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En natuurlijk het ringsteken, dank-
zij Jan Groot Jebbink en zijn paard, 
die de hele dag onvermoeibaar rond-
jes reden. Voor de kinderen was er 
natuurlijk ook veel te doen, voor 
hun was een heel spelcircuit geor-
ganiseerd. In de namiddag werd de 
nieuwe schutterskoning en zijn ko-
ningin te paard en in optocht binnen-
gehaald, vergezeld van van verklede 

en geschminkte kinderen en de le-
den van muziekvereniging Sursum 
Corda, Daarna volgde een huldiging 
door de speciaal hiervoor gekomen 
wethouder (en voor de gelegenheid 
loco-burgemeester) Andre Baars. Het 
was even improviseren, want wie 
moest de wethouder verwelkomen 
nu voorzitster Bianca Schuerink door 
een succesvolle schietactie van haar 
echtgenoot Martijn opeens schutters-
koningin was geworden? Zij moest 
dus mee met de optocht. Gelukkig 
geen probleem voor Willie Velhorst, 
ze nam deze taak van Bianca over en 
zo kwam alles helemaal goed. 
De wethouder feliciteerde de nieuwe 
koning en koningin, en sprak nog 
een paar mooie woorden over het 
belang van buurtverenigingen nu de 
overheid zich terugtrekt, en dat was 
het eind van deze leuke middag. 
De avond trok ieder weer naar De 
Goldberg voor een gezellig feest met 
zanger/entertainer Fred Duin, die 

moeiteloos de Veldwijkers de dans-
vloer op kreeg. Het was een mooi 
jaarfeest waar iedereen met plezier 
op terugkijkt. Hartelijk dank dus aan 
alle vrijwilligers die het ook dit jaar 
weer mogelijk hebben gemaakt!

DE WINNAARS VAN DE EERSTE 
PRIJZEN:
Schutterskoning van de Veldwijk 2011: 
Martijn Schuerink Ringsteken: Jan 
Teeuwen; Fladderschieten: Harry Beef-
tink; Schijfschieten: Martijn Schue-
rink; Sjoelen: Willie Velhorst; Ring 
gooien Dames: Gerrie Wolters; Heren: 
Gerard Smeenk; Spijkerbroek hangen: 
Herwin Wilgenhof; Stoelendans kin-
deren: Iris Rouwenhorst; Stoelendans 
volwassenen: Jan Groot Jebbink.

Buurtfeest Veldwijk ouderwets 
gezellig
Op 17 september werd voor de 
28ste keer door buurtvereni-
ging ‘De Veldwijk’ het jaarlijkse 
buurtfeest georganiseerd. En 
zoals elk jaar hadden Bertus en 
Tiny Pellenberg van camping de 
Goldberg de ruimte ter beschik-
king gesteld. Het weer werkte 
goed mee, en veel buurtbewoners 
genoten deze dag van activiteiten 
zoals vogelschieten, fladderschie-
ten, schijfschieten en spieker-
bokshangen.

De voorstellingen van deze heerlijke 
groep zijn bekend vanwege de prach-
tige, onvervalste Twentse humor, die 
het publiek telkens weer een oerge-
zellig en onvergetelijk avondje uit 
biedt.En er is goed nieuws voor de 
inwoners van Vorden en omgeving, 
want na een paar jaar afwezigheid 
komt Twente Plat opnieuw naar Het 
Dorpscentrum voor een daverende 
avond Twentse humor op z`n best.

Twente Plat speelt ook in het nu 
startende seizoen een gloednieuw 
en aantrekkelijk programma, waar 
de splinters vanaf vliegen. Kostelijke 
conferences en knotsgekke sketchen 
maken een bezoek aan de voorstel-
ling tot een ware belevenis, waar de 
lachspieren het zwaar te verduren 
krijgen. Hendurk & Geessie zijn al 
vanaf het prille begin de drijvende 
krachten achter het succes van deze 
groep. Niet alleen zijn ze ijzersterk in 
het conference werk, ze staan ook al 
jaren bekend als typetjesmakers van 

de bovenste plank. In hun creatie 
“Aaltje & Trijntje” spelen ze de bele-
venissen van twee al op leeftijd zijnde 
hartsvriendinnen en de avonturen, 
die deze “ dames” beleven met hun 
wederzijdse “ kerels”. Mans & Mina 
zijn de aanstormende talenten in de 
Twente Plat show. Mans is de jonge, 
zeer getalenteerde, conferencier, die 
de actualiteit in zijn conferences niet 
schuwt. Samen met Mina staat hij 
ook garant voor een aantal unieke 
en zeer komische comedy acts. Tinus 
van Tuundorp hoort zo langzamer-
hand “ bij de inventaris”. Al vele ja-
ren laat hij het publiek genieten van 
zijn heerlijke, gortdroge humor. De 

gulle lach is zijn deel, als hij zich aan 
prachtige conferences als “ Soldaat 
Eerste Klas”en “ Op vacantie met de 
buren” voor de microfoon begeeft.

Twente Plat viert haar 35 jarig jubi-
leum met een daverende voorstelling 
, die niemand zou mogen missen. Op 
Vrijdag 14 Oktober speelt de groep 
in de theaterzaal van Het Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel. 
O575 552722. De entreekaarten voor 
deze heerlijke avond uit zijn nu reeds 
in voorverkoop verkrijgbaar aan de 
zaal . Kijk voor meer informatie op 
www.twenteplat.com

35 jaar Twentse humor op toernee

Twente Plat vrijdag 14 oktober in Vorden
Vorden - De Twentse humor ge-
niet nog steeds een geweldige 
populariteit in grote delen van 
Oost- Nederland. De humor van 
coryfeeën van weleer als Gait 
Oet`t Klooster, Naats Oet Hengel, 
Toon Oet Oln`zel en vele anderen 
wordt nog steeds in ere gehouden 
door het populaire humorgezel-
schap Twente Plat, dat dit nieuwe 
theaterseizoen haar 35 jarig be-
staan viert.

Martine Letterie en Saskia Halfmouw 
maakten samen een nieuw boek in 
de Geheimserie: Het geheim van het 
duistere kasteel. Samen vertellen ze 
hoe het boek tot stand kwam. Marti-
ne leest voor en Saskia maakt daar de 
tekeningen bij.De kinderen in de zaal 
mogen meedenken en meepraten 
over de tekening. Staat alles erop?
En natuurlijk geven Saskia en Martine 

antwoord op de vraag: is de hoofdper-
soon van Het geheim van het duistere
kasteel een held? Saskia Halfmouw 
geeft een workshop tekenen, kinde-
ren kunnen hun eigen held tekenen.
Poppenkast Anke Dulfer speelt de
wonderboom, een prachtig helden-
verhaal [ 4 t/m 7 jaar ]. Andere acti-
viteiten die gehouden worden zijn:
Boekenleggers maken, Kinderboe-
kenruilbeurs. Laat je schminken als 
held en doe mee aan hetsuperhelden
kijkdozenspel. Voor elk kind is er wat
lekkers. Als een echte held mag je het
gevecht aangaan met echte ridders. 
Kom maar op als je durft! Deze mid-
dag is mogelijk gemaakt door: Bibli-
otheek Vorden, Boekhandel Bruna
Vorden en  Cultuurfonds Vorden. 
VRIJ ENTREE

Kinderboekenweekfeest in 
dorpscentrum
Vorden - Zaterdag 1 Oktober is en 
van 12.00 – 16.00 uur in het dorps-
centrum het Kinderboekenweek-
feest. Twee ridders openen het 
feest met een waar Middeleeuws 
spektakel. Kom verkleed als boe-
kenheld en neem je heldenboek 
mee. De leukste, beste verklede 
held wint een boek.

Chjehrando verloor zijn enkelspel 
met twee keer 21-13. Niels Lijftogt 
wist daarna zijn enkelspel goed in 
twee sets te winnen. Vera Velhorst 
zette die lijn door en won met 21-19 
en 21-15. Ook Ilse van Dijk speelde 
een goede enkelpartij. Haar tegen-
standster bleek met 21-18 en 21-14 
echter toch te sterk. In het herendub-
bel wilden Chjehrando en Niels het 
verlies van één van de herenenkels 
recht zetten. Het werd een spannen-
de partij. Poona trok met 18-21, 23-21 
en 21-18 echter aan het langste eind. 
Vera en Ilse wisten het damesdubbel 
goed te winnen met 21-15 en 21-18. 
Ook bij het eerste mixedspel bleek de 
ervaring van de sterke heer van Poo-

na beslissend. Chjehrando en Vera 
verloren met twee keer 21-14. Het 
laatste mixedspel ging echter weer 
naar Flash. Niels en Ilse wonnen dik 
verdiend met 21-4 en 21-5.
De eerste twee wedstrijden van het 
seizoen eindigden nu allebei in 4-4.
Poona 3 - Flash 1: 4-4

ANDERE UITSLAGEN:
Flash 2 - Ulftse BC: 6-2, Rianto 3 - Flash 
3: 0-8, Flash recr. 1 - Wehl recr. 2: 4-4, 
Flash Jeugd 3 - LBC Jeugd 3: 6-2

Badminton Flash
Vorden - Flash 1 kwam afgelo-
pen zaterdag in Gaanderen uit 
tegen Poona 3. Met name voor 
Chjehrando Gasper bleek het een 
moeilijke wedstrijd te worden. 
De eerste heer van Poona bleek 
landelijk te hebben gespeeld en 
dat is toch vier klassen hoger dan 
dat Flash 1 speelt.

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 2 oktober 10.00 uur ds. J. Kool, doopdienst

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 2 oktober 10.00 uur ds. D. van Alphen in de RK kerk, 
schoenendoosaktie

R.K. kerk Vorden:
Zondag 2 oktober 10.00 uur Viering

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 1 oktober 17.00 uur geen viering.
Zondag 2 oktober 10.00 uur Oecumenische viering

Tandarts
1 – 2 oktober D. Stolk, Ruurlo tel. 0573 – 45 20 21
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

Gezocht: grijze kortha-
rige kat, Blauwe Rus, 15 
jr, gechipt, nabij Vorden 
Gevonden? Bel of sms 06-
22371180 of 0575-769035 
of de dierenambulance 06-
5368 0578

Te Huur gevraagd: Grond
voor de teelt van gerst/tarwe, 
seizoen 2011/2012. Tevens 
de mogelijkheid voor het 
ploegen van uw land en het 
zaaien van uw graan. Inl. J. 
Gosselink 06-51946908

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 2 oktober. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Wie jarig is trakteert!
Onze winkel in Zutphen bestaat 1 jaar!

1 euro aanbiedingen
Bakje rauwkost  1.00
1 kilo Turbana bananen 1.00
2 kilo Gieser wildeman 1.00     
(stoofperen)

Hollandse bospeen
en een komkommer 1.00

Woensdag rauwkost dag!
Bij iedere aankoop bakje rauwkost gratis

Gesprekspraktijk Van ziel
tot ziel. www.intuitieveprak-
tijk.nl

VVV Snertfi etstocht Ruurlo. 
Zondag 2 oktober a.s. start 
tussen 11.00 en 13.00 uur bij 
De Keizerskroon, Dorpstraat
15, Ruurlo. Keuze uit 2 
routes; 25 km en 40 km. 
Deelnameprijs € 5,-  incl. 
bord snert (of tomaten-
soep) Inl. VVV Ruurlo 0573 
453926.

