
net als Mozes staan op de berg Nebo
en uitkijken over het beloofde land,
maar ook de schitterende opgravin-
gen van Jerash. Kortom de inleider
neemt u mee in woord en beeld op
deze reis door Israël en Jordanië, U 
bent van harte uitgenodigd om mee
te gaan!

Start nieuwe seizoen PCOB
Vorden - Donderdag 22 septem-
ber a.s. start de PCOB afdeling 
Vorden met de middagbijeen-
komsten en wel om 14.30 uur in 
het Stampertje (Dorpscentrum) te 
Vorden. Dan hoopt ds.C.Ferrari 
uit Hengelo ons te vertellen over:

Het Nederlands Jeugdteam onder lei-
ding van Waldrik Kremer, bestaande 
uit: Simon Groeneveld (Herberg de 
waard van Ternaard, Ternaard), Roy 
Eijkelkamp (De Bokkedoorns, Over-
veen), Robin Hoedjes (Crème de la 
Crème, Zoeterwoude) en Geoffrey 
van Mellick (Fat Duck, Engeland) 
reisde woensdag 7 september vanaf 
Schiphol af naar de badplaats Con-
stanta waar de Culinaire wedstrijd 
Trophy “Balada Nej” plaats vond. Na 
een intensieve voorbereiding, waarin 
de jonge koks al hun vrije tijd naar 
deze wedstrijd toe stopte, inclusief 
de nachtelijke uurtjes, heeft ook nu 
weer zijn “gouden vruchten” afge-
worpen. Na aankomst op de luchtha-
ven van Boekarest reisde men af naar 
de eindbestemming Constanta voor 
men zich kon inchecken bij het ho-
tel. Donderdag stond de eerste grote 
wedstrijddag voor de deur, de warme 
klasse. 

De Jonge koks kregen een zoge-
naamde ‘Mystery Box’, hierin zaten 

de ingrediënten waar men na een 
voorbereiding van een half uur, in 90 
minuten, voor 4 personen een hoofd-
gerecht moest bereiden, waarvan de 
basis bestond uit vlees en vis. Daarbij 
moest er voor 2 personen een vegeta-
rische schotel worden gemaakt. Vrij-
dag overdag en ‘s nachts werden de 
voorbereidingen getroffen voor de cu-
linaire koude gerechten. Feestelijke 
schotel voor 6 personen bestaande uit 
vlees, kip en vis. Vegetarische scho-
tel voor 2 personen. Een “spiegel” 
met daarop verschillende items van 
vis. Fingerfood 3 koude en 3 warme 

soorten. Voor 4 personen, koud voor-, 
hoofd- en nagerecht plus showstuk 
van chocolade. Op zaterdagmorgen 
werden de koude gerechten tentoon-
gesteld voor de jury. Na al de culinaire 
inspanningen bleek het Nederlands 
team zowel in de warme- als koude-
klasse niet te kloppen en pakten de 
getalenteerde koks op beide onderde-
len hun verdiende goud. Ook werden 
ze overall kampioen en konden ze de 
“Trophy Balada Nej” meenemen naar 
Nederland, Roemenië (senioren) be-
haalde zilver en Roemenië (junioren) 
behaalden het brons.

Roy wint “Trophy Balada Nej”
In voorbereiding op de Olympi-
ade te Erfurth in 2012, vond van 
donderdag 8 t/m 10 september in 
Roemenië de internationale wed-
strijd, “Trophy Balada Nej”, voor 
de vijfde keer plaats. De organi-
satie was in handen van de ver-
eniging voor Professionals in de 
Gastronomie Asprogast.

Ze gingen samen met de pedago-
gisch medewerkers naar het kasteel 
in Vorden. Op donderdag 1 sep-
tember was het zover. Vanwege de 
grootte van de groep werd deze in 
tweeën gesplitst. De eerst groep ging 
naar de atoomkelder. Alle kinderen 
moesten via een steile stenen trap 

naar beneden. De donkere kelder 
in. Gelukkig hadden ze zaklampen 
mee. Tot hun verbazing troffen ze 
daar een schat met allemaal mooie 
gekleurde lampjes aan. 

Daarna gingen de peuters naar het 
koetshuis om de prinses en de rid-

der te zoeken. Helaas waren die niet 
thuis. Wat de peuters wel vonden 
was het zwaard en de helm van de 
ridder. Ook boven op zolder werd 
nog naar de prinses gezocht, maar 
ze was er echt niet. Wel stond er een 
schaaltje met lekkere koekjes. Ter af-
sluiting van het uitstapje werden er 
nog spelletjes gespeeld op het grote 
grasveld bij het kasteel en was er een 
gezamenlijke picknick. De kinderen 
hadden weer veel te vertellen toen 
ze naar huis gingen!

Kinderdagverblijf De Klimboom 
vindt schat
Vorden - Samen met de groep op stap. Lekker buiten zijn én dan ook 
nog eens spannende dingen doen. Welk kind wil dat nu niet. De peu-
ters van Kinderdagverblijf De Klimboom, van Yunio Kinderopvang 
(onderdeel van Kinderopvang Humanitas) in ieder geval wel.

Door notaris P.K. Smook. Uit Eefde. 
Deze lezing wordt gehouden in:       
Gemeente centrum “De Eekschuur”. 

Bonendaal  2. Te Warnsveld. Aanvang
14.30 uur. Leden welke deze interes-
sante lezing willen bijwonen maar
zelf geen vervoer hebben bel dan 
voor Zutphen: Met Hans Kroes 0575-
519080. En voor Warnsveld/Leesten
met Ina Nijenhuis 0575-25418. Voor 
nadere informatie over bijeenkom-
sten bij mevr. N.Luca. 0575-845087.

Bpcob Zutphen - Warnsveld
Warnsveld - Donderdag 22 sep-
tember 2011 houd de PCOB een 
lezing ondersteund met dia voor-
beelden.  Met als onderwerp: “Erf-
recht en schenkingen”.



Stefan Groothuis had voor de gelegen-
heid een UNICEF shirt aangetrokken 
en sprak voor de start de kinderen be-
moedigend toe. “Hebben jullie er zin 
in?” Nou, dat hadden ze natuurlijk. 
Hij raadde ze aan vooral niet te hard 
van start te gaan, maar de energie 
goed te verdelen. 
De wethouder Rik de Lange hield een 
kort praatje. “Wij knippen zo de lint-
jes door. Daarvóór wil ik een aantal 
mensen bedanken: de terreinbeheer-
der Henk Jansen die heeft het terrein 
beschikbaar gesteld, applausje! Dan 
Drukkerij Weevers, die heeft de fol-
ders gedrukt, die heeft dat helemaal 
gratis gedaan. Super! En dan Aerofit, 
die vraagt een kleine bijdrage voor 
een Inbody meting, maar wat je be-
taalt gaat ook allemaal naar UNICEF. 
Dus allemaal voor het goede doel,” al-
dus de wethouder enthousiast. “Loop 
zoveel mogelijk rondjes. Stefan is 
hartstikke goed dus die loopt voorop. 
Ik ben de bezemwagen. Zo gaan we 
het aanpakken! Allemaal heel veel 
plezier. Het is prachtig weer, geniet 
ervan.” Op het moment dat Stefan 
Groothuis en Rik de Lange het lint 
doorknippen gaan alle kinderen er 
als een speer vandoor. Ze lopen de 
schaatser en de wethouder bijna om-
ver, maar die kunnen daarna toch van 
start. Na het eerste rondje worden ze 
opgevangen door medewerkers van 
Weevers Grafimedia. Zij schonken in 
bijzijn van de beide sportieve mannen 
aan de UNICEF organisatrices Els Ver-
aart en Els Holsappel een cheque van 
500 euro. Nieuw dit jaar is dat Aerofit 
aanwezig is voor een Inbody meting, 
de 4 euro gaat ook naar UNICEF en er 
is een stand waar de kinderen kunnen 
worden geschminkt. Tegen een klei-

ne vergoeding is een kopje koffie of 
thee met iets lekkers te krijgen. “Het 
is wel altijd heel gezellig,” lacht Els 
Holsappel. “Het weer werk ook goed 
mee.” De allereerste editie verliep an-
ders dan deze zonnige zevende editie. 
“Het regende, het waaide en het was 
koud,” weet Els Holsappel nog goed. 
“We hadden maar 40 kinderen, maar 
1200 euro opbrengst. De kinderen 
die er waren, vonden het zo leuk. 
Die hebben toen ik weet niet hoeveel 
rondjes om die plas gerend en toen 
zeiden we: ‘We gaan gewoon door!’.” 
De kinderen uit Zutphen, Warnsveld, 
Baak, Toldijk, Steenderen, Brummen, 
Vorden en Lochem renden ondertus-
sen hun rondjes en de kaarten kre-
gen al meer stempeltjes. Elk jaar lo-
pen er rond de 300 tot 350 kinderen 
mee, die de 1,5 kilometer rond het 
Bronsbergenmeer rennen. Els Ver-
aart: “Ze mogen zoveel rondjes als ze 
willen. Een heleboel kinderen lopen 
4, 5, 6, soms zelfs 8 rondjes. Maar ze 
mogen ook wandelen hoor. We zijn 
niet zo streng dat ze moeten ren-
nen.” De sportievelingen worden per 
kilometer of rondje gesponsord door 
familie, buren en kennissen. Dat geld 
gaat naar UNICEF. Na afloop ontvan-
gen de kinderen een medaille en een 
leuke verrassing. Was de opbrengst 
in 2010 maar liefst 15.000 euro, dit 
jaar wordt het bedrag waarschijnlijk 
wat lager, omdat er minder kinderen 
hadden deelgenomen. Toch bedraagt 
de geschatte opbrengst 12.000 euro, 
waar de organisatie heel blij mee is. 
Het geld dat de kinderen op deze 
16de september bijeen liepen, gaat 
naar projecten van UNICEF die on-
dervoeding bij kinderen bestrijden of 
voorkomen.

Schaatser Stefan Groothuis en wethouder. Rik de Lange

Sportieve start van Unicefloop Bronsbergen

Zutphen - De zevende sponsorloop voor Unicef om het Bronsbergermeer 
was een geweldig evenement. Vrijdagmiddag 16 september verrichten 
schaatssprinter Stefan Groothuis en de Zutphense locoburgemeester 
en wethouder sport Rik de Lange, de opening door het startlint door 
te knippen. Vervolgens gingen zij met de Kangoeroe en de honderden 
kinderen van start.

Wethouder Rik de Lange en Schaatser Stefan Groothuis zijn klaar voor de UNICEF sponsorloop. Als Stefan Groothuis het lint doorknipt gaan alle kinderen er als een speer vandoor en lopen hem bijna omver.

Weevers Grafimedia schenkt UNICEF een cheque van 500 euro.

Ratti begon nog redelijk aan de wed-
strijd. Voetballend waren beide teams 
redelijk aan elkaar gewaagd, De Kra-
nenburgers konden echter de eerste 
grote kansen noteren via Gijs Klein 
Heerenbrink en Niek Nijenhuis. Bei-
den misten echter het doel. Diepen-
heim kon even later profiteren van 
zwak optreden in de Ratti defensie, 
wat de 1-0 betekende. Voor rust zette 
Ratti nog wel aan om de gelijkma-
ker op het scorebord te krijgen maar 
zonder resultaat. Ook Diepenheim 
kon keeper Bert Jan Kolkman niet 
meer in verlegenheid brengen waar-
door Ratti met een 1-0 achterstand de 
kleedkamer opzocht.
In de tweede helft werden de bedoe-
lingen van Ratti snel duidelijk. De 
ploeg begon gemotiveerd om die ge-
lijkmaker te maken. Ondanks de aan-
vallende intenties konden de gasten 

nauwlijks nog doelrijpe kansen cre-
eren. In de loop van de tweede helft 
kwam ook Diepenheim steeds beter 
in haar spel. Dit leide vlak voor tijd 
tot de bevrijdende 2-0 voorsprong. Dit 
was ook meteen de eindstand. Uitein-
delijk een wedstrijd waar een gelijk-
spel misschien meer op zijn plek was 
geweest, maar waar Diepenheim de 
volle 3 punten wist te pakken. Ratti 
incasseert op deze manier de tweede 
nederlaag van de competitie en heeft 
nu 3 punten uit 3 wedstrijden.

UITSLAGEN
15 sep 18:30 Ratti F1G Steenderen F1 
0-15; 17 sep 11:30 Ratti E1G Brummen 
E3 3-9; 17 sep 09:30 Ratti D1GD SBC 
‘05 D2G 7-0; 18 sep 10:30 Ratti DA2 
(zon) Vosseveld DA1 (zon) 9-0; 18 sep 
13:00 Ratti DA1 (zon) Rijnland DA1 
(zon) uitgesteld; 18 sep 10:00 Ratti 4 

(zon) Be Quick Z. 6 (zon) 5-2; 17 sep 
12:00 Oeken B1G Ratti B1GD afgl; 17 
sep 12:30 SCS C1 Ratti C1G 5-1; 17 sep 
09:00 SP Eefde E2G Ratti E2G 13-0; 18 
sep 14:00 Diepenheim 1 (zon) Ratti 1 
(zon) 2-0; 18 sep 10:00 Klein Dochte-
ren 3G (zon) Ratti 3 (zon) 5-4
 
PROGRAMMA
21 sep 18:30 Ratti F1G Halle F1; 24 
sep 11:30 Ratti E2G SBC ‘05 E3; 24 
sep 14:00 Ratti C1G Vorden C3; 24 
sep 14:30 Ratti B1GD Gazelle Nieuw-
land B2G; 25 sep 10:00 Ratti 3 (zon) 
DVV 7 (zon); 25 sep 10:00 Ratti 2 (zon) 
Ajax B 3 (zon); 25 sep 14:00 Ratti 1 
(zon) Rietmolen 1 (zon); 21 sep 19:30 
AD ‘69 6 (zon) Ratti 2 (zon); 24 sep 
15:00 FC Zutphen 6 (zat) Ratti 2 (zat); 
24 sep 11:00 Vorden D3 Ratti D1GD; 
24 sep 09:30 Gazelle Nieuwland E3G 
Ratti E1G; 25 sep 10:00 Steenderen 5 
(zon) Ratti 4 (zon); 25 sep 12:30 Jonge 
Kracht DA1 (zon) Ratti DA1 (zon); 25 
sep 12:00 VIOS B. DA2 (zon) Ratti DA2 
(zon)

Ratti laat de punten in Diepenheim
Kranenburg - Ratti is er niet in geslaagd om de wedstrijd tegen Die-
penheim winnend af te sluiten. De Kranenburgers kwamen niet tot 
scoren en verloren uiteindelijk met 2-0.

Afgelopen donderdagavond was sport-
hal ‘t Jebbink weer goed gevuld met 
badmintonners. Team 1 en 2 speelden 
beiden thuis. Flash 1 bestaat dit jaar 
uit Chjehrando Gasper, Niels Lijftogt, 
Geeske Menkveld, Ilse van Dijk en 
Vera Velhorst. Zij traden aan tegen 
Doesburg 3. Flash eindigde vorig sei-
zoen op een tweede plaats en Does-
burg op de derde. 
Ook nu deden beide teams niet voor 
elkaar onder. Zowel Chjehrando als 
Niels wonnen hun herenenkelspel. 
Vera en Geeske verloren hun dames-
enkelspel. Daarna liet het Vordense 

herentandem zien dat zij in het he-
rendubbel al enkele jaren ongeslagen
zijn. Er viel voor de Doesburgse heren
geen eer aan te behalen. Het dames-
dubbel was spannend maar Geeske en
Ilse verloren de gelijk opgaande strijd.
De stand was nu 3-3 met de twee
mixedspelen nog te gaan. Niels en Ilse
verloren de eerste mixed in twee sets
maar Chjehrando en Vera wonnen in
drie sets. 
Flash Vorden 1 - Doesburg 3: 4-4

ANDERE UITSLAGEN:
Flash Vorden 2 - Poona 4: 2-6
Seepaerd 2 - Flash Vorden 3: 8-0

Als u ook eens sportief tegen een 
shuttle wilt slaan dan bent u op de
donderdagavond vanaf 19.30 uur van
harte welkom in sporthal ‘t Jebbink.
Jeugd kan op zaterdagochtend vanaf
10.00 uur ervaren dat badminton een
leuke actieve sport is.

Competitie Flash Vorden 
weer begonnen
Vorden - Na enkele weken trai-
nen is deze week de badminton-
competitie weer begonnen. Flash 
neemt met drie senioren-, één re-
creanten- en drie jeugdteams aan 
de competitie deel. Flash 1 en 2 
komen in de derde klasse uit en 
Flash 3 in de vijfde.



Uw overbodige kleding kunt u op 
onze beurs te koop aanbieden en 
voor ‘nieuwe’ kledingstukken kunt 
u terecht op onze kledingbeurs voor 
tieners en volwassenen. Deze is op 
vrijdagavond 23 september en zater-
dagochtend 24 september in ‘t Nuts-
gebouw in Warnsveld. Het aanbod zal 
bestaan uit herfst- en winterkleding, 
jassen, schoenen en tassen. Alle kle-
ding is overzichtelijk op maat gesor-

teerd en er zijn paskamers aanwezig.
Als u rustig wilt zoeken en passen is
de zaterdagochtend echt een aanra-
der! Om 10.00 uur is er weer een mo-
deshow waar kleding wordt geshowd
die op de beurs te koop zijn. De tie-
ners hebben een eigen ruimte met
grote paskamer en spiegels. Ook de 
heren en jongens hebben een eigen
ruimte tot hun beschikking. U kunt
ook zelf spullen te koop aanbieden,
85% van de opbrengst is dan voor u.
Kijk voor de tijden en meer informa-
tie op de website: 
www.beurzeninwarnsveld.nl

Kledingbeurs voor tieners 
en volwassenen
Warnsveld - Heeft u het slechte 
weer al benut om uw winterkle-
ding uit te zoeken?

Rens te Stroet fungeerde tijdens de 
ploegentijdrit als locomotief. Onder 
zijn aanvoering reed de ploeg een 
sterk eerste deel van de race. In de het 
tweede gedeelte werd het hoge aan-
vangstempo Berentsen en Wolbert 
echter te veel. Zij konden het tempo 
niet meer bijbenen. “We moesten 
vervolgens verder met vier renners. 
Dit was een grote tegenslag voor ons”, 
blikt ploegleider Rudi Peters terug. 

Het was vervolgens zaak om met de
vier overgebleven renners de finish te
bereiken, aangezien de tijd van iedere
vierde renner telt. Peters kon uitein-
delijk echter tevreden zijn met een 
32e plaats van de zestig deelnemende
teams. “We waren de hoogst geklas-
seerde vereniging uit deze regio. Er
zit in de toekomst zeker nog méér in
voor deze ploeg”, klonk het na afloop
hoopgevend. De renners van RTV
Vierakker-Wichmond rijden momen-
teel de laatste wegwedstrijden van het
seizoen. Ralf Vos werd vorige week
11e in de Wielrronde van Hilversum.
Rens te Stroet reed afgelopen zondag
de Eurode Omloop in Kerkrade. Hij
kwam als 22e over de eindstreep.
Binnenkort verruilen de RTV’ers hun
racefiets voor de crossfiets.

RTV-trein 32e 
tijdens NK voor clubs
Wichmond - RTV Vierakker-
Wichmond is 32e geworden in 
het Nederlands Kampioenschap 
voor clubs. De afvaardiging be-
stond uit Rens te Stroet, Simon 
Bargeman, Joost Berentsen, Felix 
Wolbert, Martijn Versteege en Pe-
ter Makkink.

De buitengewoon ambtenaar verge-
leek dit huwelijk met een sprookje. 
De hoofdrollen in dit sprookje waren 
weggelegd voor prins Bofbips op zijn 
witte ……. sokken (nee, helaas hij 
heeft geen paard, maar als sportin-
structeur wel witte sokken) en prin-
ses Huppel, die huppelend door het 

leven gaat. Nadat zij, elkaar het ja-
woord hadden gegeven, mochten zij 
door de ereboog van versierde nordic-
walking stokken, welke door de da-
mes en heren van de nordic-walking 
club werden vastgehouden. De kin-
dertjes van Avonturijn hadden allen 
een bellenblaas en het was de bedoe-

ling dat zij hiermee mooie bellen gin-
gen blazen. Maar zij waren allen zo 
onder de indruk van het bruidspaar 
en dan met name door Kim in haar 
mooie jurk, dat daar weinig van te-
recht kwam. 
Voor de kinderen stond in de Schure 
limonade en wat lekkers klaar en het 
bruidspaar kwam nog natuurlijk ook 
nog even. De kinderen hadden alle-
maal cadeautjes en bloemen meege-
nomen en met vele kusjes en omhel-
zingen werd het bruidspaar van harte 
gefeliciteerd!

Sprookjeshuwelijk voor Kevin en Kim

Vorden - Afgelopen vrijdag, 9 september j.l. zijn Kevin en Kim in het 
huwelijksbootje gestapt. De plechtigheid werd gehouden in museum 
Smedekinck in Zelhem. Kevin is werkzaam als sportinstructeur en 
Kim werkt als pedagogisch medewerker bij kinderopvang Avonturijn 
op het kindercentrum in Wichmond.

Een van de officiële momenten tij-
dens de viering van het jubileum was 
de boekpresentatie van het boek ‘Uw 
Rijk Kome’. Het eerste exemplaar van 
dit boek werd aangeboden aan kar-
dinaal Simonis. Daarnaast werden 
er ook boeken aangeboden aan de 

sponsoren van de Lourdes bedevaart. 
Het boek ‘Uw Rijk Kome’ is geschre-
ven door cliënten, medewerkers en 
vrijwilligers van Sutfene. In dit boek 
vertellen zij over hun ervaringen van 
de Lourdes bedevaart. Bijvoorbeeld 
over de onderliggende visie van deze 

reis, wat cliënten er aan beleefd heb-
ben en wat het hen heeft gegeven, 
over de ontdekking die verzorgenden 
doen omtrent hun beroep en over de 
gezelligheid om met elkaar op weg te 
zijn. Vanaf 12 september is het boek 
op verschillende verkooppunten   
binnen Sutfene en bij boekhandels 
Van Someren & Ten Bosch en Van 
der Brink Boek en Buro te koop voor 
€ 14,95, waarvan € 5,- ten goede komt 
aan de Lourdes bedevaart.

Kardinaal Simonis ontvangt 
tijdens 10-jarig jubileum Sutfene 
eerste boek ‘Úw Rijk Kome’

Zutphen - Op woensdag 7 september vierde het kernteam Lourdes 
samen met de deelnemers aan de Lourdes Bedevaarten, het 10-jarig 
jubileum van deze reis. Het jubileum werd gevierd in De Lunette. Bij-
zondere gast deze middag was kardinaal Simonis.

Wie de collectant heeft gemist kan 
alsnog een gift overmaken op giro 
26000 ten name van KWF Kanker-
bestrijding in Amsterdam. Met het 
geld dat de collectanten hebben op-
gehaald blijft KWF Kankerbestrijding 
zich inzetten voor minder kanker, 
meer genezing en een betere kwali-
teit van leven. Dat doet zij echter niet 
alleen, maar samen met patiënten, 
onderzoekers, artsen, donateurs en 
vrijwilligers. Samen moeten én kun-

nen we tegen kanker strijden Door
de vergrijzing van de bevolking en 
omdat kanker eerder ontdekt wordt,
zal het aantal kankerpatiënten de ko-
mende jaren sterk toenemen. 

De strijd tegen kanker is dan ook nog
niet gestreden. Ondanks de goede 
resultaten hebben we nog een lange
weg te gaan want helaas overlijden er
nog jaarlijks 42.000 mensen aan kan-
ker. Er is nog een lange weg te gaan.
Wetenschappelijk onderzoek blijft 
daarbij nog steeds heel hard nodig. 
De KWF-afdeling Wichmond/Vierak-
ker dankt daarom iedereen voor zijn
of haar bijdrage aan deze collecte.

€ 1129,71 voor 
KWF Kankerbestrijding
Wichmond -  De collecte voor KWF 
Kankerbestrijding in Wichmond 
en Vierakker heeft € 1129,71 op-
gebracht.

Met ruim 20 jaar ervaring is deze 
Warnsveldse beurs bekend in de 
wijde omgeving. Er komen dan ook 
ruim 300 bezoekers die uw kleding 
kunnen kopen. Een uitstekende ge-
legenheid om zowel kleding te ko-
pen als te verkopen. 

De kledingbeurs zelf is op vrijdag 7 
oktober van 19.00 tot 21.00 uur en 
op zaterdag 8 oktober tussen 9.30 en 

11.30 uur in ‘t Nut, Breegraven 1 in 
Warnsveld. Uit ervaring blijkt dat de 
zaterdagmorgen rustig is, terwijl er 
nog veel keus is uit mooie kleding. 

WILT U KLEDING VERKOPEN? 
Dan kunt u op maandag 3 oktober 
nummers kopen tussen 09.00 - 10.00 
uur en 18.30 - 19.30 uur in ‘t Nut, 
Breegraven 1 in Warnsveld. Meer 
informatie over de beurs is te vin-
den op www.beurzeninwarnsveld.
nl

U kunt ook mailen naar kleding-
beurswarnsveld@hotmail.com of 
contact opnemen met Sandra 
Zandink (530696) of Sacha Baggen 
(541519).

Kinderkledingbeurs 
Warnsveld
Warnsveld - Kasten opruimen 
en er ook nog wat aan over hou-
den? Dat kan! Op vrijdag 7 okto-
ber en zaterdag 8 oktober wordt 
weer de halfjaarlijkse kinder-
kledingbeurs in Warnsveld ge-
houden.

Allemaal heel hartelijk bedankt voor
de enorme belangrijke medewerking
aan prijzen, hoe dan ook, om de feest-
avond en de verloting tijdens deze
Oranjefeestavond in augustus tot een
fantastisch succes te maken.

Bedankt
Wichmond/Vierakker - De Seni-
orensoos Wichmond/Vierakker 
bedankt de ondernemers uit Vor-
den, Vierakker en Wichmond.



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

Op deze dag was er weer van alles te 
doen. Iedere bezoeker maakte kans 
om een lidmaatschap ter waarde van 

1.000 euro te winnen. De gelukkige 
prijswinnaar van de Open dag was 
Annemiek Lenselink.

Prijswinnaar Open dag AeroFitt

Hengelo - Op zondag 4 september 
was er een Open dag bij sportcen-
trum AeroFitt in Hengelo.

Prijswinnaar Annemiek Lenselink (midden).

De galerie is een sfeervolle ruimte 
voor een klein publiek. Wie spreekt 
dit aan en heeft zin om een aantal ei-
gen gedichten met anderen te delen? 
Het kan een gedicht zijn in dialect of 
in het Nederlands. Mochten er teveel 
aanmeldingen zijn, dan zal vooraf 
een selectie plaatsvinden. Schroom 
niet en meld je aan! Belangstellenden 
voor poëzie kunnen donderdag 17 

november alvast in de agenda zetten.
Voor verdere informatie kan men
bellen 06 57 07 95 58 of mailen naar
deburgerij.vorden@gmail.com. Men 
kan zich tot 15 oktober kan men zich
opgeven door vijf gedichten te mai-
len naar deburgerij.vorden@gmail.
com of op te sturen naar Galerie De
Burgerij, Zutphenseweg 11, 7251 DG
Vorden.

Poezie in Galerie ‘De Burgerij’

Vorden - Donderdag 17 november wordt in Galerie De Burgerij een
poëziemiddag georganiseerd. Iedereen die graag gedichten schrijft, 
krijgt de kans eigen gedichten voor te dragen.

Ouders-Helpen-Ouders (OHO) Zut-
phen en omstreken (Bronckhorst en 
Lochem), bestaat uit ouders en ver-
zorgers van kinderen met een beper-
king. Het doel van OHO is het delen 
van kennis mét anderen en gebruik 
maken van de kennis ván anderen.
Jongeren met autisme kunnen net als 
ieder ander in aanraking komen met 
politie en justitie. 
Tijdens deze avond wordt de film 
‘Autidelict’ vertoond, waarin te zien 

is hoe twee jongeren door hun autis-
me ernstig in de problemen komen.
Bij politie- en justitiemedewerkers is
vaak weinig bekend over autisme. 
Vervolgens komt de ‘autipas’ aan de
orde. De autipas is een hulpmiddel
om onder andere de politie te laten
zien dat iemand autistisch is, en kan
daardoor escalatie voorkomen. Daar-
naast biedt het een aantal andere 
voordelen. Tijdens de bijeenkomst
krijgen ouders ook de gelegenheid
ervaringen uit te wisselen.
Alle ouders en verzorgers uit de ge-
meenten Bronckhorst, Lochem en 
Zutphen die belangstelling hebben
voor dit onderwerp zijn van harte
welkom vanaf 19.45 uur. Het pro-
gramma begint om 20.00 uur en
duurt tot ongeveer 22.00 uur en is
gratis toegankelijk. 

Voor meer informatie belt u VIT Oost-
Gelderland, tel. 0573-43 84 00 of MEE
Oost-Gelderland, tel. 0314-344224.

Maandag 26 september
Informatieavond over 
autisme en autipas
Vorden - Op maandag 26 septem-
ber van 20.00 tot 22.00 uur wordt 
een informatieavond gehouden 
voor ouders van kinderen met 
autisme in De Herberg, Dorps-
straat 10 in Vorden. Onderwerp 
van de bijeenkomst is autisme en 
de autipas. De organisatie is in 
handen van Ouders-Helpen-Ou-
ders Zutphen e.o. in samenwer-
king met VIT Oost-Gelderland en 
MEE Oost-Gelderland.

Voor kinderen tussen de 5 en 8 jaar 
oud is de cursus ‘De Grote Kun-
stenmakers’ bedoeld. Lestijd is op 
woensdag van 14.00-15.00 uur. ‘De 
Blikopeners’ is voor kinderen tussen 
de 9 en 12 jaar oud. Hun lestijd is op 

woensdag van 15.15-17.30 uur. Lek-
ker lang les om helemaal in de kunst 
te duiken. De lesdata: 28 september 
en 5 oktober 2011, 16 & 23 november 
2011, 18 & 25 januari 2012, 21 & 28 
maart 2012 en 16 & 23 mei 2012. 

De lessen worden in de heerlijke ser-
re van basisschool de Steenuil aan de 
Burg. Smitstraat 19, 7221 BH Steen-
deren gegeven. 
Informatie en opgave bij Erna Kuik, 
per telefoon (0575) 450433 of per 
email zeegroet@xs4all.nl

Extra informatie over tarieven en 
foto’s, staan op 
www.deblauwezebra.blogspot.com

Doe mee op de leukste Woensdagen van het jaar!

Blauwe Zebra teken- en schildercursus 
start weer

Steenderen - Schilderen, tekenen, druktechnieken, modeltekenen/
schilderen, experimenteren met verschillende materialen, fotografie 
…. Bij Erna Kuik, de beeldige kunstenaar van de Achterhoek kunnen 
kinderen hun talent ontdekken en ontwikkelen.

Leerling Martine maakte eigen kleding en een kunstwerk over De Griezels.

De volgende avonden hebben wij 
hierover georganiseerd:

Maandag 26 september 2011, zaal 
Nijhof in Halle, vanaf 20:00 uur met 
als onderwerp Sport en voorzienin-
gen Dorpsstraat 11 – 13 in Halle (voor 
sportverenigingen, gebruikers van ac-
commodaties, gesubsidieerde instel-
lingen en andere geïnteresseerden)

Dinsdag 27 september 2011, De Her-
berg in Vorden, vanaf 20:00 uur Met 
als onderwerp Zorg en Sociaal Beleid 
Dorpsstraat 10 in Vorden (voor zor-
ginstellingen, gebruikers van WMO/
WBB en andere geïnteresseerden)

Woensdag 28 september 2011, De
Horst in Keijenborg, vanaf 20:00 uur
Met als onderwerp Eigen verant-
woordelijkheid & Leefbaarheid Sint 
Janstraat 6 in Keijenborg (voor onder-
nemersverenigingen, dorpsraden en
andere geïnteresseerden)

Veel inwoners, belangenorganisaties,
verenigingen, dorpsraden enz. heb-
ben meegewerkt aan het opstellen
van TBB. Nu is het aan de politiek
van Bronckhorst daar een oordeel en
besluit over te vellen. Het CDA wil dit
graag samen met u doen. Hiervoor
willen wij uw mening horen. Uw
aanwezigheid wordt dan ook zeer op
prijs gesteld. Graag zien wij u op een
of meerdere van de bovengenoemde
avonden. Zou u zo vriendelijk willen
zijn om deze uitnodiging ook te wil-
len doorsturen naar andere personen
binnen uw organisatie waarvoor deze
avonden van belang kunnen zijn? Al-
vast heel hartelijk dank!

NAMENS DE CDA FRACTIE,
Dirk Jan Huntelaar, fractievoorzitter

Toekomst 
maken we samen
Onder dit motto wil de CDA frac-
tie haar visie over de gepresen-
teerde plannen van het college 
van B&W van Bronckhorst over 
Toekomst Bestendig Bronckhorst 
(TBB) geven. Daarnaast wil de 
CDA fractie graag uw mening ho-
ren over de uitgangspunten van 
TBB.
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Mozart (1756-1791) was een zoge-
naamd wonderkind dat op uitzon-
derlijk jonge leeftijd een aantal in-
strumenten kon bespelen en kon 
componeren. Reeds op jonge leeftijd 
heeft hij kwalitatief hoogstaand werk 
gemaakt. Op zijn 22e jaar compo-
neerde hij twee Vespers, de Vesperae 
de dominica, en de Vesperae solennes 
de confessore. De composities waren 
bedoeld om op feestdagen uitgevoerd 
te worden tijdens de Vesper, de ka-
tholieke kerkdienst die dagelijks om 
zes uur ‘s avonds gehouden wordt. 
Het zijn werken van een ongekende 
intensiteit. Het betoverende ‘Laudate 
dominum’ uit de Vesperae solennes 
de confessore is een van de ontroe-
rendste aria’s die Mozart ooit schreef. 
In de zomer van 1791 kreeg Mozart 
onverwacht drie zeer grote opdrach-
ten tegelijk. Hij was bezig aan Die 

Zauberflöte, toen Graaf Walsegg 
-anoniem via een bode, een requiem 
bestelde en het hof hem de opdracht 
gaf tot een nieuwe opera, La Clemen-
za di Tito, voor het kroningsfeest van 
de nieuwe keizer in Praag. Mozart, 
die vermoedelijk al een ontsteking 
onder de leden had, werkte aan één 
stuk door. Vlak voor de première van 
La Clemenza -6 september, werd hij 
korte tijd ziek, maar hij knapte op 
en reisde meteen terug naar Wenen 
om Die Zauberflöte af te maken. 
Toen ook die opera op 30 september 
in première was gegaan, kon hij zich 
pas echt aan het requiem wijden. 
Mozart, die opnieuw ziek werd, kon 
de mis echter niet meer afwerken. Hij 
overleed op 5 december 1791. Omdat 
de opdrachtgever van het Requiem 
niet mocht teleurgesteld worden -er 
was al een voorschot betaald, besloot 

Constanze, Mozarts echtgenote, om 
het werk te laten voltooien door één 
van Mozarts vrienden. Verschillende 
personen leverden hun bijdrage, 
maar uiteindelijk was het Franz Xa-
ver Süssmayr, een leerling van Mo-
zart, die het werk definitief voltooide. 
Hij had niet alleen de beschikking 
over Mozarts noten, maar ook over 
veel mondelinge informatie van Mo-
zart. Süssmayr verkeerde de laatste 
maanden veel in zijn gezelschap. Het 
Requiem is één van Mozarts meester-
werken, dat zowel ontroert, overwel-
digt, als tot bezinning brengt. 
Het concert wordt gehouden in de 
St Janskerk te Zutphen en begint om 
15.30 uur. Het toegangsbewijs aan 
de kassa van de kerk kost 20 euro 
en 17,50 euro in de voorverkoop, bij 
schoenenzaak Wessels, Nieuwstad 16 
te Zutphen, telefonisch (0575) 517602 
of per mail h.aardenne@planet.nl
Kinderen t/m 12 jaar 5 euro. 
Zie ook www.cappellabronckhorst.nl
Op zaterdag 24 september 2011 be-
speelt Gert Oldenbeuving het stads-
carillon en hij brengt dan muziek van 
Mozart ten gehore.

Cappela Bronckhorst zingt Mozart

Requiem en Vespers in St. Janskerk

Zutphen - Op 25 september 2011 voert het koor Cappella Bronckhorst 
onder leiding van dirigent Hans de Wilde het Requiem en Vespers van 
Mozart uit. Het concert wordt gehouden in de St. Janskerk te Zutphen 
en begint om 15.30 uur. Medewerkenden zijn Marijn Bouwmeester, 
sopraan, Lin de Jong, alt, Hans van der Werf, bas en Mikkel Skorpen, 
tenor, het Euregionaal Begeleidingsorkest en Dirk Luijmes, orgel.

Cappella Bronckhorst zingt Mozarts Requiem en Vespers in St. Janskerk.

Al jarenlang delen Ali Rewinkel en 
Els van der Kemp hun liefde voor ke-

ramiek en exposeren nu samen hun
werk in de sfeervolle Kapel in Bronk-
horst. 

De expositie is iedere dag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Zij vinden
het leuk een ieder daar te ontmoeten.
Graag tot ziens.

Expositie Ali Rewinkel en Els van der Kemp
Keramiek in Kapel Bronkhorst
Bronkhorst - Van zaterdag 24 
tot en met vrijdag 30 september 
2011 exposeren Ali Rewinkel en 
Els van der Kemp hun keramiek 
in de Kapel van Bronkhorst.

De deelnemers aan het netwerk zijn: 
Alzheimer Nederland afdeling Doe-
tinchem e.o., Azora, Careaz, GGNet, 
GoudenLeeuw Groep, Huisartsen, IJs-
selkring, Markenheem, Sensire, Slin-
gelandziekenhuis, VIT Oost-Gelder-
land, Welcom en Zorggarant.
Het netwerk is actief in de gemeen-
ten: Doetinchem, Oude IJsselstreek, 
Montferland, Bronckhorst, Doesburg 
en Dinxperlo (gemeente Aalten).

Op 21 september verzorgt het Demen-
tienetwerk West Achterhoek een in-
spirerende middag en avond over de 
omgang met mensen met dementie, 
met een lezing ‘De wondere wereld 
van dementie’, interactief toneel en 
een informatiemarkt. Voor partners 
en familieleden (mantelzorgers) van 
mensen met dementie.Het symposi-
um ‘In verwondering over Dementie’ 
wordt gehouden op 21 september in 

zaal Veldhoen te Langerak. (Gemeen-
te Doetinchem). Hetprogramma be-
gint om 13.00 uur en isbedoeld voor 
Mantelzorgers. 

WAAROM DIT SYMPOSIUM?
Leven met en zorgen voor een per-
soon met dementie is vaak niet ge-
makkelijk.
Als partner of familielid zie je vaak als 
eerste de signalen van deze ziekte. 
Tijdens het symposium wordt aan-
dacht besteed aan: wat is dementie; 
hoe signalen zo vroeg mogelijk te 
herkennen en hoe om te gaan met 
mensen met dementie. 
Om deze en andere zaken met be-
trekking tot het ‘niet pluis gevoel’ en 
omgang met mensen met dementie 
op een pakkende wijze zichtbaar te 
maken is er een gevarieerd program-
ma samengesteld waarin het thema 
vanuit verschillende invalshoeken 

wordt benaderd en in de workshop 
gekeken wordt door de ogen van de
dementerende. Het symposium is
speciaal voor u partners en familie-
leden (mantelzorgers) van mensen
met dementie. Het geheel wordt om-
lijst met een informatiemarkt waarin
deelnemende organisaties laten zien
wat zij u te bieden hebben. Het De-
mentienetwerk West Achterhoek no-
digt u van harte uit om deel te nemen
aan het symposium. 

PROGRAMMA. 
12.30 uur: ontvangst met koffie / thee
en bekijken informatiemarkt .
13.00 uur: aanvang symposium; ope-
ning door dagvoorzitter. 
13.10 uur: lezing: ‘De wondere wereld
van dementie door Jos Cuijten.
14.15 uur ‘Dag Mam’ een korte film
over de relatie tussen een demente-
rende moeder en een verzorgende
dochter. 
14.45 uur:Pauze met koffie / thee.
15.15 uur: Gesprek met een mantel-
zorger en een trajectbegeleider de-
mentie.
15.40 uur: ’Kijken door de ogen van
de dementerende’ workshop door 
 Jos Cuijten.
16.25 uur Afsluiting en evaluatie.

Dementienetwerk West Achterhoek

Symposium over Dementie
Bronckhorst - Het Dementienetwerk West Achterhoek organiseert op 
woensdag 21 september een symposiumover Dementie. Het Dementie-
netwerk West Achterhoek is een officiële samenwerking tussen aan-
bieders van zorg en welzijn op dementiegebied in de West Achterhoek 
waarbij ook(vertegenwoordigers van) de doelgroep betrokken zijn. Het 
netwerk beoogtzorg en welzijnvoor mensen met geheugenklachten en 
dementie en hun mantelzorgers te verbeteren door betere toegang tot 
en afstemming van het bestaande aanbod.

De bewondering is wederzijds; José 
vindt het erg prettig om in deze am-
biance te werken, mensen te ontmoe-
ten en te genieten van de bouwkunst 
en sfeer. Af en toe wordt er ook nog 
op het grote orgel gespeeld door een 
bezoeker wat het geheel completeert. 
De bezoekers aan de kerk kunnen 
een wisselende expositie van de schil-
derijen van José bekijken maar tevens 
van een rondleiding in de kerk, ver-
zorgd door de Vrienden van de Parel 
van Baak, genieten. Zo kan het gebeu-
ren dat Kerk en Kunst elkaar hebben 
gevonden. 

De kunstenares werkt met Pastel, 
Olieverf en Aquarel in realistische 
stijl. Begin september is zij gestart 
met het geven van Pastellessen in 
haar atelier in Baak. Pastel is een 
medium dat een wat ‘ondergescho-
ven kindje’ is. Veel kunstenaars kie-
zen voor Acryl, Olieverf of Aquarel 
maar Pastel is een medium met net 
zoveel mogelijkheden. Zij werkt met 
softpastel, pastelpotloden en het al-
lernieuwste: PanPastel. Tijdens de 
expositie is José aan het werk zodat 
iedereen kan zien hoe de schilderijen 
tot stand komen. 

Op 11 december zal zij ook aanwezig 
zijn met een stand op de traditionele 
Kerstmarkt in de St. Martinuskerk 
in Baak. Neem eens een kijkje op de 
website van José www.josespiek.nl of 
beter nog: breng een bezoek aan de 
St. Martinuskerk in Baak. 

De openstellingen en expositie zijn 
elke donderdagmiddag van 13.30 uur 
tot 16.30 uur in de St. Martinuskerk 
tot en met de laatste donderdag in 
september.

Kerk en Kunst 
vinden elkaar in Baak
Baak - Op de donderdagmiddagen exposeert José Spiek haar schilde-
rijen in de St. Martinuskerk in Baak. Tijdens de openstellingen van de 
kerk, op de donderdagmiddagen, heeft zij haar plaats gevonden in het 
achterste gedeelte van de prachtige kerk waar zij ook aan het werk te 
zien is.

HIK, een rock-feestband, begon in 
1999 bestaat, begon als vrienden-
groep met de thuisbasis Hummelo. 
Ondertussen heeft deze 5-mans for-
matie de afgelopen 12 1/2 jaar menig 
gezellige feestavond in zaal, café, tent 
en openlucht verzorgd. 

HIK spreekt jong en oud aan met een 
uiteenlopend repertoire van rock tot 
sfeervolle Nederlandstalige muziek. 
Gezelligheid en interactie met het 
publiek staan hierbij hoog in het 
vaandel. Naast drums, bas- en slag-/

sologitaarbezetting zorgt de accor-
deon voor warme melodielijnen en 
vrolijkheid. 
U kunt wekelijks de uitzendingen van
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’
bijwonen (er wordt geen entreegeld 
gevraagd) of beluisteren via Radio Ide-
aal en de livestream website Radio Ide-
aal. Bands en artiesten die ook live in
het programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org of
schrijven naar Ideaal Radio, Televisie &
Internet, t.a.v. live@ideaal.org Postbus
50, 7020 AB, Zelhem.

HIK bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 28 september 2011 zal de band HIK tussen
20.00 en 22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat 
vanuit Café ‘de Mallemolen’ in Zelhem wordt uitgezonden.

Het salonorkest telt momenteel 26 leden, verdeeld over 
een strijkersgroep, een blazersgroep, een accordeonist, 
een pianist en één slagwerker. Het geheel staat onder lei-

ding van dirigent Joan Jonkman. Het repertoire bestaat uit
Weense salonmuziek, walsen, operette melodieën, maar
ook marsen, Latindansen, swingnummers en selecties uit
filmmuziek en musicals. 
Als u dit optreden wilt bijwonen, kom dan gerust op
woensdag 28 september naar zorgcentrum de Bleijke. Het
optreden is van 14.30 tot 16.00 uur. De entree is 3 euro per
persoon inclusief een kop koffie en één consumptie.

Salonorkest Happy Days in de Bleijke
Hengelo - Salonorkest Happy Days uit Zutphen ver-
zorgt op woensdagmiddag 28 september een optre-
den in het Grandcafé van zorgcentrum de Bleijke 
aan de Beukenlaan 1 in Hengelo.
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Loon- Grond en Straatwerk
Onsteinseweg 2 - 7251 ML Vorden (Medler)

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

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

10% KORTING OP ALL-IN PRIJS

RENAULT ONDERHOUD
100% RENAULT
RENAULT DISTRIBUTIERIEM

+ GRATIS APK-KEURING EXCL. ROETMETING

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

GARAGEBEDRIJF
TEERINK B.V.

@garageteerink facebook.com/garageteerink

WWW.GARAGETEERINK.NL

*actie is alleen geldig voor auto’s boven € 2500,- actie loopt van : 19-9-2011 tot 01-11-2011

Altijd 60 occasions voor u op voorraad!

! ACTIE !
Bij aanschaf van een occasion* 1 jaar BOVAG PECHHULP gratis!

Boeninksteeg 14, Doetinchem. Telefoon 0314-324453



Alle aanbiedingen
gelden alleen in week 38 

van 19 t/m 24 
september 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

WEEKAANBIEDINGEN

OPENINGSTIJDEN

Donderdag
08.00 - 21.00 uur

Vrijdag
08.00 - 21.00 uur



Spit, ischias, hernia... er is een oplossing!

Rugpijn?
Door alle grote

zorgverzekeraars vergoed

O.a.: Menzis, Achmea,
Agis, CZ, Zilveren Kruis 

Achmea, Interpolis, Avéro 
Achmea, Salland, Univé, 

VGZ, IZA, IZZ, etc.

Ter kennismaking bieden we u een gratis 
en vrijblijvend rugadvies aan, inclusief een 

rugscan met rapportage.

Kennismakingsactie

Bel voor meer informatie naar de vestiging in
Doetinchem / Winterswijk of kijk op www.fysius.nl

Vestiging Doetinchem            Terborgseweg 24-02          7005 BA Doetinchem            0314 - 74 05 10

Vestiging Winterswijk                  Beatrixpark 2                 7101 BN Winterswijk            0543 - 84 99 55



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot  

 16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Voorlichting/

communicatie en promotie, Dualisering, 

Publiekszaken (dienstverlening), 

Informatisering en automatisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie 

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
Nr. 38, 20 september 2011

Na de uitspraak van de Hoge Raad op 
9 september jl. dat de Nederlandse 
identiteitskaart (NIK) gratis te ver-
krijgen is, steeg in Nederland het 
aantal aanvragen enorm. Daardoor 
kan de centrale producent van de 
kaart in ons land de gebruikelijke 
levertijd van een aantal dagen niet 
nakomen. Alle gemeenten, en dus 
ook de gemeente Bronckhorst, kre-
gen op 14 september 2011 van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties de opdracht 
instructies op te volgen voor de 
afhandeling van aanvragen voor de 
Nederlandse identiteitskaarten. 
Alleen aanvragen die een hoge priori-
teit hebben, mogen naar de producent 
worden doorgestuurd; andere aan-
vragen moet de gemeente aanhouden. 
Deze regel geldt van 15 september 
tot minimaal 11 oktober. “Een verve-
lend bericht om aan onze inwoners 
te moeten melden, maar waar we 
helaas niet aan ontkomen”, reageert 
burgemeester Henk Aalderink. 