Romantische fi lmmelo-
dien met het Tuschinski Trio,
piano, viool en sopraan.
Kulturhus Ruurlo op 2 okt.
15u30 Toeg. à € 17.50.- via
www.kunstkringruurlo.nl en 
€ 20.00 a.d. zaal.

Vlaai van de week

Christoffelvlaai
6-8 personen € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Crackers 
       met kaas, pompoenpit of sesam € 1,99
 Speculaas    250 gram € 3,75

Aanbiedingen geldig van di 27 sept. t/m za 8 oktober.

Nog plaats voor een wat
kleinere caravan of oldti-
mer. 0573-491358 7261 SL 
Ruurlo

Start CURSUSSEN
KUNSTKRING RUURLO 
begin oktober. Info www.
kunstkringruurlo.nl of 0573-
453090/451599. Aanmelden 
ook op cursusadministra-
tie@kunstkringruurlo.nl

Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16,

Dagmenu’s 28 sept t/m 4 okt.

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 28 September Tomatensoep / Karbonade de 

rotonde, aardappelen en rauwkostsalade. 

Donderdag 29 September ½ haantje met friet, appelmoes 

en rauwkostsalade / Yoghurt friss…met slagroom.

Vrijdag 30 September Groentesoep / Kabeljauw met     

mosterdsaus, gebakken aardappelen en warme groente.

Zaterdag 1 Oktober (alleen afhalen of bezorgen) Kipsaté 

met pindasaus, frieten en rauwkostsalade/IJs met slagroom.

Maandag 3 Oktober Pompoensoep / Spies de Rotonde   

met aardappelen en groente.

Dinsdag 4 Oktober Wiener schnitzel met Frieten en        

rauwkostsalade / IJs met slagroom.

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

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



K E R S T P A K K E T
BESTELLEN ????
WERELDWINKEL  BELLEN
!!!!!!!! O575- 554155

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Gedeelte van woonboerde-
rij te huur gevraagd. min. 3 
slaapkamers. 06-46460819

0575-552959

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

T.k.: Renault Espace 
2.2DT, bj 2000, antraciet,
apk mei 2012, keurrap-
porten en reparaties vanaf
2008 erbij. 320.000 km, car-
rosserie en motorisch ok.
vraagprijs 1600 euro. 06-
46460819.

Begin september verloren 
sleutels met goudkleurige 
hanger met tekst Bader in 
centrum Vorden. Tel.  0575-
556463.

Te k. Voorfront  voor 
een paardenbox i.g.st. 
Boerderij  =De Bult=   Toldijk  
tel.451937  of 06-42243458

Geregistreerde kleinschalig 
KINDEROPVANG, net buiten 
Hengelo, heeft nog ruimte 
in opvang van kinderen. 
Voor meer info kunt u 

bellen naar 0575-462371

k/Wartaal, Wo.28 Sept. 
V.a. 20.OO uur leest Geert  
Holterveld gedichten/
verhalen voor. Welkom 
op Boerderij=De Bult= in  
Toldijk. Inl.  tel.nr. 451937

B.z.a. all round kapster. Tel
06 444 74 624

Creatief bezig zijn. Nieuw:
Cursus bloemschikken. 
Wanddecoratie met textiel-
verharder. Kinderfeestje
vieren. Voor meer info of on-
derwerpen. www.creatiefby-
marjo.nl Of bel: 0575463442. 
M.Frederiks, Keijenborg.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk  
bedanken voor de vele blijken van medeleven die 
wij mochten ontvangen na het overlijden van onze 
lieve (schoon)vader, opa en overgrootvader

Garrit Knoef

Het is ons tot grote steun geweest.

   Kinderen,
   Kleinkinderen en 
   achterkleinkinderen. 

Hengelo (G), september 2011.

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

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

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

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

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

Ons bereikte het bericht van het overlijden van de 
heer

Theo Hooman

Oud-wethouder van de gemeente Hengelo
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Wij houden de heer Hooman in herinnering als een 
bekwaam en maatschappelijk betrokken bestuurder 
met een grote financiële deskundigheid. 

Wij wensen zijn kinderen en overige familie veel 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur en medewerkers 
van de gemeente Bronckhorst 

Te huur: Tijdelijke woon-
ruimte: chalet te Ruurlo, per 
1 okt. € 350,- excl. p.m. Info: 
0573-451441.

Warm, informeel en 
laagdrempelig.

Bel: 0575 - 55 27 49 
(dag en nacht bereikbaar)

Monuta 
Het Jebbink 4A, Vorden
www.monuta.nl

Wij geven u alle ruimte om uw eigen wensen 
te bespreken. Wij denken graag met u mee.

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen 
persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven 
dat wij hebben gekregen na het overlijden van mijn/
onze

Bertie Idzes (Bosman)

Daarom willen wij u op deze manier laten weten 
dat uw aanwezigheid, de goede zorg en de lieve 
kaarten ons erg goed hebben gedaan en een grote 
steun voor ons zijn.

Fam. Bosman

Hengelo Gld., september 2011

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

Monuta in Lochem en Vorden is er altijd als u ons 
nodig heeft.

Bel 0573 - 45 13 13
Monuta Kamperman, Zutphenseweg 91B, Lochem

Bel 0575 - 55 27 49
Monuta, Het Jebbink 4A, Vorden
www.monuta.nl

Mijn vader is 
vandaag overleden.
Wat nu?
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week voor iedereen 
beschikbaar.

Het is voor ons onmogelijk iedereen persoonlijk 
te bedanken. Daarom willen wij iedereen via 
deze weg hartelijk bedanken voor uw kaartje, 
uw  telefoontje, uw bloemen en uw persoonlijke 
 felicitaties bij ons 60-jarig huwelijksfeest. Het was 
een onvergetelijke dag.

Wim en Willemien Wahl

Héél veel dank aan iedereen voor het medeleven, 
het aanwezig zijn bij de afscheidsdienst, de lieve 
troostende woorden, bloemen, bezoekjes, kaarten 
en telefoon, na het overlijden van onze (schoon)
moeder en oma

Gerda van de Kolk-Berendsen

Het heeft ons goed gedaan te weten dat zij ook 
voor u zoveel betekend heeft.

Eefje en Leo Frazer
Dick en Marijke van de Kolk
   Niels

Hengelo Gld., september 2011

Wespennest
bestrijding

Bel Dijkerman
06-33814997

GRAFSTEENSPECIALIST

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

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28
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Bertus is inmiddels ruim 46 jaar 
in dienst en heeft de gehele groei 
van Weevers Grafimedia tot het 

bedrijf wat het nu is, meegemaakt. 
Hij heeft de kneepjes van het vak 
in eerste instantie geleerd van Me-

vrouw Wolters en daarna van dhr. 
Weevers sr. Nu mag hij dat zelf aan 
Dyanne doorgeven.
Dyanne is geboren en getogen in 
de regio, hetgeen een voortzetting 
waarborgt van de sterke band wel-
ke Contact heeft en wil behouden 
met de inwoners van het versprei-

Even voorstellen….

Dyanne Schiphorst eindredacteur 
weekbladen Contact

Vorden - Dyanne Schiphorst volgt Bertus Overbeek op als eindre-
dacteur van de weekbladen Contact. Ze is vanaf half augustus in 
dienst van Weevers Grafimedia en kan zich zo goed inwerken om 
aan het eind van het jaar de taken van Bertus Overbeek over te 

Op beide avonden worden dezelfde 
films vertoond op de locatie aan de 
Stationsstraat in Doetinchem (nabij 
NS station). Het museum is vanaf 
19.30 open, de filmvoorstelling begint 

om 20.00 uur. De entree bedraagt 
€ 2,50. In de pauze is er gelegenheid
om in de gezellige restauratie een
kop koffie of iets anders te nuttigen
en gezellig na te praten.

Film in OV-Museum

Doetinchem - Het Openbaar Vervoer Museum in Doetinchem verzorgt
weer twee filmavonden. Op maandag 3 en maandag 10 oktober wor-
den films vertoond over het openbaar vervoer door de eeuwen heen.

Deze avond is een mooie gelegen-
heid om ervaringen uit te wisselen 
en kennis te maken met andere na-
tuurliefhebbers. Naast een informa-

tief programma is er ruimte voor 
gezelligheid. De onderwerpen van de 
avond zijn ‘Flamingo’s en kokmeeu-
wen in het Zwillbrocker Venn’, Ina 
van der Vlist ‘Over de bijen’, Herman 
Pelgrom ‘Wat je ziet, ben je zelf’. Het 
IVN-winkeltje is aanwezig met leuke 
cadeautjes, boeken over vlinders, 
zoogdieren, vogels, natuurgidsen, 
loepjes. Voor de jeugd loeppotjes, 
zoekkaarten en kinderboeken enz.
Voor deelname kunt u zich tot en 
met 2 oktober opgeven bij Fenny 
Lammers, via de email op fenny.
lammers@xs4all.nl of via tel. 0314-
345028 of Doortje Vreman, via de 
email op d.rexwinkel@hetnet.nl of 
via tel. 0573-460800.

Herfst, tijd voor  ontspanning
Zelhem - Voor mensen die kun-
nen genieten van mooie herfst-
kleuren wordt op 6 oktober een 
speciale informatieve en gezelli-
ge avond gehouden door het IVN 
‘De Oude IJsselstreek’. U hoeft 
geen IVN lid te zijn om te kunnen 
deelnemen en de toegang is gra-
tis. De bijeenkomst wordt gehou-
den bij camping ‘Pluimerskamp’. 
Vanaf 19.15 uur staat de koffie 
klaar en om 19.45 uur begint het 
programma.

Zoals u van het ARX-theater gewend 
bent, wordt het een gevarieerd pro-
gramma van hoge kwaliteit. 

En de prijs is aangepast! U betaalt nog 

maar € 25,-- voor dit gezellige avond-
je uit (maaltijd met koffie na en een 
mooie film).
Zondag 12 oktober bent u vanaf 18.30 
uur welkom in Restaurant Wolfers-
veen waar de maaltijd wederom in 
het ARX Theater zal plaatsvinden. U 
kunt uw consumpties met munten 
(verkrijgbaar in het restaurant) beta-
len. Restaurant Wolfersveen schenkt 
op deze avond een speciale film-wijn 
tegen een gereduceerd tarief. 

U kunt kaarten reserveren via info@
arxtheater.nl onder vermelding van 
uw naam en ‘Raise the red lantern’.
Doordat de Ruurloseweg er (weer 
eens) uit ligt, is er een omleidingsrou-
te naar restaurant Wolfersveen. Op 
de website van restaurant Wolfers-
veen treft u een kaartje aan waarop 
die route staat aangegeven. U dient 
de ‘W’ op de omleidingsborden te 
volgen.

Culinaire filmontmoeting in het ARX 
Theater
Wolfersveen - Het ARX-theater 
organiseert ook dit seizoen weer 
culinaire Filmontmoetingen. 
Voor dit seizoen is gekozen voor 
films met bijzondere en bekende 
actrices.