Welke aanvragen hebben hoge 
prioriteit?
• Aanvrager heeft op dit moment 

geen reisdocument: hoge prioriteit 
• Aanvrager is op dit moment in bezit 

van maar één reisdocument dat 
binnen twee maanden verloopt: 

 hoge prioriteit
• Aanvrager heeft op dit moment een 

reisdocument dat langer geldig is 
dan twee maanden: geen prioriteit  

Een versnelde procedure is niet mo-
gelijk. Mensen die met een versnelde 
procedure een identiteitsbewijs 
willen krijgen, adviseren wij dan een 
paspoort aan te vragen. 

Levertijd onzeker, mensen ontvangen 
bericht
De levertijd van aanvragen met hoge 
prioriteit gaat langer duren dan de 
vijf dagen die nu gelden. Die kan op-
lopen tot meerdere weken. Daarom 
noteren onze medewerkers de e-mail-
gegevens van aanvragers. Heeft 
de aanvrager geen mailadres, dan 
informeren wij hem of haar per brief. 
Mensen ontvangen een bericht zodra 
de NIK bij de gemeente binnen is.

Wat gebeurt er met andere aanvragen 
Aanvragen die voor 15 september 
zijn gedaan
Alle aanvragen die vóór 15 september 
zijn gedaan, zijn al doorgestuurd naar 
de producent. Houdt u er rekening 

Nederlandse identiteitskaart vanaf 14 jaar ook in Bronckhorst gratis 
Levertijd kaart fors langer

Hoe zit het nu ook alweer met de NIK

Iedereen vanaf 14 jaar in Nederland moet zich op straat kunnen 

identificeren. Hiervoor kunt u de Nederlandse identiteitskaart 

gebruiken, die gemeenten sinds 12 september jl. gratis ver-

strekken. Voorheen betaalde u nog 43,85 euro voor deze kaart. 

Een paspoort en rijbewijs zijn in de meeste gevallen net zo goed 

een geldig identiteitsbewijs als de NIK. Op de site 

www.rijksoverheid.nl kunt u zien in welke situaties u welk iden-

titeitsbewijs mag gebruiken.

De gemeente gaat bij het verstrekken van de identiteitskaart volgt 

te werk:

• inwoners van 14 jaar en ouder die nu een NIK aanvragen, hoeven 

hiervoor niét meer te betalen. Dit geldt dit ook voor jongeren 

 die binnen 8 weken 14 jaar worden (in verband met de Wet op 

Identificatieplicht)

• inwoners die de afgelopen tijd een identiteitskaart hebben aange-

vraagd, kunnen binnen zes weken nadat zij voor de kaart hebben 

betaald bezwaar maken. U kunt hiervoor een brief schrijven aan 

 de gemeente. Vergeet niet uw burgerservicenummer aan te geven. 

 U kunt ook het model-bezwaarschrift dat u op www.bronckhorst.nl 

vindt uitprinten, invullen en opsturen naar Gemeente Bronckhorst, 

Postbus 200, 7255 ZJ Bronckhorst

• inwoners die sinds oktober 2010 tijdig bezwaar hebben gemaakt 

tegen de betaling van de NIK, krijgen hun geld terug. U ontvangt 

hierover bericht van ons

De kosten voor een spoedbehandeling of voor de vervanging van 

een verloren/ontvreemde identiteitskaart blijven wij wel in rekening 

brengen. Dit geldt voorlopig ook voor het tarief van de NIK voor 

jongeren tot 14 jaar, dat 9,20 euro bedraagt.

mee dat die aanvragen mogelijk ook 
een langere levertijd hebben.

Aanvragen met lage prioriteit die vanaf 
15 september komen
NIK aanvragen met een lage prioriteit, 
moeten wij aanhouden tot ten minste 
11 oktober. 
 
Advies en langere wachttijd
We adviseren mensen die een NIK 
willen aanvragen, maar die niet direct 
noodzakelijk is, hun aanvraag uit te 

stellen. De ervaring leert dat door 
de grote belangstelling voor de iden-
titeitskaarten, de wachttijden bij de 
balie oplopen.

Hoe gaat het verder?
Het Ministerie stuurt de gemeente 
vóór half oktober een nadere instruc-
tie. Dan krijgt u meer informatie over 
de afhandeling en levertijd van de 
aangehouden en nieuwe aanvragen. 
Dit gebeurt via deze gemeentepagina’s 
en onze website www.bronckhorst.nl.

Vorige week besloot de gemeente 
het project buurtbemiddeling voort 
te zetten tot 2014. Buurtbemiddeling 
is voor alle inwoners van Bronckhorst 
die in een conflictsituatie zitten of 
dreigen te komen met buren. Zij kun-
nen het probleem melden bij buurt-
bemiddeling (via tel (06) 53 70 32 07 
of e-mail: d.raspe@ijsselkring.nl), 
die vervolgens twee bemiddelaars 
(vrijwilligers) inzet om te helpen 
zoeken naar een oplossing. Buurt-
bemiddeling is gratis en altijd op 
vrijwillige basis. De vrijwilligers zijn 
speciaal opgeleid om bemiddelings-
gesprekken te voeren. Bronckhorst 
maakt gebruik van de buurtbemid-
deling van welzijnsorganisatie 
IJsselkring. Het huidige contract 
loopt per 1 januari 2012 af. 

Het project is een samenwerking 
met de gemeente Berkelland en 
woningcorporatie ProWonen. 

Met het nieuwe contract van drie jaar 
is voor Bronckhorst een bedrag van 
€ 29.871,- gemoeid.

Zelfredzaamheid
Belangrijk uitgangspunt van buurt-
bemiddeling is dat het de zelfred-
zaamheid van inwoners bevordert. 
Een van de werkzame elementen is 
dat mensen zelf verantwoordelijk 
zijn voor het vinden van een oplos-
sing voor het conflict en dat niet 
instanties alles moeten oplossen. 
Daarnaast bevordert buurtbemid-
deling de leefbaarheid en veiligheid 
in de buurt. Conflicten hebben vaak 
weerslag op de buurt als geheel. 
Door samen aan een oplossing te 
werken, groeit het vertrouwen en 
de sociale controle. In Bronckhorst 
is de afgelopen 2,5 jaar 61 keer 
buurtbemiddeling ingeschakeld. 
Het slagingspercentage van de 
bemiddelingen bedroeg 60%.

Buurtbemiddeling voortgezet 



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.

Al een tijd geleden heeft de gemeente 
aangegeven het belangrijk te vinden 
dat glasvezel in Bronckhorst wordt 
aangelegd, omdat dit voor de digitale 
maatschappij waarin we leven eigen-
lijk onmisbaar is geworden. Glasve-
zel maakt sneller internetten en het 
versturen van grote bestanden mo-
gelijk. Het aanleggen van glasvezel is 
echter duur. In de kernen kan het 
gerealiseerd worden (via de abonne-
mentsgelden) als een bepaald (groot) 
aantal inwoners zich aanmeldt. 
Inmiddels is dit al gebeurd in Hengelo, 
Keijenborg, Velswijk, Vorden en 
Zelhem. In Steenderen loopt het. 
De bedrijven Glashart en Reggefiber 
regelen dit. In de buitengebieden 
wonen in verhouding te weinig 
mensen om het aanleggen rendabel/
betaalbaar te maken. 

Geen tweedeling
De gemeente stelt zich op het stand-
punt dat er geen tweedeling in onze 

gemeente mag ontstaan. Wethouder 
Dorien Mulderije: “Het kan niet zo zijn 
dat tussen de kernen en het buitenge-
bied een groot verschil is in digitale 
mogelijkheden, terwijl de wereld steeds 
digitaler wordt. Het buitengebied zou 
dan niet alleen onaantrekkelijk zijn 
voor bedrijven als vestigingsgebied, 
terwijl hiervoor wél goede locaties 
zijn, maar ook voor gezinnen.” 
Daarom heeft de gemeente samen 
met de gemeente Berkelland in kaart 
gebracht om hoeveel aansluitingen 
voor onze buitengebieden (totaal 
ca. 15.600; 13.000 consumenten en 
2.600 bedrijven) het zou gaan en 
welke kosten met de aanleg gemoeid 
zijn. Door de Crisis- en herstelwet 
(van 2010), die geldt in verband met 
de economische recessie in ons land, 
mogen gemeenten nu participeren 
in de aanleg van glasvezelnetwerken, 
waar deze door de markt niet gerea-
liseerd worden. We zetten ons op 
verschillende manieren in om dit voor 
het buitengebied mogelijk te maken.

Wat doen we
De verwachting is dat de kosten voor 
het aanleggen in de buitengebieden 
in Berkelland en Bronckhorst tussen 
de 25 en 30 miljoen euro bedragen. 
Dit kunnen we als gemeenten van-
zelfsprekend niet alleen opbrengen. 
Daarom zijn we op dit moment een 
businessplan aan het maken waar-
mee we de mogelijkheden kunnen 
bespreken met bijvoorbeeld de pro-
vincie, bedrijven en inwoners. Ook 
zijn we in gesprek met de provincie. 
Bent u bewoner van het buitengebied 
dan willen we ook graag weten of u 

belangstelling heeft voor glasvezel. 
U kunt uw interesse via www.buiten-
gebiedopglasvezel.nl laten blijken (of 
scan QR-code). Enkele bewoners van 
de buitengebieden van Bronckhorst 
en Lochem hebben deze peilings- en 
informatiesite opgezet. U vindt er ook 
de voordelen van glasvezel op een rij 
(zeer goede down- en uploadsnelheid 
en beeldkwaliteit, betrouwbaar etc). 
Vindt u het als inwoner/bedrijf in het 
buitengebied 
belangrijk dat 
er glasvezel 
komt? Geef dit 
dan door op de 
site. Circa 350 
mensen gin-
gen u al voor.

Voorbeeld
Wat moeten we ons nu precies 
voorstellen bij glasvezel? Mulde-
rije: “Als u nu 100 digitale foto’s 
uploadt, dan kan dit met glasvezel 
binnen een halve minuut. Met ADSL 
duurt het 39 minuten en via ISDN 
zelfs 6 uur! Een grote verbetering 
dus. Natuurlijk is dit wel afhankelijk 
van de computerapparatuur die u 
thuis heeft.” 

Heeft u vragen over de aanpak van 
de gemeente om glasvezel in het 
Bronckhorster buitengebied te reali-
seren dan kunt u contact met ons 
opnemen via tel. (0575) 75 02 50. 
Zodra er meer nieuws is, melden wij 
dat uiteraard ook op deze gemeente-
pagina’s en onze website.

Glasvezel in het buitengebied

Wilt u iets melden over de openbare 
ruimte? Bijvoorbeeld over een afge-
broken tak op de weg, lantaarnpaal 
die niet brandt, losliggende stoepte-
gel, gat in de weg, rioolverstopping 
binnen de bebouwde kom (dus niet 
de drukriolering in het buitengebied) 
of andere zaken waarvan u denkt dat 
die van belang zijn? Dit kan heel ge-
makkelijk via onze website (7 dagen 
in de week 24 uur per dag, ga naar 

melding woon- en leefomgeving). 
U kunt ook een e-mail sturen naar 
info@bronckhorst.nl of tijdens 
de openingstijden ons algemene 
telefoonnummer bellen. 
Wilt u iets dergelijks buiten kantoor-
uren melden, omdat het niet kan 
wachten tot de eerstvolgende 
werkdag, dan kunt u bellen met 
ons calamiteitennummer 
(06) 13 10 07 77.

Meldingen openbare ruimte

Een schoorsteenbrand kan ontstaan 
doordat de aanslag in het schoor-
steenkanaal in brand vliegt. De aanslag 
vormt een dikke laag zeer brandbaar 
Creasoot; onverbrande deeltjes die 
zich tegen de schoorsteen afzetten en 
aankoeken tot een teerachtige sub-
stantie. Het komt echter ook nog al 
eens voor dat de brand zich niet ín 
maar buiten het schoorsteenkanaal 
bevindt. Bijvoorbeeld in de kapcon-
structie. Dit kan ontstaan doordat er 
brandbare producten (bijvoorbeeld 
hout) in of tegen het schoorsteenkanaal 
zijn aangebracht. Balken, panlatten 
en dakplaten moeten minimaal 50 mm 
vrij liggen van het rookkanaal. Als de 
kachel gestookt wordt ontgassen 
deze brandbare producten namelijk.

Jaren ‘70
Woont u in een huis uit de jaren ‘70 
waar tijdens de bouw een schoor-
steenkanaal is aangebracht? Dan is 
het verstandig om dit kanaal te laten 
controleren op de geschiktheid voor 
een houtkachel of openhaard. Het 
blijkt dat in de jaren ‘70 aluminium 
dakdoorvoeren veel gebruikt zijn 
op schoorstenen bedoeld voor gas-
kachels. De rookgassen van gas-
kachels zijn echter veel kouder dan 
de rookgassen van houtkachels en 
openhaarden. Wordt zo’n dakdoorvoer 
dus gebruikt voor een houtkachel of 
openhaard dan kan die doorvoer de 
hitte niet aan. Uiteraard is het voor 
elke woning met een schoorsteen-
kanaal aan te bevelen zelf te checken 
waaruit het kanaal is opgebouwd. 
U kunt altijd uw leverancier vragen 
om een certificaat voor geschiktheid 
voor een houtkachel.

Vragen?
Heeft u nog vragen dan kunt u 
contact opnemen met 
Brandweer Achterhoek West, 
via tel. (0314) 63 99 00.

Is uw dakdoorvoer geschikt of 
ongeschikt voor uw openhaard?

Luister ook eens naar b en w op Radio Ideaal
Wist u dat de collegeleden om de beurt ie-
dere donderdag om 18.00 uur aanschuiven 
in de studio van Radio Ideaal om in het pro-
gramma Achterhoek Totaal, dat tussen 
17.00 en 19.00 uur het laatste nieuws 
brengt uit de streek, te vertellen wat er 
deze week bij de gemeente speelt. Komende 
donderdag is wethouder André Baars 
aanwezig. Luister ook eens naar de lokale 
radio! 
Radio Ideaal is te vinden op kabelfrequentie 
FM 91.1 De etherfrequenties zijn FM 105.1, 
FM 105.4, FM 105.8, FM 106.5 en FM 107.7.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, nationale oogcollecte, 10 t/m 15 december 2012, vereniging Bartimeus Sonneheerdt

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 9 september 2011: 
• Hengelo (Gld), Hazenhutweg 1, bouwen bijgebouw
• Hengelo (Gld), Hummeloseweg 30, veranderen woning en slopen/bouwen schuur
• Keijenborg, Hengelosestraat 69, veranderen verdiepingsvloer en kapconstructie 
Ontvangen op 12 september 2011: 
• Hengelo (Gld), Molenenk 4, tijdelijk plaatsen wand t.b.v. gefaseerde uitvoering productiehal
• Olburgen, Olburgseweg 32A, verwijderen asbest van dak woning
• Vorden, Rondweg (voorbij de Strodijk), kappen eik
Ontvangen op 13 september 2011: 
• Vorden, Almenseweg, kappen 3 lindebomen
• Vorden, Het Hoge 41, kappen hazelaar
• Zelhem, Michelstraat 4A, bouwen werktuigenberging
Ontvangen op 14 september 2011: 
• Vorden, Zuivelweg 1, asbestsanering

Aanvragen

Ontvangen op 15 september 2011: 
• Zelhem, Terborgseweg 10A, verwijderen asbest dakbeschot schuur  

Ingetrokken aanvragen
Verzonden op 15 september 2011: 
• Steenderen, Covikseweg 13, bouwen varkensschuur

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een besluit te nemen voor:
• Halle, Halle-Neijenkampweg 1, intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu
 
De stukken liggen van 22 september t/m 2 november 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, schriftelijk 
(wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belanghebbenden 
die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen 
later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 9 september 2011: 
• Keijenborg, vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting 
 Kerkstraat 14, tennisvereniging Keislag 
Verzonden op 12 september 2011: 
• Vorden, vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting 
 Hamelandweg 2, rijvereniging en ponyclub De Graafschap

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 12 september 2011: 
• Vorden, Mosselseweg 11, bouwen werktuigen/machinebering
Verzonden op 13 september 2011: 
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 2, uitbreiden ligboxenstal
• Hoog-Keppel, Prinsenweg 6, kappen 2 bomen
• Hummelo, Keppelseweg 33, plaatsen 2 dakkapellen
• Zelhem, Varsselsestraat 11B, wijzigen situering nieuwbouw woning
Verzonden op 15 september 2011: 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 127, 127A, verbouw woning met bedrijfsruimte
• Drempt, Veenweg 10, bouw ligboxenstal
• Hengelo (Gld), Slotsteeg 18, aanbrengen reclame
• Hengelo (Gld), Wilhelminalaan 13, verbreden uitrit
• Vorden, Deldensebroekweg 2, verwijderen asbest uit 2 schuren
• Zelhem, Kerkhoflaan 3, kappen grove den

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen 
Verzonden op 15 september 2011: 
• Vorden, Hamminkweg 5, inrichten perceel voor natuur- en landschapsontwikkeling 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hummelo, tijdens de jaarlijkse autoshow van autobedrijf Overbeek is de Beatrixlaan, tussen huis-

nummers 31 t/m 37, op 25 september 2011 van 10.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, 
met uitzondering van bestemmingsverkeer

Wijziging winkelopenstelling op zon- en feestdagen Hummelo en Keppel
B en w besloten vorige week op verzoek van de lokale ondernemersvereniging de eerder aangewezen 
koopzondag 2 oktober 2011 te laten vervallen en hiervoor in de plaats 25 september a.s. aan te wijzen 
als koopzondag voor Hummelo en Keppel.

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk 
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit 
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplannen) 
geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de werkzaamheden kan starten. 
U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, 
Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht 
verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek 
om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet wachten 
of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen 
of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij 
de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding van een verleende 
(omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoonnummer 
(0575) 75 02 50.

Verleende vergunningen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Zaarbelinkdijk 4 Keijenborg’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Zaarbelinkdijk 4 Keijenborg’ en de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen van 22 september t/m 2 november 2011 voor een ieder ter inzage. 
Het plan heeft betrekking op een functieverandering van een agrarisch bouwperceel naar wonen. 
In ruil voor sloop van de agrarische opstallen wordt de huidige dienstwoning omgezet naar een 
burgerwoning en komen er twee vrijstaande woningen bij.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00981-ON01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00981-/NL.IMRO.1876.BP00981-ON01

• digitaal via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 
 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de gemeente-
raad.

Bestemmingsplannen

Besluit tot plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten het volgende object op de gemeentelijke monumentenlijst 
te plaatsen: 
• Vierakker, IJselweg 13, weegbrug met weeghuisje 

Het besluit is bekendgemaakt aan betrokkenen op 16 september jl. en ligt van 22 september t/m 
2 november 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij 
de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken 
in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt 
de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, 
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen 
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het 
besluit aan de aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, 
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, 
kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank 
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden verzocht. Hiervoor is griffie-
recht verschuldigd.

Monumenten

• Hengelo (Gld), vanwege rioleringswerkzaamheden is van 20 t/m 22 september 2011 de 
 Regelinkstraat afgesloten. Aanwonenden zijn wel bereikbaar. Helaas kunnen wij de periode 
 van de afsluiting niet exact aangeven, omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering 
 van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden

Wegwerkzaamheden

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 21 september t/m 3 november 2011 tijdens de 
openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Vorden, Kruisdijk 11, voor een veranderingsvergunning van een veehouderij

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

Mogelijkheden voor beroep
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
• de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
• belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
• enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen
 in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage 
en wel vóór 4 november 2011. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een ver-
zoek doen om schorsing van de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzage-
legging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht 
als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

Wet Milieubeheer

Verkeersbesluit Veemarkstraat, Hengelo (Gld)
Op 24 augustus 2011 hebben b en w besloten om voor de Veemarktstraat in Hengelo éénrichtingsweg 
in te stellen vanaf de parkeerplaatsen aan de Veemarktstraat tot aan de Spalstraat. Het verkeers-
besluit, met inbegrip van de bijbehorende stukken, liggen van 22 september t/m 2 november 2011 
voor een ieder ter inzage. 

Mogelijkheden voor beroep 
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden, die in een eerder stadium tijdig een bezwaar-
schrift hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die geen bezwaarschrift hebben ingediend 
en aan kunnen tonen dat zij dat in redelijkheid ook niet hadden kunnen doen, beroep instellen 
tegen het verkeersbesluit bij de Sector bestuursrecht van de rechtbank Zutphen, Postbus 205, 
7200 AE Zutphen. Indien een beroepschrift wordt ingediend, is het mogelijk om daarnaast een ver-
zoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoekschrift 
moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Zowel het beroep-
schrift en het verzoekschrift tot een voorlopige voorziening moeten ondertekend zijn en tenminste 
het volgende bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een vermelding van 
de datum en onderwerp van het verkeersbesluit en de redenen waarom men zich niet met het 
besluit kan verenigen. Bij het beroepschrift moet tevens een afschrift van het verkeersbesluit 
worden gevoegd. 

Gemeentelijke regelgeving algemeen

De muzikale begeleiding is hierbij in handen van Wop Kuipers uit Apeldoorn die het orgel
bespeelt en Kees van Dusseldorp zit achter de piano. Er is een korte overdenking door ds.
H. Witmer uit Westerhaar. 
Na afl oop is er koffi e en thee in het Achterhuus en kan er nog gezellig nagepraat worden.

Zangdienst ‘Vorden Zingt’
Vorden - Op zondagavond 25 september om 19.00 uur is er in de Gereformeer-
de Kerk van Vorden (Zutphenseweg 13) weer een zangdienst onder het motto:     
‘Vorden Zingt’. Er wordt gezongen uit diverse bundels en de liederen zijn in de 
afgelopen tijd op verzoek aangevraagd.
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Hoveniers  |  Boomverzorgers  |  Groenvoorzieners

Zutphen Emmerikseweg 83-A  |  7223 DA  BAAK
T 0575 441048  |  info@inhetgroen.com 

www.inhetgroen.com

De Covik

Voor meer informatie of onze openingstijden: www.decovikrecycling.nl

Covikseweg 3a
7221 CM Steenderen

‘t HOEKJE
eetcafé

Weekmenu
Romige

Bospaddestoelensoep

Gebakken

Kalfentrecote
met rode portsaus en sjalotjes

Geserveerd met aardappelgarnituur, 
rauwkost en groenten.

Huisgemaakte

Cheesecake
met een sinaasappelsaus

 24,50 p.p.

Spalstraat 1, 7255 AA Hengelo Gld. 

Tel. 0575-461478

www.zwaanhoekje.nl

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Uitnodiging

Onder het motto ‘’Toekomst maken we samen’’ wil de CDA fractie van 

Bronckhorst haar visie over de gepresenteerde plannen van het col-

lege van B&W over Toekomst Bestendig Bronckhorst geven. Daarnaast 

wil de CDA fractie graag uw mening horen over de uitgangspunten 

van TBB. Veel inwoners, belangenorganisaties, verenigingen en dorps-

raden hebben meegewerkt aan het opstellen van TBB. Nu is het aan de 

politiek van Bronckhorst om daar een oordeel en besluit over te vellen. 

Het CDA wil dit graag doen samen met de inwoners en daarom de ver-

schillende meningen horen. De komende tijd gaat het CDA 3 avonden 

organiseren die voor iedereen toegankelijk zijn over 3 hoofdthema’s 

in het TBB.

Maandag 26 september 2011

zaal Nijhof in Halle vanaf 20.00 uur

Onderwerp: Sport en voorzieningen

Dinsdag 27 september 2011

zaal de Herberg in Vorden vanaf 20.00 uur

Onderwerp: Zorg en Sociaal Beleid

Woensdag 28 september 2011

de Horst in Keijenborg vanaf 20.00 uur

Onderwerp: Eigen verantwoordelijkheid & leefbaarheid

U bent van harte welkom op 1 of meerdere avonden

Meer informatie kunt u vinden op www.cdabronckhorst.nl

Bronckhorst
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ZONDAG 9 OKTOBER
KOFFIECONCERT

BOH FOI
TOCH

aanvang 11.30 uur
zaal open 11.00 uur

entree € 15,00

met een kop koffie en cake
kaarten in de voorverkoop

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

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

De CovikCovikseweg 3a
7221 CM Steenderen

(GRAND) SCÉNIC
TIJDELIJK VANAF 

NÚ BIJ HERWERS RENAULT

Actieperiode 22 september tot en met 3 oktober 2011. Maximaal Plusvoordeel op de (Grand) Scénic Bose. Kijk voor het plusvoordeel en de exacte actievoorwaarden op www.renault.nl of vraag uw Renault-dealer. *Zolang de voorraad strekt. De Bijenkorf 
Cadeaucard geldt alleen bij privé-aankoop van een nieuwe Renault personenauto binnen de actieperiode. U ontvangt geen Bijenkorf Cadeaucard bij aanschaf van een lease- of bedrijfswagen. Bijenkorf Cadeaucard bij proefrit geldig bij proefritten voor alle 
personen- en bedrijfswagens binnen de actieperiode. Genoemd voordeel op de fi nanciering is gebaseerd op €10.000/3,9%/24 mnd voor Twingo en €20.000/3,9%/24 mnd op de overige modellen. Lager voordeel bij lagere fi nanciering. Getoonde modellen 
kunnen afwijken van het Plusvoordeel-actiemodel. De (Grand) Scénic is verkrijgbaar vanaf € 22.990,-. De Scénic Energy dCi 130 Stop & Start valt in de 20% bijtellingscategorie. De aangegeven netto bijtelling is berekend op basis van de 42% schaal. Overige 
versies 25% bijtelling. Genoemde prijs is incl. btw en bpm. Excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Genoemde leaseprijzen zijn vanafprijzen gebaseerd op de basisversies. Full Operational Lease excl. btw, brandstof, vervangend vervoer 
o.b.v. 48 mnd/20.000 km. Leaseprijzen per 15/8/2011. Op elke nieuwe Renault geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. 12 jr. plaatwerkgarantie. Afl opend krediet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. 
te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Jaarlijks kostenpercentage bedraagt 3,9% tot 24, 5,9% tot 36 (max. te fi nancieren bedrag € 20.000) en 6,9% tot 60 maanden (geen max. te fi nancieren bedrag). Alleen geldig 
op nieuwe Renault personenauto orders van particulieren tussen 15 juli en 31 december 2011. Renault Financial Services behoudt zich het recht de actie zonder opgaaf van reden te beëindigen. Vraag uw Renault verkoopadviseur naar de beschikbaarheid van 
dit product. Jaarlijks kostenpercentage na de actie bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Prospectus beschikbaar op www.rfs.nl. Rentewijzigingen en 
drukfouten voorbehouden. Drukfouten, prijs- en specifi catiewijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl.

Min./max. verbruik: 4,4-8,1 l/100 km. Resp. 22,7-12,3 km /l. CO
2
: 115-186 g/km.

®

TIJDELIJK VANAF € 27.990,-
  Tĳ delĳ k gratis panoramisch open dak
  Elektrisch inklapbare buitenspiegels
  17” lichtmetalen wielen 
  Bose® Energy Effi cient Series Sound System
  Parkeersensoren vóór en achter met camera
  Voordeel op 3,9% fi nanciering tot € 1.200,-

NU TĲ DELĲ K DE BĲ ENKORF CADEAUCARD*: 
  t.w.v. € 10,-bij een proefrit 
   t.w.v. € 200,-bij aankoop van een 

(Grand) Scénic 

INCLUSIEF 
PLUSVOORDEEL

Standaard
tarief

Flex Plan 
tarief

Contante
waarde

Aanbetaling
Totaal

kredietbedrag
Looptĳ d in
maanden

Vaste debet
rentevoet

Jaarlĳ ks
kostenpercentage

Totaal te betalen
bedrag

Maandtermĳ n

€ 10.000,- - € 10.000,- 48 6,9% 6,9% € 11.427,- € 238,-

€ 20.000,- - € 20.000,- 60 6,9% 6,9%  € 23.590,- € 393,-

€ 10.000,- - € 10.000,- 48 9,9% 9,9% € 12.055,- € 251,-

€ 120.000,- - € 120.000,- 60 9,9% 9,9%  € 25.191,- € 420,-

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

WWW.HERWERS-RENAULT.NL
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10.00 uur  start Open dag
11.00 uur  Lezing Notaris Te Lindert 
12.00 uur  Lezing Thanatopraxie (tijdelijk balsemen van een 
 lichaam)

13.00 uur  Lezing Hospice Rozenheuvel
14.00 uur  Demonstratie Wikkelgoed
15.00 uur  Lezing “Kinderen en rouw” door Esther Pross
16.00 uur  Einde van de Open dag 2011

Natuurlijk zal Patrimonium u de kans geven om een kijkje ach-
ter de schermen van een uitvaartorganisatie te nemen. Zoals het 
bezichtigen van de koelruimte en de kamer waar de verzorging 
van de overledene plaats vindt. 

Tevens zullen diverse organisaties aanwezig zijn om zich te pre-
senteren. Hospice Rozenheuvel, Vrijwillige Terminale Thuiszorg, 

Esther Pross Rouw en verliesbegeleiding, Van Anken & Te Lin-
dert Notarissen, Tomba grafkisten Gerritsen grafmonumenten, 
Bloemsierkunst Erica, Monique Rang (Wikkelgoed) Crematori-
um Dieren, Drukkerij van Hierden (rouwdrukwerk), Zangkoor 
E-race, Nuvema (uitvaartverzekeringen) en HQ Thanatopraxie.

Ook buiten het uitvaartcentrum is genoeg te zien. Er zal een ou-
derwetse rouwkoets te bezichtigen zijn. Een boerenwagen waar-
op vroeger op het platteland de overledenen werden vervoerd en
men kan een kijkje nemen in de uitvaartbus. 
Adres: Meipoortstraat 74 te Doesburg. 
Kijk ook op: www.patrimoniumdoesburg.nl

Open dag Uitvaartverzorging Patrimonium

Doesburg - Zaterdag 24 september 2011 staan de deuren 
van het uitvaartcentrum Patrimonium open voor pu-
bliek. Patrimonium wil graag aan de bevolking laten zien 
en horen welke mogelijkheden er bestaan rond begelei-
ding en verzorgen van een uitvaart. Deze dag heeft een 
programma waarbij verschillende onderwerpen aan bod 
zullen komen.

Dit betekent voeren, wassen en hok 
schoon houden. Aan de hand trainen 
hoort er natuurlijk ook bij. De kin-
deren houden tijdens deze periode 
ook een boekje bij, om daarin alles te 
noteren over het kalf. De jury komt 
twee keer op huisbezoek om te kij-

ken hoe het gaat, en of de kinderen 
nog vragen hebben. De eindkeuring 
vindt plaats in augustus. 
In oktober volgt er een slotfeest voor 
alle kinderen, waarbij iedereen een 
diploma krijgt als bewijs van deel-
name. 

CENTRALE EINDKEURING 2011
Zaterdag 20 augustus was het zover:
de eindkeuring van de derde editie
van de Kalveropfokclub Bronckhorst
op het terrein van Camping Warnstee
in Wichmond. Na een goede voorbe-
reiding, met het schoonhouden van
het kalf en het leren voorbrengen,
moesten de kinderen deze dag voor
de jury verschijnen. Een terugblik
van alle foto’s kunt u vinden op de
site van www.contact.nl. 

Fotograaf Theo Janssen.

Kalveropfokclub Bronckhorst

Wat houdt Kalveropfokclub in? Kalveropfokclub Bronckhorst houdt 
ieder jaar een eindkeuring. Het seizoen begint altijd in mei met een 
informatie ochtend voor kinderen en ouders. Vervolgens zoeken de 
kinderen een kalf uit die ongeveer is geboren tussen half april en be-
gin juni. Dit kalf gaan zij gedurende een periode van 4 maanden ver-
zorgen.

Volgens fractievoorzitter Dirk Jan 
Huntelaar is het van belang om de 
gemaakte keuzes uit te leggen en 
te horen wat de mening van de be-
volking hierover is: ‘’Veel inwoners, 
belangenorganisaties, verenigingen 
en dorpsraden hebben meegewerkt 
aan het opstellen van TBB. Nu is het 
aan de politiek van Bronckhorst om 
daar een oordeel en besluit over te 
vellen. We willen dit graag samen 
met de inwoners van Bronckhorst 
doen en hopen dat veel mensen ge-
bruik gaan maken van deze moge-
lijkheid want er zullen belangrijke 
keuzes moeten worden gemaakt’’. 
Volgens Huntelaar is er bewust ge-
kozen voor 3 avonden, omdat op 
deze manier alle grote thema’s be-
handeld kunnen worden. ‘’De eer-
ste avond gaan we het hebben over 
Sport en voorzieningen, dit is een be-
langrijk onderdeel in het TBB plan. 
Op deze avond hopen we in gesprek 
te gaan met sportverenigingen, mu-
ziek verenigingen en gebruikers van 
voorzieningen zoals zwembaden en 
andere accommodaties. De tweede 

avond is het onderwerp Zorg en So-
ciaal beleid. Deze avond hebben we 
speciaal georganiseerd voor men-
sen en organisaties die betrokken 
zijn bij bijvoorbeeld de WMO (wet 
maatschappelijke ondersteuning) of 
WWB (Wet werk en bijstand). De 
derde avond gaat over eigen verant-
woordelijkheid en leefbaarheid. Ons 
lijkt deze avond bijzonder nuttig om 
in gesprek te gaan met onder andere 
dorpsraden, belangenverenigingen 
en ondernemersverenigingen.’’

Het CDA is zich volgens Huntelaar 
ervan bewust dat mensen raakvlak-
ken kunnen hebben met meerdere 
onderwerpen. Daarom is volgens de 
fractievoorzitter van het CDA ieder-
een welkom op elke avond.

OVERZICHT AVONDEN:
Maandag 26 september 2011, zaal 
Nijhof halle, aanvang 20:00 uur
Sport en voorzieningen
Dinsdag 27 september 2011, de Her-
berg Vorden, aanvang 20:00 uur
Zorg en sociaal beleid
Woensdag 28 september 2011, de 
Horst Keijenborg, aanvang 20:00 uur
Eigen verantwoordelijkheid

CDA in gesprek over keuzes 
gemeente Bronckhorst
Onder het motto ‘’toekomst 
maken we samen’’ gaat de CDA 
fractie de komende tijd de ge-
meente in om te praten met in-
woners, belangenorganisaties, 
verenigingen en dorpsraden. De 
reden voor deze bijeenkomsten 
is dat het college van B&W on-
langs plannen heeft gepresen-
teerd over ‘Toekomst Bestendig 
Bronckhorst’.

Dit zal plaatsvinden in Cultureelcen-
trum De Brink aan het Stationsplein. 
In deze samenkomst, die om 16.00 

uur begint, zal dhr. Frank Ouweneel 
uit Emmen spreken over het thema: 
“Gods genade is overweldigend!” 

Naast samenzang wordt er muzikale
medewerking verleend door het Duo
de moeite waard en Kwartet VOCAAL
o.l.v. Piet Piersma uit Vorden. 
Iedereen is van harte welkom. 
www.stichtingdeopdracht.nl

Samenkomst Zelhem
Zelhem - “Stichting De Opdracht” heeft voor zondagmiddag D.V. 
2 oktober een evangelische samenkomst georganiseerd in Zelhem.

Zaterdag 1 oktober

De Oost Gelre Battle,
4-all

Zondag 2 oktober

Oogstfeest
Grote tent op de Markt in Lichtenvoorde - Entree vrij
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DOETINCHEM  Edisonstraat 79 Tel. 0314 - 33 30 55
HENGELO GLD  Kruisbergseweg 8 Tel. 0575 - 46 22 44
ZEVENAAR  Kelvinstraat 2 Tel. 0316 - 52 35 23
www.herwers.nl

BIJ HERWERS 
NISSANvan 

14 - 24 

september 

2011

INTRODUCTIE 
VAN DE NIEUWE 

NISSAN 
MICRA DIG-S
Groen rijplezier

Nu in de 
showroom: 

DE ELEKTRISCHE 
NISSAN LEAF!

PROFITEER 
VAN SUPER 
SEPTEMBER 
VOORDEEL
Vraag ons naar de voorwaarden

www.nissan.nl

Er is al een Nissan Micra vanaf:  11.200,- 
Gecombineerd brandstofverbruik: 5,0 – 5,4 (l/100 km) 20,0 – 18,5 (km/l), 
CO2 emmisie: 115 - 125 (g/km)
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De eerste week zal op school doorge-
bracht worden. Er wordt ‘gewoon’ les 
gegeven, in het Engels. Naast lessen 
over de beroepensectoren houden de 
leerlingen zich tijdens de lessen be-
zig met het thema “water, hoe hou je 
het tegen”? De tweede week brengen 
de Noorse en de Vordense leerlingen 
door in Burgh-Haamstede. Ook dan 
staat ‘water’ centraal. Bezoeken aan 

Kinderdijk, Neeltje Jans en Amster-
dam staan o.a. op het programma.
Het belooft een enerverend bezoek te
worden waarin de kennismaking her-
nieuwd wordt. In Noorwegen waren
de Nederlandse leerlingen diep onder
de indruk van de Noorse cultuur. 
Aan de Nederlandse leerlingen de op-
dracht hun Noorse gasten Nederland
te laten zien.

‘t Beeckland ontvangt 
Noorse leerlingen
Vorden - Van 20-29 september zullen 25 leerlingen van de school Mel-
vold uit Frogner in Noorwegen ‘t Beeckland in Vorden bezoeken. Dit
bezoek is het antwoord op het bezoek dat 2e klas- leerlingen uit Vorden
in mei aan Frogner (ca 50 km ten Oosten van Oslo) hebben afgelegd.

Bouke Lukkien heette de aanwezigen 
van harte welkom bij de officiële ope-
ning van het atelier van Jansje. “Ik 
vind dat hier iets bijzonders gaat ge-
beuren. Jans maakt heel mooi werk,” 
zo laat hij de toehoorders weten. 
“Misschien komt het doordat ik zelf 
als fotograaf mijn loopbaan begon-
nen ben, dat het werk van Jans mij 
zo aanspreekt. Wat mij echter nog 
meer aanspreekt is de techniek die 
Jans zich eigen heeft gemaakt. Het 

klinkt zo simpel. Op de site staat: 
‘met bijna droge penselen’. Ga d’r 
maar aanstaan. 
Het is een techniek om die speciale 
fotografische effecten te krijgen. Dit 
geeft volgens mij ongekende crea-
tieve mogelijkheden, die Jans de ko-
mende jaren absoluut zal laten zien.” 
Hij heeft bovendien voor deze nieuwe 
onderneming veel waardering. “Naast 
de Brouwerij, Café Kraantje Lek en 
het graf van Dora Visser, heeft Olbur-

gen Centrum er iets heel bijzonders 
bij gekregen. Ik wens jullie oprecht 
veel succes.” 
Nadat Jansje en Eric samen het lint 
doorknipten, kregen zij een welge-
meend applaus. Alle mensen keken 
vervolgens hun ogen uit in het nieu-
we atelier. Jansje ontving vele compli-
menten over het atelier, maar zeker 
ook over haar werk. 

Atelier Art Design, Dry brush portret 
painting, Jansje Koen, Olburgseweg 
17, 7225 NA Olburgen, telefoon (06) 
42022316, email jansjekoen@live.nl. 
Meer informatie op de site 
www.artdesignkoen.nl

Nieuw atelier in Olburgen nu officieel open

Art Design

Olburgen - Onder toeziend oog van familie, vrienden en andere geno-
digden werd atelier Art Design van Jansje Koen in Olburgen geopend. 
Bouke Lukkien sprak lovende woorden over haar werk, die de aanwe-
zigen nog nieuwsgieriger maakten om een kijkje binnen te nemen.

Eric en Jansje Koen openen samen Atelier Art Design.

De najaarsonderlinge is altijd specta-
culair, omdat er dan de mogelijkheid 
is om een crossparcours te rijden. In 
de ochtend starten de combinaties 
met een dressuurproef, in de mid-
dag gevolgd met een springparcours 
en een crossparcours. Het leuke van 
een onderlinge wedstrijd is dat alle le-
den de mogelijkheid hebben om mee 
te doen, ongeacht niveau of leeftijd. 
Hierdoor gaan jong en oud en begin-

nend en gevorderd de strijd aan met 
elkaar, allemaal op hun eigen niveau.
Het werd een prachtige dag, vol span-
nende sport. Iedereen heeft zijn best 
gedaan en aan het einde van de dag 
konden de volgende combinaties hun 
prijs ophalen:
Dressuur M+L Paarden 1/ August 
Koster 199 punten; M+L Pony’s 1/ 
Jermaine Pellenberg 188 punten; A/B 
pony’s 1/ Suzan Bulten 191 punten; 

B gev paarden 1/ Adelien Van Beek 
198 punten Gorssel Zutphen, 2/ Greta 
Van Beek 196 punten Gorssel Zut-
phen; Bgr paarden 1/ Fieke Schrey 
189 punten; Bgev Pony’s 1/ Anne Jon-
ker 203 punten, 2/ Carine Kleine 199 
punten Gorssel Zutphen, 3/ Daphne 
Lindenschot 197 punten; Bgr pony’s 
1/ Lianne Kettelarij 192 punten, 2/ 
Anne tuqan 189 punten. Springen 
Bgr pony’s 1/ Anne Tuqan, 2/ Robin 
Wijs; Bgev pony’s 1/ ilse Lindenschot, 
2/ Anne Jonker; Bgr paarden 1/ Fieke 
schrey; Bgev paarden 1/ Adelien Van 
Beek Gorssel Zutphen. klasse kampi-
oenen  Gev Paarden 1/ Chris van Dijk 
Gev Pony’s 1/ Anne Jonker Gr Paarden 
1/ Fieke Schrey ook dagkampioen
Gr Pony’s 1/ Liam Wagenvoort

Najaarsonderlinge rv en pc de Graafschap

Geslaagde samenwerking

Vorden - Zondag 11 september vond de jaarlijkse najaarsonderlinge 
van rv en pc de Graafschap plaats. Voor het eerst was er dit jaar de sa-
menwerking met rv en pc Gorssel-Zutphen. De Graafschap heeft rond 
hun terrein de beschikking over een crossparcours en vond het een 
leuk idee om een collega-vereniging ook te laten profiteren van de lig-
ging van hun club. Dit resulteerde in een samenwerking met Gorssel-
Zutphen, iets dat van beide kanten goed beviel.

Met genoemde kennis op zak begon 
Sociï de wedstrijd redelijk fel, maar het 
liet de tegenstander wel komen. Daar-
bij vertrouwde Sociï op zijn solide ver-
dediging en dat bleek niet onterecht. 
De Edenaren konden evenwel niet 
heel veel gevaar stichten. Het eerste 
gevaar in de wedstrijd kwam op het 
conto van Sociï. Na een kleine tien mi-
nuten zette Sociï voor het eerst druk 
en dat leverde gelijk een kans op voor 
Teun Loman, de bal die de keeper los-
te kon hij echter niet snel genoeg con-
troleren waardoor de keeper zijn fout 
kon herstellen. In het vervolg kreeg 
Ede een kans toen aan de rechterkant 
de één van de behendige aanvallers 
op doel mocht schieten, keeper Henry 
Vreeman stond echter op zijn post en 
kon de bal keren. Naarmate de eerste 
helft vorderde bleek dat de Edenaren 
de overtreding niet schuwen. Alhoe-
wel het geen hele grove acties waren 
deden zij vooral zichzelf tekort aan-
gezien de scheidsrechter er goed het 
oog in had en durfde kaarten uit te 
delen. Toen Sociï op een gegeven mo-
ment een vrije trap snel nam en Kevin 
Esselink vrije doorgang had naar de 
goal trok één van de verdedigers aan 
de noodrem, het shirt van Esselink. 
Wellicht afwegend dat de goal nog 
ver weg was besloot de scheidrechter 
dat geel volstond. Terwijl Ede nog een 
keer gevaarlijk voorlangs schoot, werd 
Sociï nog gevaarlijk met een schot 
van Jasper Kamphuis en had Maarten 
Rensink ook nog een goede moge-
lijkheid. Doordat alle mogelijkheden 
niets opleverde was de ruststand 0-0. 
Nadat trainer Jan Steffens in de rust 
nog eens gehamerd had op de druk op 
de goal kwam Sociï goed uit de kleed-
kamers. Er was nog maar nauwelijks 
een minuut gespeeld toen Maarten 
Rensink een goede kans kreeg die 
door de keeper werd gekeerd. De af-
vallende bal werd door Rensink opge-
pikt en hij zou er nog een flinke kluif 
aan hebben gehad om weer in doel-
rijpe positie te komen. De keeper zag 
hier kennelijk veel gevaar in aange-

zien hij Rensink tackelde. De scheids-
rechter wees hierop resoluut naar de
stip en de pingel was een kolfje naar
de hand van Gert-Jan Loman; 0-1. Bij
de voorsprong bleef Sociï goed druk 
naar voren houden en met veel ‘één
keer raken’ leverde dit al snel de 0-2
op. Gert-Jan Loman gaf vanaf rechts 
een schitterende bal tussen de linies
door op de goed opgekomen Dubaern
Besseling. De nieuwbakken aanvoer-
der keek goed waar de keeper stond
en plaatste de bal goed langs de paal.
Ook daarna bleef Sociï aanvankelijk 
goed voetballen en Rensink kreeg een
grote kans op de derde treffer; zijn in-
zet ging over. Na een klein uur spelen
viel er dan toch een rode kaart. Teun
Loman brak door op links en de verde-
diger zag als enige oplossing hem neer
te halen, Edesche Boys moest met tien
man verder. In plaats dat Sociï hierna
nog makkelijker ging voetballen was
het tegendeel waar. Het spel werd wat
minder nauwkeurig, kennelijk inge-
geven door nonchalance. Hierdoor 
kon Ede af en toe een plaagstootje
uitdelen, maar Vreeman en zijn ver-
dedigers stonden op de goede plek. 
In de 69e minuut was Sociï dan toch
nog een keer trefzeker. Vanaf de rech-
terkant was het Teun Loman die een
hoge voorzet gaf en Kevin Esselink
volleerde de bal keurig binnen, een
werkelijke beauty; 0-3. Het spelbeeld
wijzigde nauwelijks en zo rommelde 
de wedstrijd voort richting drie punt
voor Sociï. Terwijl eigenlijk de nul 
moest worden gehouden zag de goed
leidende scheidsrechter een penalty 
in een duel om de bal tussen Kamp-
huis en zijn tegenstander. Deze werd
benut waardoor de eindstand op 1-3
werd bepaald. Het spelniveau van So-
ciï was wat lager dan in de afgelopen
wedstrijden, maar het was genoeg 
voor drie punten wat uiteindelijk toch
het belangrijkste is. Volgende week 
speelt Sociï thuis tegen SHE. Dit is een
oude bekende waartegen Sociï vorig 
seizoen twee moeilijke wedstrijden
speelde. Aanvangstijd is 14.00 uur.