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

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

Wasautomaat Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

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

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

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

BETAALBARE EN 
EXCLUSIEVE KACHELS

 
houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur
            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening, 

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

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



De trainingen vinden plaats op en 
in het mulle zand van de Lochemse 
berg. De trainingsgroep is voor dit 
seizoen uitgegroeid tot elf pupillen 
waarvan er zes uit Vorden afkom-
stig zijn. Dit is een mooie aanwas, 

wetend dat er vijf junioren (ook uit 
Vorden afkomstig) naar de gewes-
telijke selecties zijn “vertrokken” 
voor het komende schaatsseizoen. 
Nieuwsgierig naar het resultaat van 
de zomerse inspanningen wordt er 

halsreikend uitgekeken naar de
eerste ijstraining die op 14 oktober
in de nieuw overdekte Scheg in De-
venter plaatsvindt. Ook in de win-
terperiode is er mogelijkheid om
kennis te maken met schaatsen als
sport. 
Informatie over meetrainen en
proeftrainingen kunt u opvragen 
bij de Lochemse IJsvereniging on-
der bestuur@ijsclublochem.nl

Lochemse schaatstrainingsgroep 
met Vordens accent

De schaatspupillen van de Lochemse schaatstrainingsgroep hebben 
de laatste zomerse lootjes in zicht. Na een goede degelijke opbouw 
van de duurconditie worden nu schaatstechnisch en op snelheid de 
puntjes op de i gezet.

Nog veel nadrukkelijker zijn we bezig 
met de kerstpakketten.We hebben be-
drijven en organisaties die al trouwe 
afnemers zijn van onze kerstpakketten 
aangeschreven en ook mogelijk nieuwe 
klanten met de vraag of zij dit jaar hun 
werknemers of vrijwilligers willen ver-
rassen met een kerstpakket uit de we-
reldwinkel. 

Wij krijgen vaak enthousiaste reacties 
van mensen die een wereldwinkel kerst-
pakket hebben gekregen.

Het mooie van geven van een wereld-
winkel kerstpakket is natuurlijk de ge-
dachte dat je twee groepen mensen blij 
maakt. Allereerst de ontvangers, maar 
zeker niet minder belangrijk de makers 
van al de producten die in een kerstpak-
ket zitten.

Wilt u ook met één pakket meerdere 
mensen blij maken? Neem dan contact 
op met onze vrijwilligers in de Wereld-
winkel Vorden, Kerkstraat 1a of bel 
554155.Of kom gewoon even binnen 
lopen om naar onze kerstpakketten en 
producten te kijken.

Wilt u nog even van de warmte van deze 
week genieten of vast houden in de ko-
mende weken ? We hebben veel “war-
me” producten als olifanten, boeddha’s 
en shawls in de aanbieding.

Denkend aan kerst zie ik...
Vorden - Misschien denkt u nog 
helemaal niet aan Kerst, het is ten-
slotte pas eind september. In de 
Wereldwinkel Vorden is dat anders. 
Wij zijn er al druk mee bezig, want 
je moet al ver van te voren beden-
ken wat je in gaat kopen.

De opening zal worden verricht door wethouder Jo-
sephine Steffens samen met de winnaar van de fiets-
crossbaan-ontwerpwedstrijd onder leerlingen van de 
plaatselijke basisschool de Garve. Zijn/naam zal tij-

dens de opening bekend worden gemaakt. De fiets-
crossbaan op het evenemententerrein aan de Linde-
selaak in Wichmond is een initiatief van Dorpsbelang 
Wichmond-Vierakker. 
Dat initiatief vloeide voort uit een eerder gehouden 
enquête van Dorpsbelang onder de bewoners van 
Wichmond-Vierakker. Daarbij werden de behoeftes 
onder jong en oud gepeild.

Officiele opening fietscrossbaan 
Wichmond/Vierakker
Wichmond. Op woensdag 28 september vindt 
om 11.45 uur vindt de officiële opening plaats 
van de fietscrossbaan in Wichmond.

van de Poll
metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

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

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Openingstijden van 09.00 tot 16.00 uur

WADDEN
BROOD

VLOER OF BUS

NU    2.05

TARWE 
BROODJES

NU 6 HALEN

5 BETALEN

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 27 september t/m zaterdag 1 oktober

MANDARIJNEN 
KWARK VLAAI

   

 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

VRIJDAG OP 
DE MARKT TE 

 VORDEN

NIEUWE OOGST MANDARIJNEN 30 stuks   5,00
ZOETE PITLOZE DRUIVEN  1 kg  1,50
BILDTSTAR AARDAPPELEN  10 kg  2,98
CHIQUITA BANANEN 1 kg  0,98
SPRUITEN KOGELHARD 1 kg  0,79

Dijkman automobiel
IJslandsestraat 6
7202 CL Zutphen

www.dijkmanautomobiel.nl
tel: 0575 514 034
gsm: 06 271 013 35 

Dijkman Automobiel
30 jaar ervaring in Mercedes Benz personen- en bedrijfswagens

       Wij leveren dealerkwaliteit werk tegen universeel uurtarief.

       Werken met originele Mercedes Benz onderdelen.

       Doen ook reparaties en onderhoud van andere merken.

       Hebben ruime openingstijden waaronder donderavond tot   
       21.00 uur en zaterdags van 9.00 tot 15.00 uur.

U bent van harte welkom!

Vriendelijke groeten, Dijkman Automobiel

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering
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Tom Horstink is heel tevreden over 
het afgelopen seizoen. “Het was voor 
ons een prima zomer. We hebben een 
vochtig voorjaar gehad, waardoor de 
aanzet van de appel goed heeft kun-
nen ontwikkelen. 

Door de warmte daarna zijn de ap-
pels goed gegroeid.” Dat er daarom 
een groot aanbod van particulieren 
zou zijn voor de Mobipers had de fir-
ma Horstink voorzien. Daarom werd 
op inschrijving gewerkt die dag. De 
wachttijden waren zo niet te lang. 
Samen met de medewerker van het 
Fruitbedrijf werd het fruit uit kisten 
en manden op de loopband gestort, 
om even later vers fruitsap in pakken 
van 5 liter mee te kunnen nemen 
naar huis.

Mobipers bij Horstink
Steenderen - Op zaterdag 24 sep-
tember kwamen vele mensen die 
hun appels en peren wilden laten 
persen tot sap naar Fruitbedrijf 
Horstink. Daar stond de Mobi-
pers. Door de ervaring van eerde-
re jaren over de grote belangstel-
ling, moesten belangstellenden 
zich dit jaar inschrijven.

De Mobipers op het terrein van 
Fruitbedrijf Horstink, waar het fruit 

uit manden op de loopband werd gestort.



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

Wat is: a. Schael 

 b. Fitterklaos, Fitterkonte 

 c. Gupse 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Baak, ma t/m vr hele dag, zaterdag-
morgen Café/Restaurant Herfkens, 
Zutphen-Emmerikseweg 64, Hengelo 
(gld), vr 19.00-20.30 + zaterdagmor-
gen; Oude Pastorie RK Kerk, Sint Mi-
chielstraat, Hummelo, zaterdagmor-
gen; Voorportaal Protestantse Kerk, 
Dorpsstraat 9, Kranenburg zaterdag-
morgen; Portaal RK Kerk, Ruurlose-
weg 101, Olburgen, za tot 10.00 uur

RK Heilige Willibrurduskerk, Olburg-
seweg 2; Vierakker/Wichmond, za tot
10.00 uur; Café de Olde Kriet, Dorps-
straat 25, Vorden, zaterdagmorgen;
RK Christus Koning Pastorie, Het Jeb-
bink 8

De opbrengst van de ingezamelde
kleding gaat naar de projecten van
Cordaid Mensen in Nood. Al 2,5 jaar
steunt Sam’s het Droogte Cyclus Pro-
ject in Kenia. In dit project wordt de
lokale bevolking geleerd om zich te
wapenen tegen de droogte. Echter
de situatie in de Hoorn van Afrika is
dermate verslechterd dat de Samen-
werkende Hulporganisaties (SHO) de
noodklok luiden. Voor meer infor-
matie over Sam’s Kledingactie en de
gesteunde projecten kunt u kijken op
www.samskledingactie.nl

Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood
Van maandag 3 t/m zaterdag 8 
oktober vindt in onderstaande 
plaatsen de kledinginzamelings-
actie van Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood plaats. Men kan 
dan goede, nog draagbare kle-
ding, schoeisel en huishoudtex-
tiel in gesloten plastic zakken af-
geven bij de volgende adressen op 
genoemde dagen en tijden:

Wereldwijd doorbreken is de doel-
stelling van de heren van de band 
‘Silbury’. Deze doelstelling bracht 
vijf ervaren, ambitieuze muzikanten 
samen. Die ambitie, de onderlinge 
klik, de gezamenlijke drijfveren en 
de liefde voor muziek zijn sindsdien 
de ingrediënten voor de band.
Silbury zag het levenslicht in april 
2010. Vanuit diverse windhoeken 
kwamen gitarist Pascal, zanger Ja-
mie, bassist Pieter en drummer Thijs 
aangewaaid om samen een uniek ge-
luid te ontwikkelen. Een klein jaar 
later werd dat geluid gecompleteerd 
met het toetsenwerk van Mike. De 
muziek van Silbury laat zich niet in 
een term of stijl samenvatten. Het is 

een combinatie van uiteenlopende 
muzieksmaken en kwaliteiten die
samensmelten tot één o geheel. Mo-
menteel werkt de band aan haar de-
buutalbum en staan er fotosessies,
video-opnames en studiosessies op de
agenda. 
U kunt wekelijks de uitzendingen van
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ 
bijwonen (er wordt geen entreegeld 
gevraagd) of beluisteren via Radio
Ideaal en de livestream website Radio
Ideaal. Bands en artiesten die ook live
in het programma willen komen spe-
len, kunnen mailen naar live@ideaal.
org of schrijven naar Ideaal Radio, Te-
levisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.
org Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Silbury bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 5 oktober zal de band Silbury tussen 20.00
en 22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit 
Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Konijnen: Hollanders: T.H. Janssen 

1xF. Rus: T.H. Janssen 2x ZG, 1xG;
Ned. Hangoor Dwerg: Sven Janssen 
1xF, 2xZG, 1xG

P.K.V. Nieuws
Uitslagen IJsselvliedt Show Hattem

En ze neemt Jasper Smit mee, iemand 
die op het gebied van de kleinkunst 
zijn sporen al heeft verdiend. Hij 
maakte elf jaar deel uit van caba-
retduo ‘Olaf en Jasper’. Momenteel 
speelt hij zijn eerste soloprogramma 
‘Dag met je Handje’. 
Op zondag 18 september jl. stond 
voor een talrijk publiek het spotlight 

van TOM gericht op Wendy Addink, 
zangeres uit Vorden. Erik Knoef bege-
leidde de ‘Zuiderzeeballade’ op accor-
deon en Rita Boshart vier nummers 
op piano, waarbij Rita bij ‘The Rose’ 
een tweede stem meezong. Wendy 
liet zich van veel kanten zien: gevoe-
lige Nederlandstalige nummers. Na 
de pauze werd Wendy ondersteund 

door haar ‘Friends’: Sander Heuve-
link - gitaar, Johnny Addink - basgi-
taar en Wim Woestenenk - drums, 
terwijl Erik Veldsink de geluidregie 
voor zijn rekening nam. Reserveren 
voor vrijdag 7 oktober via de webstek 
of telefonisch: 0575 555783. 
Of men is gewoon rond half acht 
aanwezig in Theater Onder de Mo-
len Aanvang 20.00 uur. Indien geen 
vervoer dan kan men tot donderdag 
6 oktober bellen met 06- 57079558. 
Men wordt dan opgehaald en thuis-
gebracht.

Jasper Smit en Merel van Laake in TOM

Vorden -  Vorden. Dé verrassing van de laatste Zomercarrousel in The-
aterOnderdeMolen was wel Mees, de in Vorden geboren en getogen Me-
rel van Laake. Vanuit haar huidige woonplaats Utrecht komt ze met 
haar gitaar nog eens een avondje terug, op vrijdag 7 oktober a.s.

Wilfred Eenink werd de nieuwe 
schutterskoning, 2 Wim Lenselink, 
3 John Broekman, 4 Ronald Woerts, 
5 André Wesselink. Bij de jeugd 9 6 
t/m 15 jaar ) ging de titel naar Dian 
Lenselink, 2 Thijs Koning, 3 Lianne 
ten Have, 4 Kyra van Belzen, 5 Benthe 
Lenselink. Bij het vogelgooien werd 
Gerrie Nijenhuis de nieuwe knuppel-
koningin, 2 Annie Ruiterkamp, 3 Ton 
Boogaard, 4 en 5 Joke Roeterdink. Het 
keizerschieten werd gewonnen door 
Jan kornegoor. Na afloop was er in de 
feesttent stemmingsmuziek met me-
dewerking van De Flamingo’ s.
Zaterdagmiddag werden de volks- en 
kinderspelen gehouden. De uitslagen 
bij het kegelen waren: 1 en 2 Martin 

Roeterdink, 2 Wilfried Eenink. Sjoe-
len: 1 Annet Arfman, 2 Bianca Eee-
nink- Walgemoet, 3 Henry Bultman. 
Rad van Fortuin: 1 Christiaan Ko-
ning, 2 Anke Helkma, 3 Hennie Par-
dijs. Ringwerpen: 1 Jan Wasseveld, 
2 Martin Roeterdink, 3 Anneke Eel-
derink- Ruiterkamp. Schijfschieten: 1 
Henk Meijerink, 2 Gerrit Jan knoef, 
3 Martin Roeterdink. Geluksbaan: 1 
Jan Lenselink, 2 Henk Ruiterkamp, 
3 Harry Lenselink. Korfbal: 1 Roel 
Bouwmeester, 2 Herbert Bouwmees-
ter, 3 Wendy Wasseveld. Ballero: 
1 Gerdien Bouwmeester, 2 Bianca 
Eenink- Walgemoet. Dogkarrijden 
voor vrouwen: 1 Ingrid Hulstijn, 2 
Marieke Uilenreef, 3 Nynke Bultman. 

Gavel- darten : 1 Yvonne Koning, 2 en 
3 Arne Koning.
De uitslagen bij de kinderspelen wa-
ren als volgt: Stoelendans 7 t/ m 14 
jaar: 1 Carmen Fokkink, 2 Janouk Ui-
lenreef, 3 Nomi Westerik. Kinderen 
5 t/m 6 jaar: 1 Tijs Arfman, 2 Jasper 
Harmsen, 3 Helen Uilenreef. Meis-
jes 7 t/m 8 jaar: 1 Noor Schippers, 2 
Kaithlin van Amerongen, 3 Bo van 
Deun. Jongens 7 t/m 8 jaar: 1 Wesly 
Wasseveld, 2 Rick Ruiterkamp, 3 
Bart Uilenreef. Meisjes 9 t/m 11 jaar: 
1 Ilse de Leew, 2 Zonne Ruyzenaars, 3 
Dion Otten. Jongens 9 t/m 11 jaar : 1 
Michael Berends, 2 Robbert Bosveld, 
3 Teun Harmsen. Meisjes 12 t/m 14 
jaar: 1 Klaske Roeterdink, 2 Lian Ko-
ning, 3 Maxime de Jong. Jongens 12 
t/m 14 jaar: 1 Jari Jansen, 2 Sven Lang-
werden, 3 Boyd Groot Roesink. De ac-
tiviteiten werden zaterdagavond be-
sloten met een daverende feestavond 
in de tent met medewerking van het 
dans- en showorkest Major League.

Volksfeest Linde

Jan Kornegoor keizer en 
Wilfred Eenink koning

Linde - De inwoners van het buurtschap Linde zullen ongetwijfeld met 
veel plezier terugkijken op het volksfeest. Prachtige weersomstandig-
heden en een goede opkomst. Het gebeuren speelde zich zoals gebrui-
kelijk weer af nabij de Lindese Molen. Daar werd vrijdagavond het 
vogelschieten voor dames- en heren, voor de jeugd en het vogelgooien 
voor dames gehouden.
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Door in een maand tijd driemaal een 
voetreflexmassage te ondergaan en 
drie bezoeken bij de gewichts- en voe-

dingsconsulent te plannen voor een
voedingsadvies op maat, zit u gega-
randeerd beter in uw vel. 

Voor meer informatie en aanmelding
kunt u contact opnemen met Jolande
Loman balans4077@hotmail.com
/ 06 149 45 936 of Dieke Harmsma 
welkom@diekeharmsma.nl / 
06 33 014 543.

Bent u op zoek naar meer 
balans en evenwicht?
Vorden - Jolande Loman van voe-
treflexpraktijk Balans en Dieke 
Harmsma, Praktijk voor Even-
wicht bieden u samen de moge-
lijkheid om meer balans en even-
wicht in uw leven te krijgen.

Dagverzorging biedt vooral gezellig-
heid, ontspanning en begeleiding aan 
senioren die graag onder de mensen 
willen komen. Samen eten, koken 
en waar mogelijk, samen uitstapjes 
maken. Ook biedt het ondersteuning 
bij persoonlijke zorgvragen. Bij de in-
vulling van dagverzorging staan de 
persoonlijke wensen van de bezoeker 
voorop. Bij de dagverzorging van Sen-
sire is er iedere dag een activiteiten-
programma. Dit bestaat bijvoorbeeld 
uit bewegingsoefeningen en geheu-

genspelletjes. Het doel hiervan is om
opname in een woonzorgcentrum uit
te stellen of te voorkomen. 
 
INTERESSE?
Wie geïnteresseerd is in dagverzor-
ging van Sensire kan contact opne-
men met Simone Jansen via (0314)  
35 62 25

Dagverzorging Sensire Vorden 
naar tijdelijke locatie
Vorden - In verband met de (ver)
bouw van Sensire De Wehme 
heeft de dagverzorging tijdelijk 
een ander onderkomen. Vanaf 
heden wordt dagverzorging aan-
geboden aan de Delle 6 in Vor-
den. Op termijn zal dagverzor-
ging verhuizen naar de nieuw-
bouw in Vorden. Tot die tijd kan 
iedereen die in aanmerking komt 
voor dagverzorging van Sensire 
terecht op de tijdelijke locatie.

Van links naar rechts: Diana Bruil, Jolan-
da Hietkamp, Diane Wesselink en Greet 
Peters.

Van Ditshuizen (rechts op foto) gaf 
aan tevreden te zijn met een verlen-

ging van het lopende contract met 
drie jaar. De GIBO Groep is met terug-

werkende kracht per 1 januari van dit 
jaar gefuseerd met Flynth. In 2012 zal 
de naam GIBO Groep verdwijnen en 
vervangen worden door FLYNTH advi-
seurs en accountants, voor de klanten 
heeft dit verder echter geen gevolgen.

Gibo Groep verlengt contract VV Vorden

Vorden - Vestigingsdirecteur Freddy van Ditshuizen zocht samen met 
VV Vorden voorzitter William van der Veen het hoofdveld op van de 
voetbalvereniging om het sponsorcontract te ondertekenen.

Wie de collectant heeft gemist kan 
alsnog een gift overmaken op giro 
26000 ten name van KWF Kankerbe-
strijding in Amsterdam. 

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

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

€ 5971,84 voor 
KWF Kankerbestrijding
Vorden - De collecte voor KWF 
Kankerbestrijding in Vorden 
heeft € 5971,84 opgebracht.

Met drie jongensteams en een meis-
jesteam waren de wedstrijdzwem-
mers van de Berkelduikers goed ver-
tegenwoordigd. 

De beste twintig estafette teams van 
Nederland kwamen afgelopen zon-
dag tegen elkaar uit in het Pieter 
van den Hoogenband bad. De jongste 

zwemmers ( 11 jaar) zwommen 4x 50 
vrij, 4x 50 schoolslag en 4x 50 wissel. 
Jongens 12, 13 jaar en jongens 14, 15 
jaar zwemmen 4x 100 vrij, 4x 100 ss, 
4x 100 rug en 4x 100 wissel. 
Vooraf werd in de trainingen al we-
ken geoefend op de snelle overname 
die zo specifiek is voor de estafettes. 
Een estafetteteam kan veel winst 

halen als ze goed op elkaar zijn in-
gespeeld. Als degene die aanzwemt 
met een sterke regelmatige slag goed 
uitkomt bij de muur dan kan de star-
tende zwemmer precies timen wan-
neer hij in beweging kan komen voor 
een snelle start.
Drie teams eindigden met al hun es-
tafettes bij de eerste tien, het vierde 
team eindigde bij de eerste 15, het 
meisjes team ( 11 jaar) wist op de 4x 
100 vrij zelfs als 5e te eindigen.

Jeugd Berkelduikers bij beste tien van Nederland

NK Estafette

De jeugd van de Berkelduikers behaalden zondag prima resultaten op 
de Nederlandse Estafette Kampioenschappen in Eindhoven.

TEAM THUIS TEAM UIT UITSLAG
Dash HS 1 Wevoc HS 2 4-0
Dash HS 3 GeKoMo Rivo HS 3 4-0
Rabobank/DeVoKo DS 1 Dash DS 1 2-3
Dash DS 5 Wilskracht DS 1 1-3
Dash HS 2 Pajodos HS 1 2-3
Victoria DS 2 Dash DS 6 3-1
Tornado Laren MB 1 Dash MB 1 3-1
Dash DS 3 WIK Steenderen DS 2 1-3
Blok ‘71 MB 2 Dash MB 2 1-3
Dash MA 1 Longa’59 MA 1 4-0
The Phantoms MC 1 Dash MC 2 4-0

GeKoMo Rivo DS 2 Dash DS 4 1-3
A.B.S. HY 1 Dash HY 1 3-0
VIOS Eefde DY 4 Dash DY 2 0-3

PROGRAMMA DASH WEEK 39 2011 
27-09-2011 21:00:00 Dash DS 4 D.V.O. DS 4 ‘t Jebbink, Vorden 
30-09-2011 19:30:00 Dash DY 1 Luttenberg DY 2 ‘t Jebbink,
30-09-2011 21:00:00 Dash DY 2 SVS DY 3 ‘t Jebbink, Vorden 
30-09-2011 21:00:00 Dash HY 1 s.v. Harfsen HY 1 ‘t Jebbink, 
01-10-2011 10:00:00 Boemerang MI 3 Dash MI 2 De Pickerhal, 
Eibergen

01-10-2011 11:00:00 D.V.O. MI 3 Dash MI 3 de Kamp, Hengelo 
01-10-2011 11:30:00 Dash MB 2 Reflex MB 2 ‘t Jebbink, Vorden 
01-10-2011 11:30:00 Dash MC 2 SV Loil MC 1 ‘t Jebbink, Vorden 
01-10-2011 13:30:00 Dash MI 1 Gemini MI 1 ‘t Jebbink, Vorden 
01-10-2011 13:30:00 Dash MB 1 Halley MB 1 ‘t Jebbink, Vorden 
01-10-2011 15:30:00 Dash DS 2 D.V.O. DS 2 ‘t Jebbink, Vorden 
01-10-2011 15:30:00 WSV HS 4 Dash HS 3 de Kei, Warnsveld 
01-10-2011 16:00:00 Tornax HS 1 Dash HS 1 Rikkenhage, Ruurlo 
01-10-2011 16:45:00 Grol HS 2 Dash HS 2 Den Elshof, Groenlo 
01-10-2011 17:15:00 D.V.O. DS 5 Dash DS 5 de Kamp, Hengelo 
01-10-2011 17:30:00 WSV DS 3 Dash DS 3 de Kei, Warnsveld 
01-10-2011 17:45:00 Dash DS 1 Bas Autowas/W DS 1 ‘t Jebbink

Uitslagen Dash week 38 2011

Zo zal hij o.m. vertellen over de 
‘Heerlijkheid Borculo’, het Hof 

(voormalig kasteel), de Berkel-
scheepvaart, het Joodse Borculo en 
de cycloon. Aanvang 20.00 uur. 