UITSLAGEN
Edesche Boys 1 - Sociï 1; 1-3
Sociï 3 - Brummen 5 (gest.)
Sociï 4 - Warnsveldse Boys 6; 2-1
AZC 5 - Sociï 5; 7-0

PROGRAMMA zondag 25 september
Sociï 1 - SHE 1; Sociï 2 - Brummen 3;
EDS 2 - Sociï 3; Keijenburgse Boys 5 -
Sociï 4; Sociï 5 - Baakse Boys 4

Sociï laat zich niet verras-
sen door Edesche Boys
Sociï speelde zondag zijn derde 
competitiewedstrijd van het sei-
zoen en de uitslag daarvan stem-
de tot tevredenheid. De reis ging 
helemaal naar Ede alwaar de Ede-
sche Boys Sociï ontvingen. Ede-
sche Boys is een totaal onbekende 
tegenstander, maar uit bronnen 
was bekend dat er wat handige 
jongens in de voorhoede liepen.
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Louise van Uden coördinator van de 
Stichting Welzijn Vorden zei daar-
over: ‘ Ik weet uit de praktijk dat 
er in Vorden en omgeving heel veel 
mensen zijn die dolgraag iets willen, 
maar die geen lid van een vereniging 
zijn en dat ook niet willen worden. 
Ook voor eenzame mensen is een 
informatie- en ontmoetingsdag wel-
licht een goede aanleiding om over 

deze drempel heen te stappen’. Een 
lofwaardig initiatief, zo bleek deze 
middag. Het was een zeer geani-
meerde infomarkt met een komen en 
gaan van veel mensen. De organisatie 
was in handen van de Stichting Wel-
zijn Vorden, ouderenbonden en het 
dorpscentrum. De bezoekers konden 
volop informatie krijgen over de vele 
activiteiten die er in Vorden voor ou-
deren zijn. 
Zo waren er vier leerlingen van het 
Beeckland college aanwezig die on-
der leiding van lerares Bontje, ver-
schillende ouderen wegwijs konden 
maken met laptop of zelfs Ipad. Ook 
het onwennig gebruik met het mo-
bieltje werd deskundig verholpen. ‘ 
Het was opvallend hoe geduldig deze 

jongeren de ouderen konden advise-
ren met deze moderne apparatuur’, 
zo liet Jan Olthaar namens de orga-
nisatie weten. In de grote zaal zat 
Simon Wiersma aan een tafel, met 
voor zich een dambord. ‘ Ik maak 
hier propaganda voor een ‘vijftig- 
plus damclubje ‘. Vroeger werd in 
Vorden heel actief gedamd door DCV, 
een grote vereniging met veel leden. 
Inmiddels is de damclub met Doetin-
chem gefuseerd en worden daar ook 
alle wedstrijden gespeeld. Ons senio-
ren- damclubje telt acht leden en we 
willen graag doorgroeien. We dam-
men elke veertien dagen op maandag 
van 14.00 tot 17.00 uur. Mensen die 
interesse hebben kunnen zich bij mij 
opgeven ( 0575- 552580 ) of gewoon 

op een maandag binnen lopen’, zo 
zegt Simon.
Een tafel verder werd een kaartje 
gelegd. Op dit moment wordt er op 
de maandag- en woensdagmiddag 
vanaf 14.00 uur in het dorpscentrum 
bingo gespeeld, rummi- cup gespeeld, 
gekaart. Op deze informatiedag kon 
men ook sjoelen, darten, bridgen e.d. 
Louise van Uden: ‘ Wij willen deze 
gezelschapsspelen graag uitbreiden , 
dus graag meer deelnemers. Ook kan 
men elkaar op de woensdagmorgen 
van 9.30 tot 12.00 uur in het dorps-
centrum treffen. Iets met elkaar on-
dernemen of gewoon gezellig koffie 
met elkaar drinken. Nogmaals, ons 
streven is dat wij eenzaamheid, of 
dat mensen zich eenzaam gaan voe-
len, willen voorkomen. Ons motto is: 
‘Voorkomen is beter dan genezen’, 
aldus Louise.

Deze middag werd ook een nieuwe 
activiteit gepresenteerd: het koers-
bal onder leiding van Bertus Meijer. 
De hobbyclub ( gevestigd in de kel-
der van het dorpscentrum ) was met 
een stand aanwezig om te laten zien 
welke leuke dingen er zoal op de club 
gemaakt kunnen worden. Ook was er 
aandacht voor ‘ meer bewegen voor 
ouderen ‘, zoals gymnastiek en volks-
dansen. ‘ Willen jullie meer weten 
over yoga en haptonomie, dan kun 
je dat hier vandaag onder deskundige 
leiding, uitproberen’, zo adviseerde 
Louise van Uden. Ouderenadviseur 
Wilma Berns wilde de aanwezigen op 
een andere manier blij maken. ‘Wij 
willen graag bemiddelen voor wat wij 
noemen ‘Vriendschap 55 +’ . Het gaat 
daarbij om mensen die door het ver-
lies van hun partner, verhuizing van 
vrienden of om wat voor reden dan 
ook weinig sociale contacten hebben 
en zich daardoor soms eenzaam voe-

len. Willen mensen daar meer over 
weten dan kunnen ze voor informa-
tie bij mij terecht ( 0575- 553159 ) of 
e-mail w.berns@sswb.nl. 
Het Vordens Huisvrouwen Orkest 
zorgde deze middag voor nog meer 
gezelligheid . Toen het orkest met 
pannen, fluitketels, pollepels e.d. ‘ 
De klok van Arnemuiden ‘ inzette, 
werd er door de aanwezigen volop 
meegedeind. Josephine Steffens, wet-
houder in de gemeente Bronckhorst 
keek deze middag geïnteresseerd toe 
en liet zich graag informeren over de 
vele mogelijkheden, waaraan oude-
ren kunnen meedoen. Jan Rigterink 
voorzitter van de Stichting Welzijn 
Vorden: ‘ Een dochter van mij woont 
in Den Haag. Ik zeg wel eens tegen 
haar, kom toch weer in Vorden wo-
nen’. Maar dan zegt ze : ‘ Pa waarom 

zou ik dat doen, in dat dorp is im-
mers niks te doen ’. 
Ik heb haar toen geantwoord dat er
in Vorden juist veel is te doen, ook
voor ouderen. Ik heb een camera bij
me om van deze bijeenkomst foto’ s
te maken zodat ik mijn dochter kan
overtuigen’, zo sprak hij. Wil men
nog meer weten over alle activiteiten
voor ouderen of men wil zich aan-
melden om als vrijwilliger de spel-
len te begeleiden, dan kan men bel-
len 0575- 553405 of een mailtje naar
welzijnouderenvorden@hetnet.nl . 
Aan het slot van deze informatie- en
ontmoetingsdag riep Jan Olthaar de 
aanwezigen op om op 21 oktober de
Ouderendag van de gemeente Bronck-
horst te bezoeken welke s’ middags
om 14.00 uur in Ons Huis in Hengelo
wordt gehouden.

Gezellige sfeer infomarkt dorpscentrum Vorden

Voldoende activiteiten ouderen en eenzame mensen
Vorden - Tijdens de informatie- en 
ontmoetingsmiddag die vrijdag 
in het dorpscentrum te Vorden 
werd gehouden, lag op één van de 
tafels een folder met een opmer-
kelijke tekst die precies aangaf 
waar het deze middag om ging. 
‘Veel mensen voelen zich alleen. 
Af en toe alleen zijn is best pret-
tig. Maar als je altijd alleen bent, 
kun je daar somber en verdrietig 
van worden. Hoe ontmoet je an-
dere mensen en hoe stap je over 
die drempel heen. Er zijn mensen 
in je omgeving die daarbij willen 
helpen’ !

gezellig kletsen

Wethouder Josephine Steffens luistert na de uitleg van Wilma Berns

Louise van Uden en John Bos ( organisatie )

Eén van die vleeseters is topkok 
Pierre Wind. “Ik heb me als kok al-
tijd bovengemiddeld ingezet om de 
vegetarische maaltijd meer allure 
te geven”, zegt hij. “Ondanks dat ik 
zelf geen vegetariër ben. Goed initi-
atief, die restaurantweek, want ook 
vegetariërs hebben recht op culinair 
genot.” Net als Pierre Wind, die af-
wisselend wel of geen vlees of vis 
eet, zijn er nog vier miljoen men-
sen in Nederland. Zij kiezen één of 

meerdere dagen per week voor ve-
getarisch. Deze groep wordt steeds 
groter. Toch laten het aanbod en de 
variatie van groentegerechten in veel 
restaurants nog te wensen over. Ie-
dere vegetariër kent de treurige gei-
tenkaassalade, eenzaam onder het 
kopje ‘vegetarisch’. Daar brengt de 
Vegetarische Restaurantweek veran-
dering in. De meeste deelnemende 
restaurants aan deze week zijn niet 
exclusief vegetarisch, dus ook de 

verstokte vleeseter wordt verleid 
om kennis te maken met de vege-
tarische keuken. Naast Pierre Wind 
steunen Jort Kelder, Henk Keilman, 
Janine Abbring en Menno Bentveld 
de week. “Smakelijk nieuws!”, vindt 
Kelder, “dat het vegetarische eten 
uit het sektarische verdomhoekje 
van tofu en linzensoep in krakerige 
idealistenetablissementen wordt 
getrokken. Als de Joops, Jonnies en 
andere sterrenkoks in hippe tenten 
gaan meedoen, eten we ons naar 
een betere wereld.” Meer dan 170 
restaurants hebben zich inmiddels 
aangemeld voor de Vegetarische 
Restaurantweek, georganiseerd door 
de Nederlandse Vegetariërsbond en 
Vroege Vogels in samenwerking met 
Variatie op de Kaart en Dinnersite. 
Nadere informatie over deze week 
is te vinden op www.devegetarische-
restaurantweek.nl.

Vegetarisch bij Ellen’s 
Restaurant en Gouden Leeuw
Bronckhorst - Van 3 tot en met 9 oktober doen meer dan 170 restau-
rants in heel Nederland mee aan de eerste Vegetarische Restaurant-
week ter wereld. In Bronckhorst doen twee restaurants mee aan de 
week, namelijk Ellen’s restaurant en Herberg ‘de Gouden Leeuw’. 
In deze restaurants kan iedereen proeven hoe lekker en gevarieerd 
de vegetarische keuken kan zijn en in deze week ook nog eens extra 
voordelig. Tijdens deze week is het aanbod: wie een vegetarisch drie-
gangen-menu bestelt, krijgt het vegetarische voorgerecht gratis. Ook 
de tafelgenoot krijgt een gratis vegetarisch voorgerecht. De week 
wordt ondersteund door bekende vegetariërs en vleeseters.

Bijna alle beschikbare gipsen ‘water-
landschappen’ kwamen ‘versiert’ te-
rug. Een vakbekwame jury bestaande 
uit Willemijn Colenbrander en Corinne 
Veen beoordeelden onafhankelijk van 
elkaar de inzendingen. Ze wisten uiter-
aard niet wie de vaak prachtige kunst-
werken hadden gemaakt. De eerste prijs 
kreeg Mevrouw M. Schraven uit Amers-

foort en de tweede prijs ging naar de 
12-jarige Laura Tonkes uit Stadskanaal. 
Het was een nek aan nek race. In aan-
wezigheid van bijna alle deelnemers 
ontving Mevrouw Schraven de eerste 
prijs: een bronzen ‘waterlandschap’ uit 
handen van beeldend kunstenaar Hans 
van Klaveren. Het gipsen ‘waterland-
schap’ was door haar bewerkt met wel 
zevenhonderd goudkleurige punaises, 
en wel met de punten naar buiten ge-
richt !Komende zomer zal Galerie De 
Burgerij weer een kunstwedstrijd or-
ganiseren. Op dit moment kan men 
in Galerie De Burgerij genieten van de 
schilderijen van de Hongaarse kunste-
naar Mag. Art. Adrien Jancsek en spre-
kende beelden van Ingrid Al. Galerie De 
Burgerij (www.deburgerij-vorden.nl) is 
gedurende de nazomerexpositie (t/m 
29 okt.) voor het publiek op vrijdag en 
zaterdag (met uitzondering van zater-
dag 8 oktober) van 12.00 – 17.00 uur 
geopend en 23/10 (koopzondag) van 
13.00 – 17.00 u. En op afspraak.

Prijsuitreiking beeldende 
kunstwedstrijd
Vorden - Tijdens de openingsbij-
eenkomst van de najaarstentoon-
stelling in Galerie De Burgerij 
vond de prijsuitreiking plaats 
van de beeldende kunstwedstrijd 
‘Waterlandschappen’ van Hans 
van Klaveren. De kunstwedstrijd 
was een groot succes! In juli en 
augustus (gedurende de zomer-
tentoonstelling van Galerie De 
Burgerij) zijn zo’n vijfentwintig 
door Hans van Klaveren gemaak-
te gipsen ‘waterlandschappen’ 
verkocht om te decoreren en deel 
te nemen aan de kunstwedstrijd.
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De entreekosten bedragen 5 euro. 
Een klein prijsje voor een groots ge-
beuren. Enjoy maar ook de andere 
aanwezige koren nodigen iedereen 
van harte uit om te komen naar deze 
zeer afwisselende avond. Het Jonge-
renkoor Vox uit Brummen onder lei-
ding van Floris Dirkse van den Heu-
vel zal zich van zijn beste kant laten 
zien en horen. Zij zullen begeleid 
worden met piano. Het genre bevat 
onder andere volksliederen. Ook het 

koor Reborn uit Wichmond/Hengelo 
geeft acte de presence onder leiding 
van Esther van der Heijden. Naast a 
capella werk vooral liederen begeleid 
op piano. 
Uit Steenderen zal Vocal Motion zich 
presenteren. Met dit koor werd al 
eens eerder samen gewerkt. Enjoy zal 
zich laten begeleiden door orkestban-
den maar ook a capella presenteren, 
onder enthousiaste leiding van diri-
gent Piet Piersma uit Vorden. Net als 

alle koren zullen zij twee keer over 
twintig minuten programma vullen. 
Natuurlijk heeft het organiserende 
koor Enjoy een belangrijke rol in het 
gebeuren. Zij zullen de avond openen 
en afsluiten en zorgen voor een goed 
verloop van de avond. De voorberei-
dingen zijn in volle gang en een ieder 
zet daarvoor zijn beste beentje voor. 
Zoals gewend van Enjoy, wordt het 
een avond om van te genieten. De 
avond zal besloten worden met een 
gezamenlijk slotlied. 

Noteer het in de agenda: 8 oktober, 
20.00 uur, Remigiuskerk te Steende-
ren, Enjoy met Vrienden! Dan kan 
dat niet mis gaan. Zij zien een ieder 
graag.

Enjoy en Vrienden geven concert!

Steenderen - Op zaterdag 8 oktober aanstaande geeft Enjoy een con-
cert. Dit is niet zomaar een concert maar één tesamen met Vrienden! 
Enjoy met Vrienden uit Hengelo/Wichmond, Brummen en Steende-
ren. Het concert zal gegeven worden in de Remigiuskerk te Steende-
ren. De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur zal de kerk zijn 
deuren openen.

Het koor Enjoy uit Steenderen.

Al vroeg moesten de deelnemers en 
de supporters van het viertal richting 
Kootwijk, waar het viertal om half 
negen, als eerste moest starten. Het 

viertal wist een goede proef neer te 
zetten waar iedereen tevreden mee 
was. Na alle overige deelnemers af 
gewacht te hebben werd duidelijk dat 

het viertal reserve kampioen van Ne-
derland was geworden met 62,80 %! 
En geweldige prestatie van de combi-
naties en hun commandante. 

De vereniging is natuurlijk erg trots 
op dit viertal, maar ook op alle trou-
we supporters die allemaal zo vroeg 
naar Kootwijk wilden afreizen om 
het viertal aan te moedigen. Zonder 
hen zou het winnen van deze prijs 
niet hetzelfde zijn geweest!

Reservekampioen van Nederland

M viertal RV de Graafschap

Vorden - Zaterdag 17 september vond de Hippiade voor vier- en zestal-
len en het verenigingskampioenschap plaats. Het M viertal van rv de 
Graafschap, bestaande uit Carlijn Slijkhuis met Aimee, Elodie Stok-
man met Alika, Marina Gotink met Zapp, August Koster met Winck-
ham en Annie Kornegoor met Trendy en gecommandeerd door Simo-
ne Baauw, wist zich te plaatsen voor de hippiade door enkele weken 
geleden Gelders kampioen te worden.

’s Morgens begon het toernooi voor 
TTV Vorden met de 680A-klasse, wat 
betreft de stand kon er nog van alles 
gebeuren. Toch bleek al gauw dat de 
1ste en 2de plek bekeken waren en 
dat de strijd om de 3de en 4de plek 
ging tussen Heure en Vorden. Helaas 
voor Vorden viel het kwartje verkeerd 
en behaalde de ploeg 9 punten. Heu-
re werd deze dag kampioen en pakte 
daarmee ook de 3de plaats. Voordat 
de prijsuitreiking van het ochtend-
programma werd Henk Klein Winkel 
bedankt voor zijn bijdrage in het jure-
ren. Henk heeft dit 25 jaar gedaan en 
heeft aangegeven te willen stoppen. 
Nadat alle teams hadden zich netjes 
op het veld voor het podium hadden 
opgesteld , deelde Marti Janssen de 
prijzen uit. In elke klasse werden de 
nummer 1 t/m 3 gehuldigd. S’ mid-
dags begon de eindstrijd voor de 720 
kg klasse, waar men een dubbele 
competitie ronde had. Voor de 720 kg 
klasse, waren de nummers 1 en 2 al 
bekend voor het eindklassement, om 
plek 3 en 4 ging de strijd tussen Ko-
apman I en Touwtje. Heure bleek het 
resultaat van het ochtend program-
ma door te zetten in de 720 klasse, 

door ook hier dagwinnaar te worden.
Vorden bleek ook ’s middags moeite
te hebben om goed strijd te kunnen
leveren. Touwtje deed vandaag nog
een poging om dichterbij Koapman 
te komen, wat resulteerde in een
2de plaats, maar helaas net 8 punten
te weinig om 3de te worden in het
eindklassement. Al met al weer een
geslaagde touwtrekdag en een mooie
afsluiting van het seizoen met dank
aan sponsoren en vrijwilligers.
Einduitslag Zomercompetitie 2011:
680kg A- klasse: 1 Eibergen 120 pun-
ten, 2 Vios Bison 103, 3 Heure 98
punten. 680 kg- B- Klasse: 1 OKIA 111
punten, 2 Oele 84, 3 Eibergen 73. 640
kg A- Klasse: 1 Eibergen 120 punten,
2 Vios Bison 91, 3 Oele 34. 640 kg
B- Klasse: 1 Olden Eibergen 99 pun-
ten, 2 Eibergen 84, 3 Vios Bison 70. 
In de A- Klasse bij de jeugd werd Els-
hof winnaar met 117 punten, 2 OKIA
91, 3 Hagmöll 1- 90 punten. B- klasse
jeugd: 1 OKIA 124 punten, 2 Eiber-
gen 118, 3 Erichem 103. Dames 680
kg A – Klasse: 1 Eibergen 150 punten,
2 Oele 134, 3 Schutshof 94. 720 kg A-
klasse: 1 Heure 178 punten, 2 Vorden
116, 3 KoapmanI 88 punten.

Slot touwtrektoernooi 2011 
Gewest Oost te Vorden

Medler - Vorige week zondag had TTV Vorden de eer om het 8ste toer-
nooi van Gewest Oost te organiseren. Evenals voorgaande jaren vond
het toernooi plaats bij de accommodatie van TTV Vorden. Zoals altijd
lag het veld er weer mooi bij . Het ochtendprogramma begon dit keer
vanwege de prijsuitreiking iets eerder. Voorzitter Gerrit Barink heette
iedereen van harte welkom op deze mooie dag. Daarnaast werd Guus
Hummelink nog even in het zonnetje gezet, wegens zijn 40 jarig Jubi-
leum bij TTV Vorden.

TTV Vorden 680 kg A- Klasse

Halverwege de wedstrijd zat hij in een 
grote kopgroep van 24 renners. Deze 
groep brak vervolgens in tweeën en 
Te Stroet wist zich in het voorste deel 
te handhaven. De kopgroep wist een 
voorsprong van drie minuten op het 
peloton bij elkaar te fietsen. Na een 
eindsprint passeerde Te Stroet de fi-
nish als 13e. 
Te Stroet zal ook volgend seizoen in 
het shirt van Cyclingteam Jo Piels rij-
den. De 22-jarige renner tekende vo-
rige week een nieuw contract bij zijn 
ploeg. De ploegleiding verwacht dat 

Te Stroet volgend seizoen progressie
kan boeken door onder meer bru-
taler te worden in de eindsprint. Te
Stroet boekte dit seizoen zijn grootste
succes in de Kasseienomloop Exloo.
Hij won hier de sprint van een groep
van twintig renners. Zijn derde plaats
in de eindstand van de Beloftencom-
petitie laat zien dat Te Stroet een
constant seizoen heeft gereden. Zijn 
ploegleider heeft goede hoop dat hij
aankomend seizoen met name in de
voorjaarsklassiekers goede prestaties 
kan leveren. 

Thijs van Amerongen, clubgenoot 
van Te Stroet, is inmiddels begon-
nen aan het crossseizoen. Afgelopen
weekend was in het Belgische Erpe-
Mere de aftrap van het nieuwe sei-
zoen. Van Amerongen werd hier bij
de profs 16e.

Te Stroet 13e na actieve koers
Wichmond - Rens te Stroet uit 
Keijenborg is zaterdag 13e gewor-
den in de Groeistad Klassieker 
Amersfoort. De renner van RTV 
Vierakker-Wichmond, rijdend 
voor Cyclingteam Jo Piels, reed 
een actieve wedstrijd.

Omdat de graafwerkzaamheden zijn 
afgerond en de waterstand is verbe-

terd, heeft het bestuur van H.V. de 
Brasem besloten, de Kleine Kolk van-
af heden weer open te stellen voor  
de vissers.

Kleine Kolk weer open
Steenderen - H.V. de Brasem in 
Steenderen meldt het volgende:
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Vele genodigden verzamelden zich 
in de Kapel van Bronkhorst, verwel-
komt door de vicevoorzitter van de 
SOGK de heer Gijs van Reenen. Geko-
zen was om de overdracht niet in het 
notariskantoor te laten plaatsvinden, 
maar er een publiek en enigszins fees-
telijk tintje aan te geven in de Kapel 
van Bronkhorst. “De Stichting Oude 
Gelderse Kerken neemt vandaag deze 
kapel en enkele torens elders in de 
gemeente Bronckhorst in eigendom 
over van de burgerlijke gemeente.” 
Wethouder André Baars sprak tot de 
aanwezigen. “Welkom in onze kapel. 
Dat kan ik nu nog zeggen. Dat het 
een mooie kapel is, ziet u allemaal. 
Vandaag mag ik namens de gemeen-
te Bronckhorst als locoburgemeester 
de akte ondertekenen voor de over-
dracht.” 
Als wethouder en portefeuillehouder 
Cultuurhistorie is hij nauw betrok-
ken bij monumenten en zo ook bij de 
overdracht van de kerktorens, de Ka-
pel van Bronkhorst en het Kerkje in 
Laag Keppel. Deze cultuurhistorische 
objecten hebben een hele grote waar-
de voor de gemeente, gemeenschap, 
gebruikers, inwoners en de vele be-
zoekers van de gemeente. 
“Toch gaan wij als burgerlijke ge-
meente afstand doen van deze ob-
jecten, in het volste vertrouwen dat 
de nieuwe eigenaar deze objecten 
minimaal net zo goed, maar wij gaan 
ervan uit: beter gaat beheren dan 
wij als gemeente,” aldus Baars. De 
gemeente is ervan overtuigd dat de 
Stichting Oude Gelderse Kerken en 
de familie Hulshof die het kerkje in 
Laag-Keppel overgenomen heeft, er op 

een zeer verantwoorde manier mee 
om blijven gaan. De gemeente, de ge-
meenteraad, besloot afstand te doen 
van genoemde objecten. Er moesten 
keuzes worden gemaakt over welke 
accommodaties of objecten binnen 
de kerntaken van een gemeente aan-
wezig zouden moeten zijn. “Vroe-
ger was een kerktoren nodig om de 
brandweerslangen te drogen,” lacht 
André Baars. Dat wordt tegenwoor-
dig anders gedaan. “Die kerktorens 
hebben hun functie niet meer voor 
de burgerlijke gemeente.” 