Daarop aansluitend wordt op zater-
dag 8 oktober een bezoek aan Bor-
culo gebracht, waar een rondleiding 
door de stad wordt gegeven.

Oud Vorden
Vorden - De vereniging Oud vor-
den krijgt dinsdag 4 oktober in 
zaal De Herberg bezoek van Ben 
van Dijk die de aanwezigen het 
een en ander zal vertellen en 
laten zien over de historie van 
Borculo.

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



De reeks concerten wordt zondag 2 
oktober geopend door het Tuschinski 
Trio met ‘De mooiste filmmelodieën’. 
Het Tuschinski Trio bestaat uit Josje 
Goudswaard (pianiste), Lisette Em-
mink (sopraan) en Camilla van der 
Kooij (violiste). Met dit programma 
laat het trio zien dat filmmuziek ook 
zonder de beelden schitterend is. Het 
programma bevat filmmuziek van 
zeer verschillende componisten. Zo 
worden er stukken van D. Shostako-
vitz en L. Bernstein gebracht, maar 
ook de Dance Macabre van C. Saïnt-
Saens, het Ave Maria van Caccini en 
thema’s uit films zoals Shindler’s List, 
Amelie, As it is in Heaven en Pirates 
of the Caribbean. Een groot aantal ar-
rangementen, zoals bijvoorbeeld het 
Thema di Jill van Ennio Morricone uit 

de film Once upon a Time in the West 
zijn speciaal voor het programma ge-
arrangeerd. Aanvang 15.30 uur. 

OGHAM
Zaterdag 5 november treedt OG-
HAM op. Ogham is geen onbekende 
in Ruurlo. Het werkte al twee maal 
mee aan het jaarlijkse KasteelTuin-
Festival van KunstKring Ruurlo. Ve-
len die bij het kasteeltuinfestival in 
2009 en 2010 getuige waren van het 
zinderende optreden van Ogham zul-
len blij verrast zijn dat Ogham weer 
in Ruurlo komt optreden. Van het op-
treden op 5 november in t Kulturhus 
maakt Ogham zeker weer een feest, 
waarbij zowel traditionals als in de 
loop der jaren zelf geschreven num-
mers, de revue passeren. Bestel wel 

tijdig uw kaartje, want in de grote 
zaal van het Kulturhus kunnen niet 
zoveel stoelen als in de kasteeltuin. 
Aanvang 20.15 uur.

EMMY VERHEY
ZONDAG 27 NOVEMBER IS HET 
STRIJKTRIO EMMY VERHEY 
TE GAST IN DE DORPSKERK 
OP UITNODIGING VAN DE 
KUNSTKRING. 
Aanvang 15.30 uur. Het strijktrio be-
staat uit Emmy Verhey viool, Giles 
Francis altviool en Douw Fonda cello. 
Emmy Verhey is een van de grote 
Nederlandse violisten van onze tijd. 
Voor dit zondagmiddagconcert stel-
de zij een strijktrio samen met haar 
muzikale vrienden de altviolist Giles 
Francis en de cellist Douw Fonda die 
elk een jarenlange ervaring hebben in 
de kamermuziek. De enorme gedre-
venheid en spontaniteit in het spel 
maakt een concert van dit trio tot een 
bijzondere, inspirerende gebeurtenis 
die een blijvende indruk achterlaat. 
Het 50-jarig violisten jubileum van 

Emmy Verhey geeft hieraan nog een 
extra dimensie.

CARGHAN
CARGHAN TRAKTEERT ZATER-
DAG 28 JANUARI HET PUBLIEK
 op Ierse en Engelse folkmuziek. 
Uit de vulkanische as van verschil-
lende bands is begin 2008 Carghan 
ontstaan. Eerst waren er vier, later 
zes enthousiaste musici die hun roots 
onder andere in de Engelse en Ierse 
folkmuziek hebben. Folkmuziek is 
veelzijdig, sfeervol, toegankelijk en 
breed toepasbaar. 
Carghan wil dat uitdragen. Het re-
pertoire is afwisselend, traditioneel 
en modern, Iers, Engels en Ameri-
kaans. En het kent vrolijke songs en 
stemmige ballads, vlotte instumen-
tals aangevuld met verwante pop- en 
countrysongs. Chantal zal u verbazen 
met haar wereldstem en de instru-
mentalisten Stefanie en Kees met 
hun virtuoze (viool)spel. Het gebruik 
van de instrumenten is vooral akoes-
tisch. Door de ritmesectie klinkt Car-
ghan net even ‘lekkerder’. Aanvang 
20.15 uur. 

PIEPSCHUIM
Nieuw voor de KunstKring is het 
muzikaal cabaret van PIEPSCHUIM 
op zaterdag 25 februari. Piepschuim 
bestaande uit Cor Burger, Jacco We-
steneng en Robbert Koekoek pro-
beert gloednieuw materiaal uit voor 
het tweede avondvullende theater-
programma ‘In veel te strakke broe-
ken’. Dit programma staat bol van 
wonderlijke gedachten kronkels, ge-
raffineerde muziek en aanstekelijk 
enthousiasme. Met een enorme dosis 
energie spelen Cor, Jacco en Robbert 
een superstrakke voorstelling. Men 
kan dus een avond verwachten vol 
verrassende, schitterende, geraffi-
neerde muzieken mooie ondeugende 
teksten. Kortom verwacht een heer-
lijk avondje uit met een even hila-
rische als prikkelende voorstelling. 
Aanvang 20.15 uur. 

MICHON & BAND
In 2010 heeft het publiek in Ruurlo 
al genoten van een optreden van 
MICHON & BAND tijdens het Ko-
ninginnedagconcert en op het Kas-
teeltuinfestival. Het optreden op 
zaterdag 24 maart biedt naast een 
gevoel van herkenning ook de kans 
kennis te maken met een nieuwe di-
mensie in de muziek. De term Jado is 
gevallen: Saudade met een jazzy feel. 

Geprikkeld door de fado en flirtend
met Kaapverdische klanken, krijgen
de stukken een heel bijzonder ka-
rakter en inspireert het de groep tot
het schrijven van nieuw, eigen mate-
riaal. Uit alle windstreken klinkt de
saudade. Michon voelt het verlangen
aanwakkeren en vangt het in haar 
jazzy hart. Een prachtige, rijke blend
overspoelt de luisteraar. Liederen 
over verlangen en intense emoties
vanuit de diepe wateren van de ziel.
Michon toont aan dat dit gevoel niet
alleen opgaat voor de Portugese mu-
ziek maar net zo goed voor de jazz,
blues en in de eigen Nederlandstalige
stukken.Ze zingt met de warmte van
de Portugese zon in haar stem. Aan-
vang 20.15 uur. 

MAKIS SEVILOGLOU
‘Grieks met Oranjebitter’. Onder dit
motto organiseert KunstKring in sa-
menwerking met Oranjevereniging
op Koninginnedag een muzikaal op-
treden van MAKIS SEVILOGLOU. 
Op 30 april 2011 doet de befaamde
Griekse zanger, componist en bou-
zoukispeler Makis Seviloglou ook
Ruurlo aan op zijn tournee in Neder-
land. Hij brengt samen met zijn feno-
menale vijfkoppige band zijn tweede
avondvullende muziekprogramma
getiteld: Anchors. Een speciale rol is
weggelegd voor zangeres Maria Papa-
nikolaou.

VOORVERKOOP
Voor alle concerten kunt u in de
voorverkoop kaarten bestellen via de-
ze website van de KunstKring Ruurlo
www.kunstkringruurlo.nl uitsluitend
met betaling via iDEAL. Voor het be-
stellen kunt u gaan naar pagina Toe-
gangskaarten bestellen. Daarnaast 
kunt u in de voorverkoop - telkens
vanaf drie weken vóór een concertda-
tum - terecht bij: Alex Schoenmode,
Dorpsstraat 21, Groot Jebbink Bloe-
men, Dorpsstraat 57 en bij Masman
Haarmode, Borculoseweg 2 in Ruur-
lo Verder kunt u vanaf 45 minuten 
vóór aanvang van een voorstelling
aan de kassa uw kaart kopen. Als u
besluit naar alle zeven concerten te 
gaan, kunt u op 30 juni 2012 gratis
naar het KasteelTuinFestival. U be-
spaart dan niet alleen enkele euro’s
per concert in de voorverkoop, maar
ook nog eens de toegangsprijs van het
festival. Deze speciale abonnements-
aanbieding geldt tot en met zaterdag
1 oktober, de dag vóór het optreden
van het Tuschinski Trio.

Maar liefst zeven prachtige concerten

Concertserie KunstKring Ruurlo 2011-2012

Ruurlo - Elk jaar streeft KunstKring Ruurlo naar een veelzijdig pro-
gramma waar veel muziekliefhebbers zich in herkennen. In het sei-
zoen 2011/2012 staan er maar liefst zeven prachtige concerten op het 
programma in de Concertserie. Heel verschillende, maar allemaal met 
veel klasse! De concertlocaties zijn ’t Ruurlose Kulturhus en de plaat-
selijke Dorpskerk.

Als men besluit naar alle zeven concerten te gaan, kan men in 2012 gratis naar het KasteelTuinFestival.

De wethouder had veel waardering voor de 
samenstellers van het magazine. Ook liet 
hij zich door voorzitter Krabben informeren 
over de (toekomst) plannen van de Zelhemse 
voetbalvereniging. Ruim drie maand is een 
werkgroep bezig geweest met het Jubileum-
magazine. Het boekwerk ziet er mooi uit en 
is mede mogelijk gemaakt door de vele ad-
verteerders. Er komen diverse onderwerpen 
aan de orde en het geheel wordt afgewisseld 
met veel foto’s.
In het voorwoord laat voorzitter Jan Krab-
ben onder meer weten het aankomend de-
cennium veel vertrouwen te hebben in de 
privatisering van de club, de ontwikkelin-
gen en uitvoering van het jeugdbeleidsplan 
en de samenwerking met de andere plaatse-
lijke voetbalclub Zelos. Aandacht is er ook 
voor het jeugdbeleidsplan waar dit seizoen 
voor het eerst mee wordt gewerkt. Kort en 
bondig is het artikel over wat voor club voet-
balvereniging Zelhem is. Ook is er aandacht 
voor het samenwerkingverband tussen de 
verenigingen Zelhem en Zelos. 
In grote stappen wordt door de historie van 
de Zelhemse voetbalvereniging gewandeld. 
Met oude teamfoto’s wordt het verleden 
weer levendig. De huidige hoofdtrainer Ger-
rit Haverkamp vertelt over zijn ervaringen 

met V.V. Zelhem. De verhalen en artikelen 
in het magazine worden afgewisseld met 
teamfoto’s van senioren, junioren en pupil-
len, maar ook met actiefoto’s en foto’s van 
de vele vrijwilligers. Verder is er een inter-
view met vader Guus en zoon Mark Hiddink 
en komen enkele personen aan het woord 
met een Zelhemse achtergrond die het heb-
ben gebracht tot ‘professionals’ in de voet-
balsport. 