Na het vaststellen van het Accom-
modatiebeleid in 2009 werd de eerste 
aanzet gegeven tot het bekijken of de 
kerkelijke gebouwen konden worden 
overgedragen. Al op 27 maart 2009 
werd via een intentieverklaring van 
de gemeente en de SOGK de over-
dracht gerealiseerd. De gemeente en 
eigenaren van de torens, de kerke-
lijke gemeenten, begonnen met het 
bestuderen van de veelal stoffige en 
oude aktes en het kennis nemen van 
de inhoud ervan. 
“Vroegere notarissen konden wel eens 
iets heel mooi omschrijven, zodat je 
er geen kant mee opkunt. Althans als 
je er afstand van wil doen,” lacht de 
wethouder. “Maar uiteindelijk is dat 
wat boven tafel moest komen boven 
tafel gekomen en we hebben de aktes 
nageleefd.” 
In november 2010 beëindigden de on-
derhandelingen en kreeg de raad het 
voorstel om de overdracht ook finan-
cieel af te handelen. De torens kost-
ten de burgerlijke gemeente geld. In 
tegenstelling tot de kerkgebouwen 
houden deze geen collecte. “Wij 
zijn er met de Stichting uitgekomen 
om met een mooi bedrag van ruim 
400.000 euro als vergoeding voor de 
onderhoudskosten voor de komende 
vijf jaar, de overdracht te realiseren.” 

André Baars overhandigde aan het 
eind van zijn toespraak een envelop 
met alle sleutels van de torens en ka-
pel die in bezit waren van de burger-
lijke gemeente. 

De heer Gijs van Reenen voegde toe 
dat de private SOGK als doel heeft, 
een maximale bijdrage te leveren aan 
het behoud van gebouwd monumen-
taal religieus erfgoed in Gelderland. 

Dit wordt gedaan door activiteiten te 
organiseren die het belang van het be-
houd van religieus erfgoed onderstre-
pen. De Stichting helpt eigenaren van 
monumentaal religieus erfgoed met 
het beheer ervan en neemt in bepaal-
de gevallen de eigendommen over, 
zorgen voor restauratie en geven het 
desgewenst een nieuwe bestemming. 
Dit laatste gebeurt meestal als de fi-
nanciële last niet meer te dragen is. 

Een uitzondering zijn de op deze dag 
overgenomen religieuze monumen-
ten, omdat een burgerlijke gemeente 
normaal gespro-
ken de last van een 
monument langer 
kan dragen. Deze 
overname is daar-
om in feite een 
wetswijziging van 
de Stichting. “Dat 
heeft te maken 
met het cultuur-
historisch belang 
van deze kapel 
en het belang van 
de activiteiten 
die in deze kapel 
plaatsvinden. Wij 
hebben beloofd 
die activiteiten 
onverminderd te 
zullen voortzet-
ten en bevorderen 
en wellicht op 
termijn zelfs uit 
te breiden,” aldus 
Van Reenen. Bo-
vendien kreeg de 
SOGK een bruids-
schat mee en 

was deze bekend met de gemeente 
Bronckhorst. 
“Wij zijn erg blij dat de vrijwilligers, 
die hier de kapel in feite beheren 
en die de vele culturele activiteiten 
die hier plaatsvinden coördineren, 
ons verzekerd hebben ermee door 
te willen gaan, ook met een nieuwe 
eigenaar.” Dat geldt overigens voor 
alle vrijwilligers in de Plaatselijke 
Commissies van de SOGK. De protes-
tantse gemeente Steenderen Bronk-
horst wordt getroffen door financi-
ele consequenties van de overname 
van de kapel. De SOGK denkt met 

de kerkrentmeesters mee. Notaris
Gertjan Hulleman uit Vorden com-
plimenteerde vooraf de verschillende
partijen die de akte hebben samenge-
steld. Hij stelde voor de akte beperkt
voor te lezen, met de namen van de
personen die de akte mede zouden
ondertekenen, als vertegenwoordi-
gers van de torens in Voor-Drempt,
Hengelo, Hoog-Keppel, Hummelo en
Vorden en de Kapel van Bronkhorst. 
In de acte worden de erfdienstbaar-
heden bevestigd, toestemming voor 
de nieuwe opstalhouder verleend, be-
palingen van de opstal vastgelegd, zo-
als recht van overpad en toegang tot
schip en kerktoren en dergelijke. De
koopsom voor de objecten is gesteld
op een euro. 

De verkoper, namens de gemeente
Bronckhorst locoburgemeester André
Baars en koper, voor de SOGK secreta-
ris Mariëlla van Essen en voorzitter
Erik de Gier, tekenden allereerst de
akte. Vervolgens tekenden de verte-
genwoordigers van de kapel en de
torens. De verzamelde euro’s werden
door voorzitter Erik de Gier aan An-
dré Baars overhandigd, waarna werd
geproost op de gedane zaken. Op al de
eigendommen van de Stichting Oude
Gelderse Kerken, informatie staat op
de website www.oudegelderseker-
ken.nl, is een schildje geplaatst. Wet-
houder Baars en vicevoorzitter Van 
Reenen kregen de eer om het nieuw
geplaatste schildje aan de buitenkant
van de kapel te onthullen.

Van gemeente Bronckhorst naar SOGK

Overdracht van kerktorens en kapel een feit

Bronkhorst - In de Kapel van Bronkhorst gingen op 9 september de 
torens in Voor-Drempt, Hengelo, Hoog-Keppel, Hummelo en Vorden 
en de Kapel van Bronkhorst van de gemeente Bronckhorst over naar 
de Stichting Oude Gelderse Kerken, SOGK. De verschillende partijen 
tekenden in het bijzijn van notaris Gertjan Hulleman uit Vorden de 
benodigde akte, na beperkte voorlezing.

Het tekenen voor de overdracht: (v.l.n.r.) locoburgemeester André Baars, notaris Gertjan Hulleman, secretaris Mariëlla van Essen en voorzitter Erik de Gier.

Vicevoorzitter Gijs van Reenen (l.) en locoburgemeester André Baars onthullen het SOGK 
schildje.



Dat Ludger minder bekend is dan 
zijn tijdgenoten is verbazingwek-
kend. Ludger werd geboren in Zuilen 
(vlakbij Utrecht) in het jaar 742. Met 
veel verve verkondigde hij, tegen zijn 
tijdsgeest in, het christelijk geloof on-
der de Friezen en Saksen. Belangrijk 
wapenfeit van Ludger is de stichting 
van de eerste christelijke kerk in de 
Achterhoek, net over de IJssel bij Zut-
phen. Deze kerk is weggespoeld. Op 
de plaats waar deze kerk vermoede-
lijk heeft gestaan is vandaag de dag 
het twee jaar geleden onthulde Lud-
germonument ter nagedachtenis aan 
Ludger te bewonderen.
Terug naar afgelopen zondag. De zes-
endertig belangstellenden werden 

met alle égards in Werden ontvan-
gen. Bij aankomst aldaar waren er 
plekken vrij gehouden voor de Ne-
derlandse auto’s en ook in de basiliek 
van Sint Ludgerus waren al plaatsen 
voor de buitenlandse gasten gereser-
veerd.
We bemerkten ook nog Belgische 
genodigden en vertegenwoordigers 
van ons bisdom (het aartsbisdom 
Utrecht). De prachtige kerk was tot 
de laatste plaats gevuld en al vóór de 
aanvang van de viering werden de 
gelovigen overdonderd door het op 
pontificale wijze binnenkomen van 
muziekkapellen, koorleden, misdie-
naars, priesters, adellijke vertegen-
woordigers en bisschoppen. De mis 

werd opgedragen door de benedictij-
ner abt Laurentius Schlieker, die in 
zijn preek nog eens het uitzonderlijk 
belang van Ludger benadrukte. Zijn 
medecelebranten waren de bisschop-
pen Vorrath uit Essen en Hoogen-
boom uit Utrecht. Ook de bisschop 
van Münster en de dekaan van het 
Luxemburgse Echternach stonden 
op het priesterkoor, samen met nog 
vele andere Duitse priesters en pas-
tor Wassink uit Zutphen. Dit eerste 
weekend van september stond het 
hele stadje van 10.000 inwoners in 
het Duitse heuvelland in het teken 
van de heilige Ludger.
De plaats was versierd met vlaggen 
en wimpels met afbeeldingen van 
Ludger. Buiten was het drukkend 
warm met een temperatuur van 31 
graden. Nadat eerst om tien uur de 
plechtige hoogmis was gevierd gin-
gen de kerkgangers tegen half twaalf 
naar buiten om aan te sluiten bij de 
processie. Honderden gelovigen volg-
den zingend en biddend ongeveer 
anderhalf uur lang de reliekschrijn 
met het gebeente van Ludger, door 
de feestelijk versierde straten van 
Werden. Het weer bleef droog, ook 
al hoorden we in de verte de donder 
rollen boven het Ruhrgebiet. Ook bij 
de Evangelische Kirche werd gestopt 

om samen met de protestanten te 
bidden. “Dit is de getuigenis van een 
geloof dat we samen willen uitdra-
gen. Christenen moeten niet nalaten 
naar wat we samen delen te kijken”, 
aldus Irmenfried Mundt van de Evan-
gelische Kirche.
Nauwelijks waren we terug in de 
basiliek voor de slotceremonie en 
tevens het hoogtepunt van deze dag 
of de hemelsluizen openden zich 
alsnog met ongekende krachten. Als 
afsluiting overhandigde bisschop 
Vorrath een reliekhouder met reliek 
van de heilige Ludger aan monseig-
neur Hoogenboom, waarna mevrouw 
Charlotte Bonga van de parochie HH 
Twaalf Apostelen en voorzitter van de 
Vierakkerse locatieraad het kleinood 
ook éven mocht vasthouden. Daarna 
konden we in het 300 meter verder 
gelegen gymnasium in de aula genie-
ten van soep en allerlei soorten taart 
en drankjes. Tegen half drie reden we 
weer terug naar de Achterhoek en 

monseigneur Hoogenboom bracht de
reliekhouder naar de kapel van het
aartsbisschoppelijk paleis aan de Ma-
liebaan. De reliek krijgt een centrale
rol in de viering waarin de oprichting
van de St. Ludgerusparochie gevierd 
wordt op 9 oktober 2011 in de Rafa-
elkerk in Utrecht Overvecht. In de 
weken tussen oktober en april 2012
zal de reliek ontvangen worden door
de geloofsgemeenschappen van de
Ludgerparochie in de Achterhoek. De
reliek zal hier een tocht maken langs
de kerken van deze parochie. In april
2012 tenslotte, zal de reliek rust vin-
den in de Willibrordkerk in Vierak-
ker, waarmee deze mooiste kerk van
Gelderland er opnieuw een reden bij
krijgt om bezocht te worden.

Het Ludgerfeest, zoals dat al sedert
1128 in Werden gevierd wordt, was
voor de Nederlandse deelnemers een
gebeurtenis die zij nooit meer zullen
vergeten.

Ludgerkring en Locatieraad St. Willibrord Vierakker verguld met reliek Ludger

Onvergetelijke gebeurtenis

Met zesendertig belangstellenden uit de regio, waaronder mensen 
van de Ludgerkring Oost-Gelderland en inwoners van Vierakker-
Wichmond, werd zondagmorgen, 4 september jl., in alle vroegte met 
negen auto’s afgereisd naar het Duitse Essen-Werden aan de Ruhr. 
Reden van deze reis was de translatio (=plechtige overdracht) van een 
reliek van de heilige Ludger. Ludger (ookwel Lüdiger of Liudger) is een, 
tot nog toe, onderbelichte zendeling uit de tijd van de heilige Willi-
brord en Bonifatius. Bonifatius kennen vooral de ouderen onder ons 
allemaal. Wie leerde op school niet het jaartal 754, het jaar waarin Bo-
nifatius samen met 52 metgezellen bij Dokkum werd gedood. De hei-
lige Willibrord leefde in diezelfde periode. Van Willibrord is bekend 
dat hij, in gezelschap van in gezelschap van elf of twaalf metgezellen, 
vanuit Engeland het Kanaal overstak om in Friesland het christelijk 
geloof te verspreiden.

Ludgerreliek: G. Bomers van de Lugerkring Oost-Gelderland en C. Bonga van de Geloofsgemeenschap Vierakker met de reliekhouder

De Sensire thuiszorgwinkels orga-
niseren regelmatig demonstratieda-
gen voor allerlei hulpmiddelen. Dat 
er nu gekozen wordt voor een de-
monstratie van de SimTouch heeft 
alles te maken met de voordelen 
van dit systeem. De SimTouch is een 
eenvoudig te bedienen computer die 
werkt met een (full HD) aanraak-
scherm. Vooral voor mensen die nog 
nooit met een computer hebben ge-
werkt is het intuïtief om het beeld-
scherm aan te raken. SimPC heeft 
gezorgd voor eenvoudige bediening 
middels grote knoppen. Het is vrij-
wel onmogelijk om iets verkeerd te 

doen want alles wijst zichzelf. De 
SimTouch is helemaal aangepast 
op de onervaren computeraar. Zo is 
er een functie die e-mails kan voor-
lezen en is het heel eenvoudig om 
een videobericht te versturen naar 
bijvoorbeeld de (klein)kinderen. Op 
deze manier helpt de SimTouch om 
mensen uit een digitaal isolement te 
halen. Dankzij een service abonne-
ment hoeft de gebruiker niet meer 
om te kijken naar onderhoud, be-
veiliging of het maken van kopieën. 
Hij heeft gewoon een computer die 
het altijd doet, zonder ‘toeters en 
bellen’. De SimTouch is daardoor 
een uitstekende aanvulling op het 
uitgebreide assortiment comfort-
artikelen van de Sensire thuiszorg-
winkels. Iedereen kan op dinsdag 
27 september binnen lopen bij het 
Sensire Servicehuis aan de Dorps-
straat 7 in Vorden om kennis te 
maken met de SimTouch. Aanmel-
den is niet nodig. Geïnteresseerden 
kunnen de mogelijkheden van deze 
gemakkelijke computer bekijken of 
zelf achter de SimTouch plaatsne-
men om te ervaren hoe eenvoudig 
het is. Er zijn experts aanwezig die 
alle vragen kunnen beantwoorden.

Gebruiksvriendelijke computer met 
aanraakscherm bij Sensire Servicehuis
Demonstratie
Vorden - Dinsdag 27 september 
2011 vindt er in het Servicehuis 
in Vorden een demonstratiedag 
van computers plaats. Het zijn 
niet zomaar computers, maar 
zogenoemde SimTouch compu-
ters. Een eenvoudig bedienbare 
en veilige computer met full-HD 
aanraak-scherm, zeer geschikt 
voor iedereen die geïnteresseerd 
is in de voordelen van een com-
puter, maar opziet tegen instal-
latie, onderhoud en het risico 
van virussen.

SBC ‘05 D1 is voor dit seizoen voor 
zien van nieuwe kleding dat beschik-
baar is  gesteld door Monshouwer 
Financiële Diensten uit Arnhem. 
Eigenaren Fred Monshouwer die te-

vens leider is van SBC ‘05 D1 en Di-
ana Monshouwer waren zaterdag 
morgen aanwezig om de kleding te 
overhandigen aan de spelers van SBC 
‘05 D1 en Arend Jan Groot Jebbink 

jeugdvoorzitter van SBC ‘05. Arend
Jan Groot Jebbink bedankte Fred en 
Diana Monshouwer voor de mooie
tenues en overhandigde aan Diana
een mooi bos bloemen. Dat de spelers
van SBC ‘05 D1 de tenues mooi von-
den lieten ze daarna blijken in goede
wedstrijd tegen Be Quick Zutphen D2
die uiteindelijk geen winnaar kende 
maar eindigde in een 5 - 5 gelijkspel.

SBC ‘05 D1 in het nieuw

Zaterdag 10 september stonden de eerste competitie wedstrijden van 
de jeugd van SBC ‘05 weer op het programma. Na een welverdiende 
zomerstop stonden de spelers en de leiders weer vol energie klaar om 
het nieuwe seizoen te beginnen.
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En dat kan hij als geen ander, met een 
kwinkslag en voor de toehoorder bijna 
onopgemerkt altijd met het idee dat 

hij ter plekke weer grappen verzint. 
Dat is trouwens ook de insteek van de 
groep, het publiek een leuke ontspan-

nen avond bieden. ‘ Zie het maar als 
een soort visite, de mensen betalen in 
de voorverkoop slechts 7,50 euro voor 
een kaartje ( bestellen bij De Herberg 
0575- 552243 ) en krijgen dan koffie 
en cake gratis’, zo zegt Erik Knoef. Ei-
genlijk was ‘Hoe ? Zo ! tot komende 
voorstellingen altijd met zes man. 
Gerrit Regelink ook een man van het 
eerste uur, heeft geen tijd meer. De 
groep zal op 15 oktober op passende 

wijze afscheid van hem nemen. Uit de 
pretoogjes van Erik blijkt dat het af-
scheid op ludieke wijze zal plaats vin-
den. ‘We hebben nooit overwogen om 
voor Gerrit een ander te nemen. Nie-
mand past namelijk bij ons’, zo zegt 
Erik Knoef met een stalen gezicht.
Twintig jaar samen op toneel dat 
roept natuurlijk de vraag op ‘Wat is 
het geheim van ‘Hoe ? Zo ! ‘ Volgens 
Erik is er helemaal geen geheim. Wij 
kunnen zowel op het toneel als achter 
de coulissen het heel goed met elkaar 
vinden. We zitten elkaar nooit in de 
haren, discussiëren op een positieve 
manier met elkaar. Wel vind ik het 
van zeer groot belang te vermelden 
dat de inbreng van de mannen groter 
is dan de inbreng van de dames, ha, 
ha. Trouwens ik had nooit gedacht 
dat we het 20 jaar vol zouden hou-
den. Sterker nog, we hebben tot de 
kerst volgend jaar al weer boekingen 
binnen. We doen maximaal 20 tot 25 
optredens per jaar’, zo zegt hij.
Het begon bij Jong Gelre, toen een aan-
tal jongens en meiden destijds meede-
den aan culturele wedstrijden, met 
zowel regionaal als provinciaal eerste 
prijzen. Toen de plattelandsvrouwen 
uit Steenderen de jongelui uitnodig-
den voor een optreden, werden een 
aantal programma’ s aan elkaar ge-
plakt met als resultaat: een avondvul-
lend programma. Het begin van de ca-
baretgroep ‘ Hoe ? Zo!’ (de naam werd 
overigens bedacht door Henriëtte Fok-
kink) met optredens van Winterswijk 
tot Bergschenhoek. De groep heeft in 
de loop der jaren menig bestuur, met 
name de voorzitters, de stuipen op het 
lijf gejaagd. 
Erik: ‘ In het contract staat dat wij 15 
tot 30 minuten voor de aanvang van 
de voorstelling aanwezig zullen zijn. 

Begint een voorstelling om 20.00 uur,
dan gebeurt het dikwijls dat we er om
tien over half acht zijn. De organisatie
loopt dan al zenuwachtig en angstig
rond en vraagt zich af ‘ waar blijven
ze toch ‘. Heel geinig allemaal’, zo 
zegt Erik Knoef. Voor een optreden
destijds in het programma ‘ Kopspij-
kers ‘ van Jack Spijkerman moest de
groep de tekst vooraf ter goedkeuring
indienen. Erik: ‘ Dat deden we uiter-
aard in het dialect en we kregen het
ongecorrigeerd terug. Tijdens de uit-
zending zagen we wel dat Jack Spij-
kerman er geen bal van verstond’. De
insteek van ons nieuwe programma 
is dat er een zestal liedjes inzitten, de
dames kunnen natuurlijk prachtig
zingen. Leuke liedjes zonder een spe-
cifieke boodschap en geschreven door
mijn broer André.

Bijvoorbeeld ook een liedje over de 
vroegere Medlerschool’, zo zegt Erik 
die behalve teksten schrijft, korte 
versjes voordraagt, ook voor de gitaar-
begeleiding zorgt. In het nieuwe pro-
gramma speelt hij ook op accordeon
als begeleiding bij een Frans item,
de ontwikkelingen van de guillotine. 
‘Een beetje franse sfeer scheppen, dan
is de kop er gelijk af ! Intussen zijn wij
als groep allemaal ouder en verstan-
diger geworden en dan komt ook de
midlife- crisis in zicht, maar dat zul-
len de bezoekers straks wel merken’,
aldus Erik Knoef die grote moeite
heeft om niet meer over de inhoud
van de jubileumvoorstelling te vertel-
len. Het wordt gewoon ‘ effe anders’ .
Oh ja, problemen met de blagen en de
problemen met Griekenland komen 
misschien ook nog wel aan de orde. Ik
denk dat ‘Hoe ? Zo!‘ zich er wel door
heen slaat’, zo zegt Erik.

Volgende maand Jubileumvoorstelling in De Herberg

Cabaretgroep ‘Hoe? Zo!’ al 20 jaar samen

Vorden - De cabaretgroep ‘Hoe ? Zo ! ‘ bestaande uit Karin en Ivonne 
Makkink, Henriëtte Fokkink en de broers André en Erik Knoef, be-
staat 20 jaar en dat willen de cabaretiers niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan en worden er op de zaterdagen 15, 22 en 29 oktober in 
zaal De Herberg jubileumvoorstellingen gegeven. De titel van het pro-
gramma ‘’ff wat anders ‘’.Volgens Erik Knoef dus de hoogste tijd om 
de ‘pr machine’ op te starten.

v.l.n.r. : Henriette Fokkink, Karin Makkink, Erik Knoef, Ivonne Makkink en Andre Knoef

Hij is inmiddels 55 jaar en nog altijd 
een goede kracht in het eerste team 
van TTV Vorden. Tijdens het slottoer-
nooi van zijn club werd hij vanwege 
zijn 40 jarig lidmaatschap door voor-
zitter Gerrit Barink in de bloeme-
tjes gezet. Tijdens het gesprek met 
Guus werd het al vrij snel duidelijk 
dat hij het touw de eerste jaren nog 
niet zal loslaten. Aan conditie geen 
gebrek want afgelopen vrijdagnacht 
wandelde Guus voor de vijfde keer de 
Kennedymars. De start was s’ avonds 
om tien uur in Haaksbergen. Zater-
dagmorgen kwam hij precies om 
11.00 uur over de finish. Afstand 80 
kilometer , tijdens de laatste 20 kilo-
meter werd Guus vergezeld door zijn 
dochter Lisette. Guus na afloop: ‘ Het 
was goed te doen, ik denk dat ik vol-
gend jaar de tocht van 120 kilometer 
ga maken ‘! Ook voor de vierdaagse 
in Barchem draait hij zijn hand niet 
om ( elke dag 50 kilometer )Annelies 
lachend: ‘ Ik vind gewoon een eindje 
wandelen ook wel leuk, maar niet sa-
men met Guus, die loopt mij veel te 
hard’, zo zegt ze.

Guus Hummelink is als het ware met 
de touwtrek- sport opgegroeid. Zegt 
hij: ‘ Ik woonde toen nog bij mijn 
ouders in het buurtschap Delden. 
Daar hadden ze een eigen club die 
meedeed aan de zomeravondcom-
petitie in Vorden. Op gegeven mo-
ment werd er met de vereniging in 
het Medler gefuseerd en ontstond de 
TTV Vorden. Het waren destijds met 
mannen als Frans Berendsen, Henk 
Groot Roessink en Hendrik Jan Dijk-
man prachtige jaren’, zo kijkt Guus 
terug. Bij TTV Vorden was hij jaren-
lang de eerste man ‘vooraan’ . Guus: ‘ 
Op die plek kun je het beste zien wat 
de tegenstander doet en kon ik aan-

geven wat er moest gebeuren. Want 
concentratie is in de touwtrek- sport 
zeer belangrijk. Even niet opletten en 
je gaat de mist in.