 In het Jubileummagazine is verder een ar-
tikel gewijd aan het G-voetbalteam. De voet-
balvereniging Zelhem en Zelos willen zich 
in de regio Bronckhorst sterk maken voor 
het oprichten van een G-voetbalteam of zo 
mogelijk meerdere teams. Het G-voetbal is 
bedoeld voor mensen met een lichamelijke 
of verstandelijke beperking. Voor meer in-
formatie hierover kunt u terecht via tele-
foonnummers: V.V. Zelhem 0314-621749 
en Zelos 0314-621974. Ook een voetbalver-
eniging kan niet zonder vrijwilligers. Kanti-
nebeheerster Gerda komt uitvoerig aan het 
woord. Ook de Vuttersgroep is een belang-
rijke groep binnen de vereniging. Zij zorgt 
vooral voor het onderhoud van de accom-
modatie en dat alles op sportpark de Pol er 
netjes uit blijft zien.

Eerste exemplaar voor wethouder Paul Seesing

Jubileummagazine 70 jaar V.V.  Zelhem
Zelhem - Voetbalvereniging Zelhem bestaat zeventig jaar. In dat kader heeft de 
vereniging een Jubileummagazine uitgebracht. Vorige week overhandigde voor-
zitter Jan Krabben van V.V. Zelhem in het gemeentehuis van Bronckhorst het 
eerste exemplaar aan wethouder Paul Seesing.

Voorzitter Jan Krabben (links) overhandigt het eerste exemplaar aan wethouder Seesing.



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

Op nieuw is de fietscommissie er in 
geslaagd weer schitterende routes 
uit te zetten over stille wegen en pa-
den, waar men kan genieten van de 
prachtige herfsttinten. De start en de 
finish is even als voorgaande jaren bij 

het Schietkroontje achter café/restau-
rant De Keizerskroon, Dorpsstraat 15,
Ruurlo. Gestart kan worden tussen
11.00 en 13.00 uur. Er is dit jaar keu-
ze uit twee routes, n.l. 25 km. en  40
km. Info. VVV Ruurlo, 0573 453926

VVV Ruurlo organiseert

Snert Fiets-tocht Ruurlo

Op zondag 2 oktober a.s. zal de bekende Ruurlose Snert-fietstocht
weer worden gereden.

Op 1 januari 2011 heeft ProWonen 
een nieuwe website geïntroduceerd, 
waardoor mensen ook digitaal zaken 
met ProWonen kunnen doen. We 
zien dat steeds meer klanten hier ge-
bruik van maken. De digitale dienst-
verlening van ProWonen wordt daar-
om uitgebreid. Zo wordt het vanaf 
2012 voor klanten gemakkelijker om 
online persoonlijke gegevens te wijzi-
gen, om gegevens van de woning te 
bekijken en een reparatieverzoek in 
te dienen. 

Met drie vestigingen in Vorden, Eiber-
gen en Lichtenvoorde en vijf woon-
winkels in Ruurlo, Borculo, Zelhem, 
Hengelo en Neede is ProWonen lo-
kaal aanwezig in de grootste kernen 
van het werkgebied. Klanten kunnen 

hier bij medewerkers van ProWonen
terecht met alle vragen. Het bezoe-
kersaantal van de woonwinkels is de
afgelopen jaren sterk afgenomen. In
veel woonwinkels komen op een dag
maar enkele klanten die vaak vragen
stellen die ook telefonisch afgehan-
deld kunnen worden. “We gaan de
inloopmogelijkheden voor klanten
daarom anders organiseren”, vertelt
directeur Henk Meulenkamp van
ProWonen. “De medewerkers die nu
in de vestigingen werken, verhuizen
allemaal naar één kantoor aan de 
Nieuwstraat in Eibergen. Hiervoor
wordt de huidige woonwinkel en 
het voormalige politiebureau (eigen-
dom van ProWonen) in Eibergen op
dit moment verbouwd. We willen
het liefst met een informatiepunt 
aanwezig blijven in iedere kern. Uit-
gangspunt is samenwerking met een
partner zoals een gemeente of een
makelaar, zoals we dat nu ook al in
Ruurlo met Thoma makelaardij en in
Hengelo met PG makelaardij doen.”
Er wordt nu onderzocht wat de mo-
gelijkheden per dorp zijn. De huidige
woonwinkels blijven in ieder geval
tot december geopend.

Meer digitale dienstverlening en 
andere invulling woonwinkels
Vanaf januari 2012 gaat ProWo-
nen de digitale dienstverlening 
voor klanten via de website, 
www.prowonen.nl, uitbreiden. 
Ook wordt er een andere invul-
ling gegeven aan de acht woon-
winkels in Berkelland, Oost Gelre 
en Bronckhorst. Meer inzetten op 
digitale dienstverlening

Op de Open dag van sportcen-
trum AeroFitt Zutphen is Johan 

Mars uit Zutphen de prijswinnaar 
van de waardecheque ter waarde 

van 1.000 euro geworden.

Prijswinnaar Open dag Zutphen

Het idee van ‘Hengelo combineert 
Mode en Wonen’ is ontstaan door-
dat het nieuwe winkelcentrum bijna 
klaar is en dat de gerestaureerde 
Remigiuskerk weer geopend is. De 
tien deelnemende winkeliers zullen 
zich op de catwalk presenteren met 
de laatste nieuwe mode in de herfst/
winterkleuren. De modellen worden 
gestyld en gekleed door de deelne-
mende bedrijven. Ook in de meubel-

branche zijn de nieuwste collecties 
binnen op gebied van meubelen en 
interieurstoffen voor het komende 
herfst/winterseizoen. Heel duidelijk 
zijn hier de tinten uit de mode terug 
te vinden in de nieuwe collectie inte-
rieurstoffen. 
‘Hengelo combineert Mode en Wo-
nen’ wordt een show voor jong en 
oud. Het wordt een échte frisse show 
met licht en geluid, een catwalk en 

een decor met onder meer een vari-
atie aan planten. De toegang voor de 
show is gratis. 
Op zondag 9 oktober is er tevens 
koopzondag. Bij diverse Hengelose 
ondernemers zijn de winkels open 
van 13.00 tot 17.30 uur. De onder-
nemers die meedoen aan ‘Hengelo 
combineert Mode en Wonen’ zijn: Fo-
cus Fashion, Hema, Schröder mode, 
Langeler mode, Roozegaarde sport 
en mode, De Dunsborg ruitersport, 
Schoenmode Hermans, Kapsalon 
Wuestenenk, Kapsalon de Barbier en 
Meubel- en tapijtenhuis de Spanne-
vogel. (Zie ook de advertentie in dit 
blad).

Zondag 9 oktober in Remigiuskerk

‘Hengelo combineert 
Mode en Wonen’ in show

Hengelo - ‘Hengelo combineert Mode en Wonen’. Deze show is te zien 
op zondag 9 oktober in de gerestaureerde Remigiuskerk in Hengelo. 
Tien Hengelose ondernemers werken mee aan de modeshow. De show 
wordt twee keer gehouden. De aanvang van de eerste show is om 13.30 
uur en om 15.30 uur is de herhaling.

De aanvang is om 20.00 uur. Het concert wordt verzorgd door Het Lichten-
voords Mannenkoor en Miracle Sound, een barbershopkoor. Beide koren staan 
onder leiding van Jurrien Zaagman. Iedereen is van harte welkom.

Concert van twee koren in Willibrorduskerk
Hengelo - In de Willibrorduskerk 
in Hengelo is zaterdag 15 oktober 
een concert met twee koren.

Daarom doet de club een oproep 
aan alle jongeren uit de gemeente 
Bronckhorst die 13 jaar zijn of het 
dit jaar worden en die belangstel-
ling hebben voor de wielersport. Zij 
kunnen zich voor 31 oktober per 
e- mail aanmelden bij de secretaris 
bert.kromkamp@chello.nl . Men wil 
starten met minimaal zes renners die 
men de komende drie jaar wil bege-
leiden in drie takken van de wieler-

sport te weten : weg- baan- veld. Na
drie jaar kunnen de renners dan zelf
de keuze maken in welke tak van
de wielersport men verder wil gaan.
Jongelui die zich hebben aangemeld
worden eind november uitgenodigd
om naar Wichmond te komen waar
verdere plannen (kleding, materiaal,
opzetten van de ploeg e.d.) nader zul-
len worden uitgelegd. 

RTV Vierakker-Wichmond heeft
inmiddels diverse bedrijven aange-
schreven met een verzoek tot spon-
soring. Zonder sponsoring is het op-
richten van een jeugdploeg volgens 
RTV niet mogelijk. Mocht u niet zijn
benaderd maar men is wel geïnteres-
seerd ook dan graag een mailtje naar
bert.kromkamp@chello.nl

Jeugd wielrenploeg in 
oprichting
Wichmond. De wielervereniging 
RTV Vierakker- Wichmond heeft 
in het kader van de jeugdsport 
stimulering het plan opgevat om 
een jeugdploeg te formeren. De 
RTV is een regionale wielerver-
eniging met veel leden uit de ge-
meente Bronckhorst.

Men kan deelnemen in de A of B- 
klasse. Speciaal voor beginners is de 
mogelijkheid om in de C – klasse uit 

te komen. Erik Kleinreesink en Har-
rie Horsting hebben een tocht uitge-
zet met een lengte van circa 50 km. 

De start is tussen 13.30 en 13.45 bij 
het clubhuis van de Graafschaprijders
aan de Eikenlaan 2a. Men kan zich al
vanaf 13.00 uur inschrijven.

Herfstrit
Vorden - De VAMC De Graaf-
schaprijders organiseert zondag 
2 oktober een oriëntatie- puzzel-
rit voor auto’s.



De Burgemeester Vunderinkhof 
heeft een traditie in het vieren van 
deze landelijke Burendag. 

Ook dit jaar weer. Op zaterdag 24 
september wordt de buurt schoon 
gemaakt en is er vertier voor alle be-

woners; in leeftijd variërend van een 
paar maanden tot 95 jaar. 

Buurtvereniging De Gemzen heeft 
gezorgd voor een springkussen, doel 
schieten, blikgooien, sjoelen en een 

toertocht met trein Bello, door Vor-
den en de Kranenburg. Alles wijst 
erop dat het een mooie dag gaat wor-
den. En dat wordt het ook: het is lek-
ker warm en het is droog. Er wordt 
gestart met koffie en gebak, er zijn 

hapjes en afsluitend is er een borrel. 
Burendag 2011 is een succes. 

Volgend jaar wordt er zeker weer een
burendag georganiseerd. De datum is
al bekend: 22 september 2012.

Met taart en heel veel zon

Burgemeester Vunderinkhof viert Burendag 2011

Vorden - Iedere vierde zaterdag in september is het Burendag (een 
initiatief van Douwe Egberts i.s.m. het Oranje Fonds).

IEDERE DAG:

Wehme.
-

gave bij de Wehme.
-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en 
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

sport en spel -volksdansen-zwemmen. 
Informatie en opgave bij Welzijn Ou-
deren Vorden .

bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

SEPTEMBER
28  Klootschieten bij Olde Lettink

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

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

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 Am-

ro overzichtstentoonstelling Kunst-
ZondagVorden

3  september t/m 17 oktober Gale-
rij Amare, fijnkeramiek van Elma 
Neven. Beelden en schilderijen van 

De eerste set gingen de Vordenaren 
stroef uit de startblokken. De eerste 
serve kregen ze in de vorm van een 

dit weer goed op en begonnen te bou-

degelijk spel, met af en toe uitschie-
ters in de aanval en goede reddingen, 
werd de eerste set binnengesleept 
door Dash met 17-25.
Aan het begin van de tweede set 
werd er gewaarschuwd om niet te 
verzwakken en de goede lijn van de 
eerste set door te trekken. Dash be-
gon dit keer goed aan de set, het eni-
ge verschil met de eerste set was dat 
DeVoKo ook in het eigen spel kwam. 

voelbaar. En waar iedereen bang voor 
was gebeurde ook, de dames uit Vor-
den zakte inderdaad iets verder in. In 

de tweede set kon Dash aan het einde 
niet meer aanhaken bij DeVoKo. En 
in de derde set was het verzet van 

dankzij een goed blok van DeVoKo 
wisten ze geen punten meer te sco-
ren en kon DeVoKo de set makkelijk 
binnenhalen. (setstanden: tweede set 
25-19, derde set 25-16).

vierde set nog steeds het goede gevoel 
en niemand aan de kant van Dash 
dacht deze wedstrijd te gaan verlie-

onmogelijke ballen van de grond ge-
-

de dames uit Vorden een goede basis 
leggen en hier kregen ze weer ver-

was in deze set ook geen probleem 

meer, waardoor er ook weer mooie
punten werden gescoord. Aan het 
eind van de set maakten ze het nog
onnodig spannend maar de set werd
alsnog binnengehaald met 23-25.

Nu kwam de beslissende vijfde set. De-
ze set leek ontzettend veel op de eer-

helemaal bij Dash en de tegenstand

nog een paar mooie punten, van on-

deze set redelijk gemakkelijk bin-
nengehaald met 8-15. Dit hield in dat
het Vordense volkslied na deze eerste
wedstrijd gelijk weer door de sport-
hal schalde. 

Volgende week wordt er thuis ge-

Autowas uit Westenholte. Deze wed-
strijd begint om 17.45 en er wordt na-
tuurlijk gehoopt op uw steun vanaf
de tribune.

-
-

Dash wint met vechtvolleybal
De eerste competitiewedstrijd van Dash dames 1 was dit jaar op zater-
dag 24 september tegen DeVoKo dames 1. Dit is ook het enigste beken-
de team in deze nieuwe poule, tweede divisie B. Met een goed gevoel 
die de dames aan de bekerwedstrijden hadden overgehouden werd er 
afgereisd naar Denekamp om hier om 15.45 aan te treden in de Dorper 
Esch. Na een zeer professionele voorbereiding in de bestuurskamer en 
de teamfoto die ook dit seizoen weer gemaakt moest worden kon er 
begonnen worden aan de warming-up.

Ratti onderuit tegen Rietmolen
Ratti kon de zonnige dag niet omzetten in resultaat. Rietmolen kwam op bezoek en 
bleek over een heel behoorlijke ploeg te beschikken. 
De eerste 20 minuten stond Ratti onder druk maar langzaam maar zeker kwamen 
de Kranenburgers beter in de wedstrijd. Over en weer waren geen opgelegde kansen 
te noteren. Waar Ratti meer grip op de wedstrijd kreeg, scoorde Rietmolen binnen 
een minuut twee keer.

UITSLAGEN: 



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

Volg ons nu ook op Twitter! 

(twitter.com/WaterRijnIJssel)

BEKENDMAKINGEN

Projectplan voor de aanleg van vispassages in 

de Grote Beek en de Bielheimerbeek

Lozingsvergunning G.J. ter Haar 

Watervergunningen

Via het riool komt het afvalwater van onder andere uw toilet, keuken en badkamer bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie terecht. 

Deze maakt er weer schoon water van. Met slimme combinaties van technieken gaat Waterschap Rijn en IJssel ervoor zorgen dat in 

deze rioolwaterzuiveringsinstallatie bij het zuiveren van het afvalwater meer biogas ontstaat. 

ZUIVERINGSINSTALLATIE OLBURGEN 
WORDT GROENE ENERGIEFABRIEK

Vermindering

Terugverdienen

BORCULO’S AFVALWATER VOORTAAN NAAR 
HAARLO

De werkzaamheden van de gemeente 

Berkelland aan het riool in Borculo 

zijn klaar. De leidingen om het 

afvalwater van Borculo naar Haarlo 

te transporteren liggen in de grond 

en worden momenteel getest. Het 

nieuwe gemaal in Borculo werkt en de 

modernisering en uitbreiding van de 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) 

in Haarlo is bijna klaar. Een belangrijk 

resultaat van de samenwerking tussen 

gemeente Berkelland en waterschap in 

dit project is dat het water in de Berkel 

schoner wordt.

Waterschap Rijn en IJssel

Bezoekadres: 
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AKTIE
Set stalen velgen met banden vanaf  399,-

Set lichtmetalen velgen met banden vanaf  499,-

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55

In verband met de grote vraag naar winter banden en velgen 
en de te verwachten schaarste is het raadzaam vroegtijdig te reserveren.

Hyundai Getz 1.4 Sport  
56.000 km!

5 deurs, Zilver met. 2006
Citroen Picasso 1.8 16V  Rood met. 2005
Ford Focus 1.8  16V 5 deurs  Blauw met. 2001
Opel Omega V6 2.5 Dti Stationcar Zwart met. 2000
Volkswagen Golf VR6 2,4  4 deurs Blauw met. 1994  
Peugeot 106 sport 1.1  3 deurs  Blauw met. 2000
Citroën Xsara LM 1.6 16V  5 deurs Zilver met. 2001
Opel Sintra 7 persoons 3.0 XE  5 deurs Zilver met. 2000
2x Renault Scenic 1.6 automaat 1.6 16V Grijs met. 2002
Volkswagen Passat  1.9 TDI Sedan 4 deurs Zwart met. 2003

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Citroën C4 Picasso 1.8 16V Seduction 5-pers. 2007 46.872 km  17.250

Fiat Panda 1.2 8v Dynamic Airco jul-04 65.732 km  4.950

Hyundai  Getz  1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 km  7.500

Nissan Almera Tino 1.8 Automaat Acenta nov-04 76.462 km  10.750 

Nissan Note 1.4 5drs. First Note jun-06 98.324 km  9.950 

Renault  Scénic  1.6 16v apr-04 131.032 km  7.500 

Renault  Scénic  1.6 16v Rxe jan-00 192.875 km  3.500 

Seat Altea 1.6 Stylance mrt-06 81.815 km  11.750

Suzuki Grand Vitara 1.6 Cabrio dec-01 62.336 km  7.750

Toyota Yaris 1.3 Vvt-i 5drs. feb-06 79.529 km  8.700 

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

€ 11.750 

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

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

M
M Autobedrijf

Melgers
Alfa Romeo 147 1.6 16v Veloce Edizione 2003 107.505 km  7.500
Ford Focus C-MAX 1.8 16v Trend 2004 48.453 km  10.950
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 4wd AUTOMAAT 7-pers. 2007 83.572 km  20.950
Mazda 3 Sport 1.6 5-drs. Touring 2006 34.190 km  10.950
Mitsubishi Colt 1.5 5-drs. Invite 2006 52.361 km  9.500
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km  8.950
Peugeot 107 1.0 12v 5drs. XS 2007 81.207 km  6.500
Peugeot 307 1.6 16v 5drs. XS 2002 127.545 km  7.750
Peugeot 307 sw 1.6 16v Pack 2004 86.742 km  9.950
Renault Twingo 1.2 8v Authentique 2008 28.026 km  7.750
Volkswagen Golf 1.4 16v FSI 66KW 5D 2005 139.500 km  8.750
Volkswagen Touareg 4.2 AWD AUTOMAAT 2003 136.425 km  18.250
Volvo S60 2.4 Comfort-Line 2003 148.725 km  9.950

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Volvo V70
2.4 automaat 
Comfort Line

2002
201.735 km
10.250

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

Mazda 323 1.6
5-drs, 2003

 5.950,-
OPEL VECTRA 1.8 SEDAN  1999 2950
NISSAN NOTE 1.5 AUTOMAAT  2006 11950
AUDI A4 1.9 TDI B.LINE SEDAN  2003 8950 
OPEL MERIVA 1600-16V ENJOY  2006 9450 
OPEL ZAFIRA 2.0 ELEGANCE DTI  2003 7750 
VW BORA 1600-16V COMFORTLINE  2002 6950 
OPEL CORSA 1200-16V COMFORT  2001 3950 
ROVER 75 2.5 V6 STERLING AUTOMAAT 2000 5950 
RENAULT TWINGO 1200-16V AIR  2002 3950 
SUZUKI ALTO 5-DRS  2002 3750 
HYUNDAI I 20 1400-16V 5-DRS  2009 11950 
FORD KA AIRCO SIVER EDITION  2005 4950 
CITROEN C 8 2.0 L.P.G  2006 12950 
OPEL OMEGA 2200-16V SPORT STATION 2003 8950 
OPEL VECTRA 2200 AUTOMAAT  2004 9950 
SAAB 9.3 1800 SEDAN   2004 9950 
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI XSI  2006 11950 
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4X4   2004 11500 
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004 12950 
CHRYSLER PACIFICA 3500 MPV LPG G-3 2006 16950

ONDERHOUD ALLE MERKEN

✓ Onderhoud, Reparatie en APK voor alle merken

✓ Onderhoud Campers en Caravans

✓ Onderhoud leaseauto’s

✓ Bandenservice

 ✓ winterbanden

 ✓ zomerbanden

 ✓ opslag

✓ Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Autobedrijf-Aal

Autobedrijf-Aal vof
Nijverheidsweg 15

7221 CK Steenderen

Telefoon:  0575 - 45 11 13

E-mail:   info@autobedrijf-aal.nl

Web:  www.autobedrijf-aal.nl

Gespecialiseerd in Peugeot en Citroen

Citroen C5 2.0 Hdi-f 
Ligne Business

06/2008, 50.000 km

€ 22.499,-
Citroen Berlingo 1.9d 600 06/2003 140.049 km € 3.500,-
Peugeot 207 SW 1.4 16v 95 Pk 02/2010 26.000 km € 15.950,-
Toyota Rav 4 Funcruiser 2,0 4WD 07/1999 151.429 km € 4.950,-
Peugeot 106 1,1 Sport 05/2001 79.969 km € 3.150,-
Peugeot 205 1.4 Generation 01/1997 137.948 km € 1.250,-
Peugeot 306 1,4 XN 04/1997 109.381 km € 1.450,-



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder André Baars

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Vijftig jongeren van ‘t Beeckland uit 
Vorden vertrekken op 5 oktober a.s. 
vanuit het gemeentehuis in Bronck-
horst naar hun eerste maatschappe-
lijke stage. Wethouder Paul Seesing 
gaat met hen mee. De maatschappe-
lijke stage, waarbij leerlingen in het 
voortgezet onderwijs een onbetaalde 
bijdrage leveren aan de samenle-
ving, vindt in onze gemeente plaats 
bij vrijwilligersorganisaties op het 
gebied van zorg, kunst en cultuur, 
natuur en milieu en sport. 