De stijl van touwtrekken is de laat-
ste jaren wel veranderd. Vroeger was 
het gebaseerd op brute kracht, tegen-
woordig is het een technisch verhaal 
geworden. Momenteel trek ik in het 
midden van de ploeg, bij het aanval-
len goed letten op de mensen voor 
je, eerst de rechtervoet zetten en dan 
kracht ontwikkelen’, zo zegt Guus 
Hummelink die tot dusver ook actief 
is geweest tijdens EK’ s en WK ’ s in 
Engeland, Zwitserland en het eiland 
Jersey. ‘Een paar jaar geleden werden 
we tijdens de EK in Assen met onze 
ploeg uit Vorden tweede. Mijn abso-
lute hoogtepunt’, zo zegt Guus Hum-
melink. Hij woont direct naast de ac-
commodatie van zijn club en heeft de 
sport altijd zeer serieus beoefend.

‘ Voorafgaande aan de toernooien op 
de zondag altijd in de week ervoor 
goed op mijn gewicht letten en niet 
te laat naar bed. Trouwens de meeste 
jongens in ons team zijn zeer gedre-
ven’, zo zegt Guus die het jammer 
vindt dat deze tak van sport de jeugd 
nauwelijks aanspreekt. ‘De jongens 
en meisjes kunnen tegenwoordig uit 
zoveel andere sporten kiezen. Kijk 
daarbij ook naar de sportscholen, 
daar kun je sporten op tijdstippen 
die je het beste uitkomt. Ook is het 
nadelig dat de meeste touwtrek clubs 
te ver van het dorp afzitten. Wellicht 
is dat ook een reden over het gebrek 
aan animo bij de jeugd. Jammer want 
het touwtrekken is een sport waar 
veel aan conditietraining wordt ge-
daan en waar blessures bijna nooit 
voorkomen’, zo zegt Guus. Echtgeno-

Guus Hummelink trekt al 40 jaar aan langste eind
Medler - Een paar jaar geleden liep Guus Hummelink met de gedachte 
rond om met touwtrekken te stoppen. Hij had het al vele jaren ge-
daan en vond het welletjes. Echtgenote Annelies vond het idee van 
haar man maar niets en zei: ‘ Touwtrekken doe je toch heel graag, je 
bent nog fit, waarom zou je dan stoppen. Gewoon doorgaan ‘. Guus 
was blij met de opmerking van zijn vrouw en besloot het stoppen nog 
een poosje uit te stellen.

Guus Hummelink wordt toegesproken door voorzitter Gerrit Barink

te Annelies heeft hij ook mede door 
de touwtrek- sport leren kennen. 
Guus: ‘ De vader van Annelies was 
ook actief bij deze sport betrokken . 

Annelies ging vaak kijken. De vonk 
sloeg via het touw over’, zo zegt Guus 
met een brede grijns. Annelies knikt 
instemmend, ze gaat altijd mee naar 

wedstrijden van haar man, behalve
wanneer ze zelf op zondag in de Dijk-
hoek moet klootschieten !
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Alle opvangvormen (gastouderop-
vang, kinderdagopvang en de na-
schoolse opvang) van Avonturijn die 
onder de Wet Kinderopvang vallen, 
zijn nu HKZ-gecertificeerd. De toe-
kenning van dit certificaat betekent 
dat de opvang bij Avonturijn voldoet 
aan belangrijke kwaliteitseisen. Het 
certificaat biedt zekerheid aan ou-
ders: afspraken, protocollen en pro-
cedures staan duidelijk en toegan-
kelijk beschreven en medewerkers 
handelen en werken hier ook naar. 
Om goede opvang te kunnen bieden 
moet de organisatie o.a. voldoen aan 
eisen op het gebied van veiligheid, hy-
giëne, spelmateriaal en de opleiding 
van het personeel. Daarnaast zijn er 
ook richtlijnen en afspraken vastge-
legd over de verzorging van de kinde-
ren, de omgeving en inrichting van 
een kindercentrum of buitenschoolse 
opvang locatie, de werkwijze van de 
gastouders en het gastouderbureau 
en natuurlijk ook de zakelijke afhan-
deling van de opvang. 
De HKZ-normen zijn opgesteld door 
diverse deskundigen uit de kinderop-
vang, waaronder de belangenorgani-

satie voor ouders BOinK. Een kinder-
opvangorganisatie verdient het HKZ-
certificaat alleen als zij op alle pun-
ten aan de kwaliteitseisen voldoet. 
Ieder jaar wordt, naast de jaarlijkse 
GGD-inspectie, door een onafhanke-
lijke externe instelling getoetst of de 
organisatie nog werkt volgens de ge-
stelde kwaliteitseisen. Eens per 3 jaar 
bepaalt het Keurmerkinstituut of het 
HKZ-certificaat verlengd wordt. 
We werken voortdurend aan het 
verbeteren van de kwaliteit van de 
opvang en onze dienstverlening. 
We denken ook dat onze jongste 
klanten hier baat bij hebben. Het 
ontwikkelen van de Beweegwijscar-
rousel: Leuke uitdagende activiteiten 
voor kinderen op alle BSO-locaties 
is hier ook een voorbeeld van. HKZ/
ISO-certificering vraagt om een hoog 
kwaliteitsniveau, maar ook de GGD-
controles blijven kwalitatieve eisen 
stellen aan de opvang. En om ons 
werk steeds te verbeteren houden we 
elke 3 jaar onder de medewerkers en 
ouders een tevredenheidsonderzoek. 
We hechten we veel waarde aan de 
mening van onze klanten. In 2008 

zijn we uitgeroepen tot de beste kin-
deropvangorganisatie van Nederland. 
In oktober 2011 wordt wederom een 
tevredenheidsonderzoek gehouden, 
het zou mooi zijn als we deze uitslag 
wederom kunnen behalen. 

Burgemeester Bloemen was donder-
dag 15 september aanwezig in de 
Orangerie waar alle pedagogisch me-
dewerkers waren uitgenodigd voor 
een workshop tapas maken ter gele-
genheid van “de dag van de leidsters”. 
De ouder- en activiteitencommissies 
van Avonturijn zetten jaarlijks op een 
ludieke wijze de pedagogisch mede-
werkers op deze dag in het zonne-
tje! Dit keer kregen alle pedagogisch 
medewerkers een zelfgemaakt kook-
boek met het meest favoriete recept 
van ieder kind. Daar kon directeur, 
Yolanda Bensink mooi op in haken 
en knoopte hier de tapas workshop 
aan vast en zo werden alle medewer-
kers en leerlingen naar de Orangerie 
gelokt. Burgemeester Hein Bloemen 
feliciteerde de organisatie met het be-
haalde resultaat en overhandigde de 
directeur het HKZ-certificaat! Iedere 
aanwezige ontving nog een Avontu-
rijn-short met het logo….. wat onder-
streept wat het doel van Avonturijn is 
en blijft doen: Met elkaar houden we 
de ballen in de lucht!

HKZ-certificaat!

Burgemeester Bloemen feliciteert 
Kinderopvang Avonturijn

Avonturijn is de laatste jaren uitgegroeid tot een middelgrote kin-
deropvangorganisatie en heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. 
De Wet Kinderopvang schrijft hierin kinderopvangorganisaties al het 
nodige voor. Maar Avonturijn gaat verder.

Dit betekent dat, nadat alle spullen 
op vrijdagavond zijn ingepakt op za-
terdagochtend om 05.00 wordt aan-
gevangen. Na twee uur rijden wordt 
bij aankomst eerst een plek op de tc 
(tijdcontrole) uitgezocht om de werk-
tent neer te zetten. Milieu matten 

Hervatting enduro seizoen 
De Graafschaprijders

Vorden - Komende weken gaan de vrijwilligers van de VAMC “de 
Graafschaprijders” weer opstap. Dan wordt de ONK enduro hervat. 
Een tiental vrijwilligers ondersteunen dan circa veertig wedstrijdrij-
ders, om de zes uur durende uitputtingslag tot een goed einde te bren-
gen. Havelte is als eerste wedstrijd ( zaterdag 24 september ) gelijk het
verste weg.

Uitslag prijsvraag Castle Fair: 
Aantal kuikens 56 stuks
1e prijs Kees Peel Woerden, 2e prijs 
J.W. Thieme Lochem, 3e prijs Lita 
Jansen Steenderen

Uitslagen gezamenlijke jongdieren-
keuring PKV Vorden en PEKLO Lo-
chem
Hoenders:
Hollands hoen: B. Tiessink 1xF, 8xZG, 
3xG
Vorwerk hoen: E.H. Ruesink 2xZG
Marans: F. Bettink 5xZG, 2xG, E.H. 
Ruesink 4xF, 1xZG
Jersey Giant: Duivenvoorde 1xG

Dwerghoenders:
Barnevelder kriel: H.J. Nijenhuis 1xF, 
3xZG, 1xG
Amrockkriel: J. Pardijs 5xZG, 1xG
Orpington kriel: Duivenvoorde 1xG
Appenzellerspitskuif kriel: H. van 
Olst 1xZG, 4xG
Wyandotte kriel: H. Siemes 1xF, 
4xZG, H.G. Nijhof 1xF, 3xZG, J. ten 
Broeke 6xG, H. Berenpas 1xF, 4xZG, 
2xG

Konijnen:
Vlaamse Reus: H. Hammink 2xF, 
3xZG, G. Reindsen 6xZG
Franse Hangoor: Bram Bruinsma 

2xZG, R. Bruinsma 1xF, 1xZG
Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwiender
4xF, 1xZG
Gele van Bourgondie: W. Boersma
2xF, 4xZG
Wener: H.J. Nijenhuis 3xF, 3xZG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
2xF, Boyd Groot Roessink 1xF
Thrianta: J. Raterink 3xF, 1xZG
Hollander: T.H. Janssen 1xF, 3xZG, E.
Jansen 1xF, 1xZG, 1xG, H.W. Sloetjes
2xF, 4xZG, K. Hietbrink 1xF, 3xZG,
1xG
Rus: T.H. Janssen 2xF, 1xZG, 2xG
Ned. Hangoor Dwerg: Sven Janssen 
3xF, 4xZG, J.W. Martens 4xZG, 1xG, 
S. Niessink1xF, 2xZG, 1xG
Kleurdwerg: Timo Nijhof 2xZG, Lars 
Pardijs 1xZG, H. Gubbels 1xZG
Pool: H.G. Nijhof 1xF, 3xZG, Dennis
Nijhof 2xZG

Ereprijzen:
Mooiste Grote Hoen: B. Tiessink 
Mooiste Dwerg Hoen: H. Siemes
Mooiste konijn: T.H. Janssen
Mooiste konijn jeugd: Sven Janssen 

Uitslagen Nationale Jeugdshow in La-
ren
Konijnen:
Nederlandse Hangoor Dwerg: Sven
Janssen 2xF, 3xZG

P.K.V. Nieuws

PV STEEDS SNELLER 
HENGELO GLD. 
Van Steeds Sneller uit Hengelo vlo-
gen 108 duiven van 10 deelnemers 
op zaterdag 17 september vanuit 
POMMEROEUL. Bij een zuidwesten-
wind kracht vier werden de duiven 
om 08.30 uur gelost. Uitslag: G. Duit-
shof (3/6) 1 22 25, R. Koers (5/10) 2 5 
10 12 14, G. Kempers (5/17) 3 7 9 16 
27, W. Jansen (5/8) 4 6 13 15 26, W. 
Brom (1/4) 8, A.H.J. Peters (2/26) 11 
24, G. Haverkamp (4/23) 17 18 19 20, 
J. Teunissen (1/1) 21, W. Willemsen 
(1/5) 23. 

PV VORDEN 
Van PV Vorden werden 3 september 
10.00 uur 296 duiven gelost vanuit 

STROMBEEK (190 kilometer, zuiden-
wind kracht 2). Dit weekend ging 
de strijd om Hans Hoksbergen en C. 
Bruinsma. Het was de duif van Hoks-
bergen die met de eer aan de haal 
ging, zonder dat z’n baasje hem naar 
binnen had zien gaan. Uitslag: H.B.M. 
Hoksbergen 1 3 5 12 28 32 38 41 55 
70 71 72, C. Bruinsma 2 6 8 9 19 20 25 
26 40 61, D.J. Gotink 4 24 30 34 48 50 
54 56 67, Marc Tiemessen 7 11 17 18 
21 36 46 60, Ashley Eykelkamp 10 15 
16 22 37 44 45 47 57 58, R. de Beus 13 
14 29 35 53, W.J.S. Verbeek 23 27 31 
39 42 43 52 65 66 74, Roy Schipper 33 
49, Martijn Schuerink 51 59 63 68 69, 
H.J Stokkink 62 64, A. Kappert 73. 
Zaterdag 17 september werd door 
154 duiven van P.V.Vorden de laatste 

vlucht van de natour en tevens het 
seizoen 2011 afgewerkt. Vanaf POM-
MEROEUL werd om 08.30 de thuis-
reis begonnen. Met grote snelheid 
spoedde het konvooi huiswaarts, met 
snelheden van ver boven de 110 km 
per uur. De af te leggen afstand was 
258 km en het was wederom M. Tie-
messen die de eer voor zich opeiste. 
Maar voor het natour kampioenschap 
was dit niet genoeg, want zowel het 
aan als het onaangewezen kampioen-
schap, werd een prooi voor de witte 
motor C. Bruinsma. 
Uitslag: Marc Tiemessen 1 7 9 12 15 
16 17 20 28 36, D.J. Gotink 2 26 27, 
E. Bruinsma 3 18 32 33 37 39, Ash-
ley Eykelkamp 4 13 14 22 24 35, C. 
Bruinsma 5 6 23 25 29, A. Kappert 8 
11 34, H.B.M. Hoksbergen 10 21 30 31 
38, Roy Schipper 19. 
De P.V.Vorden wil alle trouwe lezers 
hartelijk bedanken voor de vele po-
sitieve reacties. Zij zal in december 
nog uitgebreid verslag doen van de 
feestelijke prijsuitreiking. Hopelijk 

tot een volgende keer, met groeten 
van de vaste verslaggever van de 
P.V.Vorden. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
De laatste vlucht van het seizoen werd 
vervlogen vanuit POMMEROEUL. De 
293 duiven van 20 deelnemers van 
De Koerier Zelhem werden gelost op 
17 september om 08.30 uur. Uitslag: 
R.T.J. van Aken (6/16) 1 3 14 19 42 49, 
G.J. Wassink (9/10) 2 5 7 26 40 41 58 
59 62, A. Velthorst (5/20) 4 24 27 47 
69, H.A. Kamperman (19/38) 6 8 15 16 
17 18 20 23 30 37 45 46 48 50 60 61 
64 73 74, A.H. Wassink (9/43) 9 10 11 
12 32 63 66 67 71, S. Gemmink (8/22) 
13 25 34 44 53 68 70 72, Fr. Meijer-
man (4/8) 21 28 55 57, W. Meijerman 
(1/10) 22, G.J.W. Massen (2/10) 29 39, 
M.G.J. Burghout (1/5) 31, J.Th. Reind-
sen (2/10) 33 36, H.W. Niesink (2/14) 
35 51, E. Weenk (1/10) 38, J.G. Be-
rendsen (2/20) 43 52, R. Jansen (1/8) 
54, Nick Chevalking (1/13) 56, Comb. 
Menkhorst (1/7) 65.

Duivenberichten 17 september
Bronckhorst - Van de vier duivenverenigingen in de gemeente Bronck-
horst, PV De IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden, PV Steeds Sneller 
Hengelo Gld. en PV De Koerier uit Zelhem is het seizoen van Steende-
ren beëindigd. Hengelo Gld., Vorden en Zelhem vlogen zaterdag 17 
september vanuit Pommeroeul hun laatste natour vlucht van dit sei-
zoen.

worden neergelegd om te voorkomen
dat er brandstof of olie in het milieu
terecht komt. Rond zeven uur komen
de eerste rijders hun benzine brengen,
samen met het gereedschap en even-
tuele extra onderdelen als crossbril-
len, handschoenen enz. Aangezien
de rijders een vaste starttijd/kloktijd
hebben , worden de benzinekannen 
op rijnummers en vooral tijdvolgorde
neergezet. Hierdoor weet men gelijk
of er een rijder eventueel in de wed-
strijd problemen heeft en is men in
de ondersteuning extra scherp. Tijd
is in de enduro de grootste gemene 
deler, immers een ronde moet in een
bepaalde tijd gereden worden en bij 
tijdverlies kost dat strafminuten en
dus een goede klassering.
Binnen deze ronde (waarvan er 4 ge-
reden moeten worden) zijn drie cros-
sproeven opgenomen welke zo snel
mogelijk afgelegd moeten worden.
De vrijwilligers helpen bij het tan-
ken, assisteren bij het sleutelen en
zorgen voor de inwendige mens van
de rijders. Enduro rijden kost vrese-
lijk veel energie en vergt een hoop
van het menselijk lichaam. Buiten de
mensen op de tijdcontrole zijn er ook
begeleiders onderweg om de rijders
te helpen waar het kan en mag. Na
afloop van de wedstrijd worden de
spullen weer ingepakt en is de dag na
de prijsuitreikingen tegen 19.00 uur
ten einde. Met mooi weer geen punt,
maar aan het einde van het seizoen is
het koud, nat en donker en wordt het
ondersteunen een pittige opdracht.
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Zaterdagmiddag begint het allemaal 
al met de kinderen van de basisscho-
len. Voor hen is er een spelletjesmid-
dag georganiseerd en dit is tevens 
de start van de evenementen dit 
weekend. De zaterdagavond is er een 
wedstrijd (battle) voor teams uit de 
plaatsen uit de gemeente Oost Gelre 
en zij zullen strijden om de fraaie 
wisselbeker, maar vooral om de eer. 
Alles vindt plaats in de tent die op 
de Markt komt en die er neergezet 
wordt omdat daar de dag erna het 
Oogstfeest plaatsvindt. De horeca op 
de Markt vond dit een uitstekende ge-
legenheid om een dag ervoor de tent 
te gebruiken voor een evenement dat 
misschien ook wel een jaarlijks terug-
kerend iets wordt net als het Oogst-
feest zelf. 

OOGSTFEEST
Vorig jaar werd het Oogstfeest voor 
de eerste keer georganiseerd door een 
aantal Lichtenvoordse ondernemers 
op een terrein buiten het dorp en nu 
gebeurt alles dus in het centrum van 
Lichtenvoorde: De Markt. 
Diverse stands in het centrum laten 
u zien hoe gedorst werd in vroeger 

tijden en zoals het nu gebeurt. 
Verder wordt er in een oven, die met 
takkenbossen wordt gestookt, brood 
gebakken. Maar er zijn nog veel meer 
ambachtelijke producten te zien 
maar vooral te proeven: kaas, noten, 
vleesproducten zoals balkenbrij en 
niet te vergeten: ijs. U kunt de herfst 
alvast in huis halen door herfststuk-
jes en andere accessoires die deze dag 
ook volop te zien en te koop zijn. 

Verder zullen de oude landbouwvoer-
tuigen die opgesteld staan zeker veel 
bekijks trekken. 
Alles wordt natuurlijk muzikaal om-
lijst en dit zal natuurlijk ook gebeu-
ren door plaatselijke muziekvereni-
gingen die ook nog eens onderling de 
strijd aangaan. 

U ziet het: ook in de herfst is in Lich-
tenvoorde van alles te beleven.

1 en 2 oktober Lichtenvoorde op zijn kop:

Oost Gelre Battle en Oogstfeest
Lichtenvoorde - In het weekend 
van 1 en 2 oktober staat de Markt 
in Lichtenvoorde weer bol van de 
activiteiten. De zaterdag staat in 
het teken van de strijd tussen de 
kerkdorpen en de zondag is hele-
maal voor de liefhebber van lek-
ker eten. Wat is: A. Bozen, Bozzen: 

 Wroeten; “De poggen ligt in de töske te bozzen en te weulen”.

 B.  Mosselen: Rommelen; 
  “Wat zit i’j daor toch in ‘n huuksken te mosselen, Mina”.

 C. Notereg: 
  Slecht gehumeurd, mopperig; “ne nosteregen keerl”.

Antwoorden

We’j nog van too?
afd. Dialect

Het zal een soort eregalerij van 
kampioenen worden,de Moto73 
Race of the Champions, zondag 
25 september op het TT-Circuit 
Assen. 

Tijdens deze laatste wegrace voor het 
Nederlands kampioenschap 2011 ko-
men enkele kersverse kampioenen in 
actie,zoals het zijspankoppel Bennie 
Streuer/Kees Endeveld en de kampi-
oen in de klasse Dutch Supersport 
Stuart Voskamp. Ook zal een van 
de beste Nederlandse rijders van dit 
moment,Barry Veneman,de ogen op 
hem gericht vinden. De succesvolle 
coureur neemt afscheid van de ac-
tieve racesport. Bas Winkel uitko-
mend voor het MRTT-Hugen team 
zal eveneens afscheid nemen van zijn 
geliefde sport. De Hamove rijder wil 
langs deze weg iedereen uitnodigen 
om komende zondag zijn laatste race 
komen te bekijken. Maar er is meer. 
Nog niet alle titels zijn vergeven. Het 
wordt zeker spannend in de klasse 

waarin de Nederlands kampioen niet 
bekend is, zoals de 125-cc. Ook in de 
internationale Supermonoklasse is de 
titelstrijd nog open. Op de wedstrijd-
dag krijgt het publiek waar voor haar 
geld,want er komen maar liefst acht 
klassen aan de start. De lichtste klas-
se zal waarschijnlijk de meeste span-
nende momenten opleveren. Lijst-
aanvoerder Bryan Schouten, Hamove 
lid Jerry v.d. Bunt, Toni Finsterbusch 
en ook Joey Rispens maken kans op 
het kampioenschap. De strijd aan de 
kop is enorm spannend, want Schou-
ten heeft slechts zeven punten voor-
sprong op v.d. Bunt, 65 tegen 58. Ook 
Finsterbusch 50 en Rispens 41 maken 
nog kans op de titel. In de andere drie 
klassen Dutch Supersport,Superbike 
en Zijspannen,waarvoor punten voor 
het Open Nederlands Kampioenschap 
zijn te verdienen, zijn de kampioe-
nen al bekend, maar er wordt nog 
fel gestreden om de andere ereplaat-
sen. Een compleet internationaal 
startveld,met deelnemers uit elf ver-

schillende landen,is te aanschouwen 
bij de UEM Supermono Cup,een in-
ternationale wedstrijd voor eencilin-
der viertaktmachines. Liefhebbers 
van het Italiaanse merk Ducati ko-
men volop aan hun trekken bij races 
van de 3DCup.Favoriet voor de zege is 
Hamove rijder Marijn Tielemans uit 
Drempt. Naast de genoemde klassen 
komt ook de European 2-stroke Cup 
in actie,een klasse met 250cc twee-
taktmotoren. 

De Hamove leden Jerry v.d. Bunt Scott 
Deroe, Tasia Rodink, Jan Roelofs, Joop 
Timmer, Cliff kloots, Nick van Nieu-
wenhuizen, Bas Winkel, Joey Den 
Besten, Dave Hendriksen, Jarco Gro-
tenhuis en Wim Theunissen zullen er 
alles aan doe om een zo´n goed mo-
gelijk resultaat neer te gaan zetten 
in deze laatste race van het seizoen 
2011. Het programma van de Moto73 
Race of the Champions begint zondag 
25 september om 11.00 uur.De eerste 
race gaat van start om 13.00 uur.

Laatste race Hamove lid Bas Winkel 
aankomend weekend

Afscheid Winkel in Assen  Foto: Henk Teerink

De naam CXWORX staat voor:
C = Core (ofwel rompspieren: buik-, 
bil- en rugspieren).
X = Verwijst naar crosstraining & vis-
ualiseert de diagonale spieren waar de 
training onder andere op is gericht.
WORX = Het echte werk! Effectieve, 
intense core training die echt werkt 
en deelnemers in vorm brengt.

Het positieve effect van een sterke 
core op de lichamelijke gezondheid.
Door het trainen van je core (buik, 
rug, billen) ontwikkel je een zeer 
sterke romp. “Vanuit de romp star-
ten alle bewegingen van het lichaam 
en daarnaast zorgen deze spieren er 
ook voor dat we rechtop kunnen lo-
pen en rennen. Met core oefeningen 
ontwikkel je niet alleen je buikspie-
ren, maar ook onderliggende spieren 
en je onderrug spieren. Een sterke 
core ofwel romp, is een absolute voor-
waarde voor sporters.”, aldus Wilma 
van AeroFitt. 

Les Mills CXWORX stond centraal 
in het onderzoek van Dr. Jinger S. 
Gottschall van de universiteit van 
Pennsylvania. De resultaten uit dit 

onderzoek toonden aan dat de trai-
ningstechnieken in CXWORX, waar-
onder de plank en staande posities,
effectiever zijn dan traditionele core
trainingsoefeningen, zoals sit ups. 

CXWORX WORKOUT
Bij een deel van de oefeningen in een
CXWORX les wordt een resistance
tube (elastiek) gebruikt. Les Mills CX-
WORX is conditioneel niet zwaar. De
focus ligt meer op kracht en het door-
zettingsvermogen van de deelnemer.
Deelnemers halen vele voordelen uit
CXWORX, waaronder:
• Een snelle en effectieve workout in

slechts 30 minuten.
• Mentale en fysieke uitdaging.
• Strakkere en sterkere kernspieren

(buik, billen en rug).
• Verbetering van functionele kracht

ter bevordering van balans, mobili-
teit en preventie van blessures.

• Het positieve effect van een sterke
core op de lichamelijke gezond-
heid. 

Neem voor meer informatie over CX-
WORX contact op met AeroFitt via
telefoonnummer 0575-465001.

Nu bij sportcentrum AeroFitt
CXWORX: de nieuwe 
formule voor een sixpack
Hengelo - Op 4 september lanceerde AeroFitt een nieuwe, revolutio-
naire buikspierworkout: CXWORX van Les Mills! CXWORX is een 30
minuten durende core workout, gebaseerd op Personal Training. Een
goede core training zorgt voor sterke rompspieren en een goede li-
chaamshouding, wat een positief effect heeft op de lichamelijke ge-
zondheid. Met een dynamische training voor je buik-, bil- en rugspie-
ren raken deelnemers in shape en voelen zij zich sterker dan ooit. Met
CXWORX wordt de sixpack waar velen van dromen werkelijkheid!

Er zijn een aantal inloopworkshops, 
zoals vilten, een collier breien, zee-
mansknopen en spintechnieken. 
Voor kinderen is er ook een work-
shop: maak je eigen mascotte of 
knuffel. In de kerk is een beschei-
den tentoonstelling van het scho-
lenproject: ‘Maak je eigen droom-
kussen’. De commissie van voorbe-
reiding constateerde dat op scholen 
nog maar zeer beperkte aandacht is 
voor textiele werkvormen. Ze wil-

den het niet bij de constatering la-
ten en boden een les aan. Een aantal 
basisscholen gaf aan dat het jaarpro-
gramma al overvol was. 
Maar kinderen van de basisscholen 
De Ark-stad, De Ark-Beinum uit 
Doesburg en Ten Holtens Erve uit 
Nijbroek, hebben een les gekregen 
van een van de commissieleden 
van de NTVM. Zij laten zien hoe ze 
met beperkte middelen een kussen 
konden maken, waar ze heel trots 
op zijn. Een leerling wilde zijn kus-
sen niet afstaan voor de tentoonstel-
ling, want het kussen is voor hem 
een onderdeel geworden van zijn 
avondritueel! Bij een aantal winke-
liers in Doesburg ligt al een kussen-
tje in de etalage. Misschien is dit het 
begin van een mooie traditie. 
De toegang voor volwassenen be-
draagt 10 euro, kinderen tot 12 jaar 
vrije toegang (mits onder begelei-
ding), jeugd tot 16 jaar 5 euro. 

Voor meer informatie kijk op de 
website www.nationaletextielen-
vezelmanifestatie.nl

24 september in Doesburg

Nationale Textiel- en 
Vezelmanifestatie
Doesburg - Op zaterdag 24 sep-
tember zal de Grote Kerk in 
Doesburg het decor zijn van de 
16e Nationale Textiel- en Vezel-
manifestatie. Van 10.00-17.00 
zal de kerk gevuld zijn met plm. 
60 stands vol materialen en pro-
ducten zoals: wol, zijde, katoen, 
leer, handgemaakte kleding 
van bijzondere stoffen, hoeden, 
quiltstoffen, vilt en aanver-
wante materialen zoals kralen, 
handgeschept papier, vloeibaar 
rubber en boeken over allerlei 
textiele werkvormen.
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Fons Besseling, manager Tank- en Ap-
paratenbouw van Gems Metaalwer-
ken B.V. (gevestigd aan de Industrie-
weg in Vorden) slaat het tafereel met 
een goed gevoel gade. Enkele uren 
later, zo tegen de klok van 21.00 uur, 
verlaten de drie vrachtwagencombi-
naties met een totale lengte van circa 
100 meter (3x 32 meter) het terrein. 
De tanks (warmtewisselaars) hebben 
een lengte van 9,5 meter en zijn zo-
wel breed als hoog 4 meter 20. Fons 
Besseling: ‘Deze tanks gaan naar het 
havengebied van Rotterdam en kun-

nen bijvoorbeeld in ziekenhuizen 
worden gebruikt. Nee, de naam van 
onze klant kan ik niet noemen, die 
wil liever niet in de krant’, zo zegt de 
manager van de Gems. De combina-
ties, die onderweg ook nog eens ex-
tra door vier auto’ s werden begeleid 
kwamen na een goed verlopen reis 
van circa zes uren, ‘s nachts in Rot-
terdam aan. 
Fons is blij dat het transport van dit 
soort producten door anderen worden 
gedaan. ‘Vroeger deden we dat alle-
maal zelf: vergunningen aanvragen, 

voor dergelijke transporten moeten 
namelijk ook speciale ontheffingen 
worden aangevraagd, de contacten 
met gemeentes en provincies onder-
houden. In verband met verkeersob-
stakels, zorgen voor verkeersbegelei-
ders e.d. Tegenwoordig besteden we 
dat uit aan experts op dit gebied en 
daar zijn we erg content mee. Het 
vervoer kost wel een ‘paar centen‘, 
maar dan weet je ook dat alles tot in 
de puntjes wordt geregeld. Bij aan-
komst zorgt onze opdrachtgever zelf 
dat de tanks van de vrachtwagencom-
binaties worden gehaald. 
Wij kregen deze opdracht begin janu-
ari binnen. Onze afdeling Engenee-
ring maakt vervolgens de tekeningen 
en alles wat daarbij hoort. Wij weten 
uit jarenlange ervaring precies aan 
welke eisen de tanks moeten voldoen. 
Onderwijl bestellen wij de materialen 
en geven een ‘budgetprijs‘ op. Gaan-
deweg de bouw van de tanks komen 
er dikwijls aanvullingen bij zodat de 
‘eindprijs’ pas gegeven kan worden, 
wanneer alles klaar is. De klanten 

weten dat ook. Voor de Gems was 
deze opdracht een flinke klus waar 
we zeer blij mee waren. Met de bouw 
van één tank waren zo’n 1500 man-
uren gemoeid’, zo zegt Fons Besseling 
die als manager Tank- en Apparaten-
bouw samen met meerdere collega’s 
binnenkomende opdrachten ‘door 
het bedrijf heen sluist’, zoals hij zelf 
aangeeft. 
De 58 jarige Fons Besseling is verheugd 
dat de Gems weer volop in de lift zit. 
Daarover zegt hij: ‘Ik werk hier al 
ruim 40 jaar. Begonnen als een soort 
‘manusje-van-alles’ en opgeklommen 
naar de functie van manager. Wij 
hebben best wel moeilijke tijden ge-
kend. Het bedrijf heeft momenteel de 
wind flink in de zeilen. En bovendien 
beschikken wij over een goed gevulde 
portefeuille. Sterker nog: we hebben 
momenteel 65 man personeel en een 
tekort aan jeugdige lassers. Daar is 
dringend behoefte aan. Lassers kun 
je in een bedrijf als de Gems eigenlijk 
van alles laten doen. Wij hebben mo-
menteel ook vakmensen uit Polen en 

Tsjechië in dienst. Perfecte hardwer-
kende en plichtsgetrouwe mensen.
Wij zijn er erg blij mee. Trouwens
Erik van der Kraats, één van onze 
toplassers, geeft na werktijd in ons
bedrijf een lassers- opleiding en dat
gaat uitstekend’, zo zegt Fons Besse-
ling. Gems staat bekend vanwege zijn
korte levertijden. ‘Klanten bestellen 
over het algemeen zo laat mogelijk. 
Komen we daardoor bij een bepaalde
opdracht mensen tekort, dan kunnen
wij een beroep doen op collega’s hier
op het industrieterrein, of de uitzend-
bureau’s helpen ons een handje’, zo
zegt Fons Besseling. Het bedrijf Gems
dat in 1830 werd opgericht is circa
180 jaar in handen geweest van de 
familie Emsbroek. De laatste twee ei-
genaars Gerrit en Wouter Emsbroek
hebben het bedrijf een aantal jaren
geleden verkocht. Thans bestand het
uit: Gems Metaalwerken BV, Gems
Waste Technologie B.V. en Gems
Container Bouw B.V. Alles onder één
dak met als algemeen directeur Jan
Grasmeijer.

‘Millimeter- werk ‘troef bij Gems Metaalwerken B.V

Megatransport vlekkeloos verlopen

Vorden - ‘Nog een tikkeltje achteruit. Nee, eerst iets vooruit, iets bij-
draaien en dan weer achteruit. De vrachtwagenchauffeur van trans-
portbedrijf v.d. Vlist uit Hoog Blokland, kijkt en luistert naar de aan-
wijzingen van zijn collega. Onderwijl hij met een brede lach vanuit de 
cabine roept ‘heb ik vaker gedaan hoor, gesneden koek, ‘parkeert‘ hij 
zijn combinatie minimeter- nauwkeurig voor de oplegger die om een 
grote tank (warmtewisselaar) met een totaalgewicht van 70.000 kg) is 
heen gebouwd. Een klein beetje gas geven en de combinatie rijdt de 
werkplaats van de Gems uit. Een poos later volgen nog twee collega- 
chauffeurs met exact dezelfde opdracht: een warmtewisselaar laden. 
Opnieuw een bewijs dat de ‘jongens’ van transportbedrijf van der Vlist 
wel met een boodschap op pad kunnen worden gestuurd!

Precisiewerk. Combinaties klaar voor vertrek.

Fons Besseling: ‘Wij doen al jarenlang 
zaken met het bedrijf Baker Corp B.V. 
uit Zevenbergschen Hoek. 

Een bedrijf dat zich op tal van terrei-
nen beweegt. Het levert bijvoorbeeld 
containers voor tijdige opslag van 

allerlei vloeistoffen. Wij hebben mo-
menteel een driejarig contract met
Baker Corp B.V., dat betekent dat wij
hun jaarlijks 150 containers leveren
(zie foto)‘, zo zegt hij.

Gems Containerbouw B.V.

Vorden - Gems Container Bouw B.V. heeft op haar terrein zowel in bin-
nen- als buitenland eveneens een uistekende reputatie opgebouwd.

Zaterdag 1 oktober

De Oost Gelre Battle,
4-all

Zondag 2 oktober

Oogstfeest
Grote tent op de Markt in Lichtenvoorde - Entree vrij

Garvo produceert meer dan honderd 
soorten huisdiervoeder. Van muis tot 
bijvoorbeeld struisvogel, van duif tot 
paard, kip, biggetje, hond, kat, kan-
goeroe, enzovoort. 

Voordat uw huisdier kan genieten 
van lekker en gezond eten, komt er 
heel wat bij kijken. Leuk om een kijk-
je ‘in de keuken’ te nemen! U krijgt 
dan ook volop de gelegenheid om de 

fabriek te bezichtigen en de verschil-
lende productieprocessen van dicht-
bij te volgen. Er zijn rondleidingen, 
minicursussen voor duivenliefheb-
bers, diapresentaties over kleinvee 
en een workshop vetbollen maken. 
Voor de kinderen is er een mini kin-
derboerderij en een springkussen. En 
natuurlijk zorgt Garvo voor hapjes en 
drankjes om te klinken op het jubi-
leum.

Garvo

Feest en Open Huis
Drempt - Garvo, fabrikant van huisdiervoeders bestaat 125 jaar en dat 
wordt gevierd met een uitgebreid en feestelijk open huis. Alle geïn-
teresseerden zijn van harte welkom op donderdag 29 september van 
19.00 tot 22.00 uur en op vrijdag 30 september van 14.00 tot 17.00 uur. 
Dan kunt u een kijkje nemen in de moderne fabriek en het nieuwe 
kantoor aan de Molenweg 38 in Achter-Drempt. Er is van alles te bele-
ven voor jong en oud.
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p ro fe s s ione l e  voe d ing  voo r  d i e r en

Aan de vooravond van ons 125-jarig bestaan laten we graag de ontwikkelingen binnen ons 
huisdiervoeder productiebedrijf, de moderne fabriek en het nieuwe kantoor graag zien aan 
iedereen die hier belangstelling voor heeft. Eind september organiseren we daarom meer-
dere dagen open huis voor vele klanten en relaties uit binnen- en buitenland. We hebben 
speciaal twee dagdelen gereserveerd voor belangstellenden uit de gemeente Bronckhorst.  
Voor kinderen is er een mini-kinderboerderij en een springkussen. Hierbij nodigen wij u van 
harte uit om het bedrijf eens te bekijken en onze medewerkers beter te leren kennen op 

125 jaar Garvo 
open huis

donderdag 29 september van 19.00 - 22.00 uur of   � vrijdag 30 september van 14.00 tot 17.00 uur

Wilt u graag het bedrijf eens bekijken, dan bent u van harte welkom aan de Molenweg 38 in Achter-Drempt.  
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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

ZELHEM Vr.pr.  247.500,-- k.k.
Ferdinand Bolstraat 2 - Met de achtertuin grenzend aan het 
buitengebied op fraaie en rustige locatie aan een doodlopende 
weg, een HELFT VAN EEN DUBBEL WOONHUIS met inpan-
dige garage en veel privacy biedende achtertuin. Bouwjaar 
1984. Inhoud circa 360 m3 excl. garage. Perceeloppervlakte 250 
m2. Gewilde en groene woonomgeving.

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

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

Nieu
w

in ve
rko

op

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

DE  MA K E L A A R S  V A N BR O N C K H O R S T

Info: Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars  Tel. 0314-624215
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

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, centrale verwarming, gas
 waterinstallaties en zinkwerk

Wij vragen
varing in een soortgelijke functie

e,
collegiale instelling

v

Wij bieden
 afwisselende baan met een  en 

directe werksfeer bij een gezonde en groeiende
onderneming. Naast goede arbeidsvoorwaarden
zijn er   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 loodgieter / 
cv monteur met veel ervaring

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PROCES – ENGINEER  M/V
Omgeving Doetinchem - 40 uur - vacaturenummer; VCP850480

Werkzaamheden: 
Voor een technisch bedrijf in Doetinchem zijn we op zoek naar 
een ervaren proces-engineer. Als process engineer evalueer, 
verbeter en ontwikkel je continu de bestaande productieproces-
sen. Je maakt projectrapportages, je participeert in projecten en 
geeft technische ondersteuning aan de productieafdeling. Daar-
naast probeer je zo optimaal mogelijk de efficiëntie, kwaliteit en 
de veiligheid van het productieproces te realiseren.

Functie-eisen
-  HTS opleiding richting WTB;
-  enige jaren werkervaring in een soortgelijke functie, opgedaan 

in een technische omgeving;
-  ervaring met productietechniek en goede kennis van productie-

processen;
-  pro-actief en gestructureerd kunnen werken.

ASSISTENT VOORWERKER/LASSER M/V
Omgeving Doetinchem - 40 uur - vacaturenummer; VMK819794

Werkzaamheden: 
Voor een relatie in de regio doetinchem zoeken wij een assistent 
voorwerker/lasser. Als assistent voorwerker/lasser werk je mee 
op de werkvloer als lasser en ondersteun je de voorwerker bij 
werkvoorbereidende werkzaamheden en ben je het aanspreek-
punt bij diens afwezigheid. Je staat stevig in je schoenen en je 
hebt een ‘hands on’ mentaliteit. Daarnaast heb je kennis van Mig/ 
Mag en Tig lassen. Het betreft een uitdagende functie, waarbij 
doorgroei naar de functie van voorwerker tot de mogelijkheden 
behoort.

Functie-eisen
-  Kennis/ervaring van Mig/Mag en Tig lassen;
- natuurlijk overwicht;
- werken in dagdienst.

ENGINEER  M/V  
Omgeving Lichtenvoorde - 40 uur - vacaturenummer; VIO851390

Werkzaamheden: 
Je bent verantwoordelijk voor het vervaardigen van verkoop 
lay-outs op basis van klant specificaties. In het offerte traject 
denk je actief mee met sales over hoe de wensen van de klant 
kunnen worden vertaald naar logistieke-/technische systemen 
en processen. De lay-outs worden door jouw sales-collega’s 
vertaald naar offertes. Je krijgt een uitgebreid inwerktraject 
waarbij je kennis maakt met de producten en de manier van 
werken.

Functie-eisen
-  MBO - Werktuigbouwkunde;
-  kennis van 3D Solidworks;
-  pro-actieve instelling; 
-  beheersing van de Engelse taal.

CNC-KANTER  M/V  
Omgeving Doetinchem - 40 uur - vacaturenummer; VMK849788

Werkzaamheden: 
Voor een relatie in de regio Doetinchem zoeken wij een CNC-
kanter. Als CNC-kanter heb je ervaring en affiniteit met het   
instellen van de kantbank aan de hand van opdrachtentekenin-
gen. Op de afdeling wordt gewerkt met een Gasparini en een 
gloednieuwe Triumph kantbank. Ben je een ervaren kanter en/of 
een kanter die zich middels werkervaring en opleiding nog 
verder wil bekwamen? Neem dan contact met ons op voor meer 
informatie over de vacature.

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

CNC kantbanken;
- bereidheid tot het werken 2-ploegendienst);
- doorzettingsvermogen en leergierig.

PANELEN BOUWER  M/V
Omgeving Lichtenvoorde - 40 uur - vacaturenummer; VDB851407
 
Werkzaamheden: 
Voor een relatie in de omgeving Groenlo zoeken wij per direct 
een panelenbouwer. Wij zoeken iemand met enige ervaring of 
een opleiding elektrotechniek die fulltime beschikbaar is en 
woonachtig is in de regio van Lichtenvoorde.

Functie-eisen
- Afgeronde MBO opleiding richting elektrotechniek;
- ervaring als panelenbouwer;
- flexibele instelling.

Werken bĳ Scholengroep GelderVeste

Vervangerspool

Scholengroep GelderVeste heeft op 23 locaties in de gemeenten Zutphen, 

Doetinchem, Bronckhorst, Berkelland, Brummen en Lochem scholen met 

een christelĳke identiteit. 

Vanaf 1 januari 2012 gaan wĳ onze eigen vervanging in een vervangerspool 

regelen. Voor deze pool hebben wĳ nog ruimte voor invalleerkrachten, die 

op de zogenaamde 2e lĳst willen staan. Dit houdt in dat wĳ bĳ ziekte op 

een van onze scholen u kunnen benaderen om voor korte of langere tĳd in 

te vallen. 

Heeft u belangstelling voor opname in deze invallerspool c.q. 2e lĳst, stuur 

dan uw C.V. met begeleidende brief naar personeel@gelderveste.nl. Hierna 

ontvangt u per omgaande een uitgebreid contactformulier met verzoek 

deze in te vullen en te retourneren. 

Na ontvangst van het ingevulde contactformulier vindt er een gesprek 

plaats met onze coördinator van de vervangerspool en hoort u of u opge-

nomen wordt in onze pool.

Voor meer informatie over Scholengroep GelderVeste verwĳzen wĳ u naar 

www.gelderveste.nl 

Uw brief dient uiterlĳk 22 oktober ontvangen te zĳn.



Bouw- of verbouwplannen?
Neem geheel vrijblijvend 

contact met ons op.

Van schets tot realisering...
   alles in één hand!

Bruggink is een bouwonderneming die uw 
bouw- of verbouwplannen van A tot Z uitvoert.

Van het schetsen van uw wensen tot de uiteindelijke 
overgave van de sleutels.

Alles in één hand wil zeggen; onze eigen 
vakmensen verzorgen en begeleiden de hele bouw.
Zelfs de installatie van de keuken en badkamer wordt 

door onze eigen mensen gerealiseerd.

Wij bouwen niet zomaar, we bouwen voor ù! Dat is 
waar we sterk in zijn. En... afspraak is afspraak!

Molenweg 11
7055 AW  Heelweg/Varsseveld  

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

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Lichtenvoorde zijn wij 
opzoek naar een:

PROJECTLEIDER “SPECIALS” M/V
Fulltime - vacaturenummer; VIO849778
 
Als project leider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van 
projecten voor de afdeling “specials”. Je bewaakt de kwaliteit en 
doorlooptijd van projecten en bent van offerte tot levering de spil 
in het traject. De voorbereiding en uitvoering van keuringen voor 
producten bij keuringsinstanties zoals TüV en ASME behoren 
ook tot je werkzaamheden. Tevens ben je af en toe inzetbaar 
voor engineering werkzaamheden, deze bestaan uit de uitwerking 
van producten tot detailtekeningen met behulp van CAD-toe-
passingen in zowel 2D als 3D. Daarnaast voer je logistieke taken 
uit hieronder valt o.a. het vaststellen van de planning van de 
productieafdeling smallparts. Tot slot behoort het accuraat 
verwerken van gegevens en opstellen van rapportages t.b.v. het 
management tot je takenpakket.

Voor deze functie zoeken wij iemand met een afgeronde MBO 
opleiding richting WTB. Je hebt affiniteit met techniek, logis-
tieke processen en kunt projectmatig werken. Je beschikt over 
goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als ge-
schrift (Nederlands/Engels/Duits). Daarnaast heb je ervaring 
met CAD toepassingen.

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

GROTE  OCCASIONSHOW  
ZATERDAG 24 & ZONDAG 25 SEPTEMBER 

van 10 – 18 uur                               Uitgebreid assortiment auto’s

Zeer scherpe prijzen

Diverse merken, modellen, prijsklassen 

BIJ AANKOOP VAN EEN 

AUTO VANAF € 4.500,-
AFLEVERING MET HET

* AUTOSHOWPAKKET

* AFLEVERINGSBEURT

* NIEUWE A.P.K.

* NATIONALE AUTOPAS

* 6 MAAND BOVAG GARANTIEPAS

* 1 JAAR MOBILITEITSGARANTIE
Verder maakt iedereen die een auto koopt tijdens de show 

kans op een prijs van € 200.000,- (1/5 staatsloten)

Voor kinderen tot 12 jaar is er een ballonwedstrijd.

Zondag 25 sept. is er in Hummelo tevens een rommelmarkt.

info@autobedrijfoverbeek.nl 

Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening biedt 

verzorgingshuiszorg aan ruim 300 bewoners in een zestal zorgcentra. 

Daarnaast levert Markenheem ook thuiszorg en huishoudelijke zorg via 

de WMO in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. Wij streven ernaar 

onze cliënten een plezierige leefomgeving te bieden, waarbij persoonlijke 

aandacht en de wensen van onze cliënten centraal staan.

Markenheem is een veranderende organisatie met 500 medewerkers 

en meer dan 500 vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk dat onze 

medewerkers plezier hebben in hun werk en dat zij optimaal 

gebruik kunnen maken van hun capaciteiten en ervaring.

Informatie over Markenheem, de functie en de procedure vindt u op www.markenheem.nl, onder ‘vacatures’.

Stichting Markenheem is op zoek naar ervaren:

Assistent Salarisadministratie (16-24 uur)

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

 

 

  

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  
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