Wat is maatschappelijke stage?

Bronckhorst hecht grote waarde aan 

kunnen veel verenigingen niet bestaan 

leving.

Officiële start maatschappelijke 
stage Bronckhorst

-

-
gen van ‘t Beeckland ontvangen op 

-

houder Paul Seesing de maatschap-

samen met leerlingen die op dat mo-
-

trekken de leerlingen en de wethou-
der naar verschillende locaties waar 

actie. 

Wil uw organisatie ook maat-
schappelijke stages aanbieden?
Een aantal organisaties binnen 
Bronckhorst is enthousiast en bood 

Als uw organisatie ook stages wil 
aanbieden dan kan dat via: 

Me4You Zutphen: in Zutphen 
werken drie scholen voor voort-

MaS-Achterhoek: -
ten in de Achterhoek, te weten 

wordt samengewerkt met tien 

heet: www.mas-achterhoek.nl. 

Jongeren maken kennis met vrijwilligerswerk

een werklunch met b en w, een rondrit met het college 
door de gemeente en vervolgens van 15.00 tot 16.00 

welkom bent om vragen te stellen aan de commissaris. 

raadsvergadering op het programma, waarin de 
gemeenteraad discussieert met de commissaris. 

gevolgen van de demografische ontwikkelingen in de 

de visie van de provincie op de infrastructurele inrichting 

voor Bronckhorst en op de ideeën om steenkoolgas te 
winnen en wellicht radio-actief afval op te slaan in de 

-

Geef u nu op!

Commissaris koningin op 13 oktober in Bronckhorst
Inwoners welkom om vragen te stellen

Iedere eerste maandag van de maand 

-

alarm dat 1 minuut en 26 seconden te 

hoeft u geen actie te ondernemen. 

en alarmeringsstelsel te testen. 

met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in geval 

van een ramp: ‘Ga direct naar binnen, 

omroep wordt u op de hoogte gehouden 

is de eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest



Prinsjesdag 2011 was voor een 
speciale groep Bronckhorsters wel 
heel bijzonder! Samen met ruim 
170 andere uitverkoren Achterhoe-
kers vormden zij samen een ere-
wacht langs de route van de rijtoer 
in Den Haag. De koninklijke stoet 
kwam tweemaal voorbij, voor en 
na het uitspreken van de troonrede 
door Koningin Beatrix. Elk jaar 
levert één van de provincies een zo-
genoemde burgerdeputatie tijdens 
Prinsjesdag en dit jaar bestond de 
Gelderse afvaardiging volledig uit 
inwoners van de Achterhoek. 
De deelnemers stapten ‘s ochtends 
vroeg in bussen die hen naar Den 
Haag zouden vervoeren. Burge-
meester Aalderink zwaaide de 
Bronckhorst-delegatie uit. Eenmaal 
aangekomen bij het provinciehuis van 
Zuid-Holland in Den Haag, werden 
ze opgewacht door de commissaris 
van de koningin in Gelderland, de 
heer Cornielje. In het provinciehuis 

heette de heer Franssen, commis-
saris in Zuid-Holland, iedereen 
hartelijk welkom en volgde een 
korte instructie over de procedure. 

Het passeren van de rijtoer maakte 
veel indruk op de Achterhoekse 
deelnemers. Niet alleen de koningin 
kwam in de Gouden Koets op arm-
lengte afstand voorbij, maar ook 
een indrukwekkend aantal paarden 
en ruiters van verschillende bere-
den ere-escortes. Terwijl in de 
Ridderzaal de troonrede werd uit-
gesproken, vermaakten vendeliers 
van de verschillende Achterhoekse 
verenigingen het publiek met een 
mooie vendeldemonstratie. 

Alle deelnemers waren aangedra-
gen door de acht Achterhoekse 
gemeenten. Vanuit Bronckhorst 
namen vertegenwoordigingen van 
Oranjeverenigingen en dorpsbelan-
genorganisaties deel.

Achterhoekse erewacht langs rijtoer 
Prinsjesdag 2011

Op 21 september jl. heeft het kabinet 
een wetsvoorstel ingediend bij de 
Tweede Kamer waarin een wettelijke 
grondslag wordt gecreëerd voor de 
heffing van rechten (leges) voor de 
Nederlandse identiteitskaart (NIK). 
Dit bekent dat de kaart niet meer 
gratis is aan te vragen bij gemeenten. 
Sinds 22 september rekent de ge-
meente Bronckhorst daarom voor 
identiteitskaarten voor inwoners van 
14 jaar en ouder ook weer het tarief 
van € 43,85, dat voorheen ook gold. 
Voor mensen die in de periode 12 t/m 
21 september jl. een NIK hebben 
aangevraagd, blijft van kracht dat 
de kaart gratis wordt verstrekt. Wij 
informeren hen over de levertijd.  
De wet van het kabinet is nog niet 

definitief. Als het parlement de wet 
niet aanneemt, dan hebben we ten 
onrechte geïnd. Daarom vragen wij 
inwoners die een aanvraag voor de 
identiteitskaart indienen op het aan-
vraagformulier hun bank- of giro-
rekeningnummer en de naam waarop 
deze rekening staat te vermelden. 
Als de wet niet wordt aangenomen, 

betalen we de gemaakte kosten te-
rug. We kunnen alle aanvragen voor 
identiteitskaarten weer aannemen. 
Nieuwe aanvragen worden ook weer 
direct doorgezet naar de landelijke 
producent van de kaarten. De lever-
tijden zijn nog wel enigszins langer. 
Wij vragen mensen daarom hun e-mail-
adres door te geven, zodat wij hen 
kunnen berichten als de kaart binnen 
is. Als iemand geen mail heeft, krijgt 
hij of zij een brief van ons. Wij nemen 
geen aanvragen in behandeling zon-
der betaling! Is een klant het er niet 
mee eens dat hij of zij moet betalen, 
dan heeft hij of zij het recht binnen 
zes weken na de aanvraag een 
bezwaarschrift in te dienen bij de 
gemeente. 

Nederlandse identiteitskaart niet meer gratis
Gemeente rekent in opdracht van rijk weer gewone tarief van € 43,85

Op meerdere manieren kunt u op de hoogte blijven van 
wat er speelt bij de gemeente. Via deze gemeentepagi-
na’s, via onze website, via twitter, via de krant of door langs 
te komen bij een bijeenkomst die we organiseren. Om u 
nog beter te informeren, stellen wij u ook graag in de ge-
legenheid om automatisch via de mail van vernieuwin-
gen op onze website op de hoogte te blijven. Dit kan op 
twee gemakkelijke manieren (via de attenderingsmail 
‘Houd mij op de hoogte’ of het gebruik van RSS feed) en 
het kost u niets. 

Wat is de attenderingsmail ‘Houd mij op de hoogte’?
Aan verschillende onderdelen op onze website worden 
regelmatig nieuwe items toegevoegd. Denk bijvoorbeeld 
aan nieuwsberichten, meldingen op onze evenementen-
kalender en vacatures bij de gemeente. Via www.bronck-
horst.nl → ‘Mijn loket’ (inloggen met DigiD) → ‘Houd mij 
op de hoogte’ kunt u aangeven van welke nieuw ge-
plaatste items u wekelijks of maandelijks een attende-
ringsmail thuis in uw mailbox wilt ontvangen. U vindt 
‘Mijn loket’ bij het Snelmenu helemaal rechts bovenaan 
op onze website.

Wat is RSS-feed en wat kunt u ermee? 
RSS is een technisch hulpmiddel waarmee u zich snel op 
de hoogte kunt stellen van nieuws of nieuwe bijdragen 
op een website. Ook op de website van de gemeente 
Bronckhorst vindt u diverse pagina’s met het RSS-icoon-
tje        .  Met een klik op het icoontje kan de pagina toege-
voegd worden aan uw eigen RSS-
feeds in uw browser, waarmee u 
up to date geïnformeerd blijft. 

Meer informatie over RSS-feeds 
vindt u via ‘RSS’ in het Snelmenu 
helemaal rechts bovenaan op 
onze website. U kunt ook zoeken 
op ‘RSS’ of de QR-code scannen.

Via uw mailbox op de hoogte blijven van wat u interessant vindt 
Ook wij bieden deze service

Verenigingsgebouw Het Wissel in 
Hummelo voldoet niet meer aan de 
bouwkundige eisen. Daarnaast heeft 
de kerk in het dorp een provinciale 
bijdrage gekregen voor restauratie-
werkzaamheden en herbestemming. 
Door een combinatie te maken, kan 
bij de kerk een multifunctionele 
accommodatie gerealiseerd worden. 
Hier kunnen verenigingen uit het dorp 
terecht die nu van het verenigings-
gebouw gebruik maken maar ook kan 
het een aula- en foyerfunctie vervullen. 

Subsidie
Er is een haalbaarheidsonderzoek 
verricht en de plannen zijn besproken 
met de gebruikers en de dorpsraad. 
B en w stemden vorige week in met 
het verzoek van de Protestantse 
Gemeente Hummelo voor een een-
malige subsidie van 25.000 euro voor 
de bouw van de nieuwe multifunctio-
nele accommodatie. De voorziening 
gaat als ontmoetingsplaats voor de 
gemeenschap bijdragen aan de leef-
baarheid in het dorp. Met de geplande 
nieuwbouw kunnen groepen en ver-
enigingen nog beter sociaal-culturele 
activiteiten ontwikkelen en houden en 
kan een groter aantal deelnemers aan 
activiteiten meedoen. De subsidie 
komt uit het budget dat de gemeente 

heeft voor ver- en nieuwbouw van 
dorpshuizen. We stellen de subsidie 
beschikbaar onder de voorwaarde 
dat ook de provincie nog een subsidie 
toekent. Vanzelfsprekend bekostigt 
de initiatiefnemer zelf het grootste 
deel van de bouwkosten. De gemeente-
raad bespreekt het voorstel op 
24 november a.s. 

B en w stellen 25.000 euro beschikbaar 
voor nieuwbouw dorpshuis in Hummelo
Raad bespreekt het voorstel in november

Ondernemen is in deze tijd niet niks. 
Toch zijn er nog veel mensen die een 
bedrijf willen starten en bestaande 
ondernemers met uitbreidingsplan-
nen. Bij sommige (startende) onder-
nemers loopt het niet allemaal even 
goed. Zij hebben een steuntje in de 
rug nodig. ROZ (Regionale Organi-
satie Zelfstandigen) voert voor de 
meeste gemeenten in de Achterhoek 
en Twente financiële regelingen 
voor ondernemers uit. ROZ biedt 
ondernemers ook advies, begeleiding, 
coaching en scholing door middel 
van cursussen en workshops. 

Financiële regelingen
ROZ beschikt over verschillende fi-
nanciële mogelijkheden waar (star-
tende) ondernemers in de Achter-
hoek en Twente een beroep op kun-
nen doen. Ondernemers die tijdelijk 
te weinig inkomsten uit het bedrijf 
halen om in hun eigen levensonder-
houd te voorzien, kunnen een beroep 
doen op het Bbz (Bijstandsbesluit 
Zelfstandigen). Dit geldt ook voor 
bedrijven die moeten investeren om 
levensvatbaar te blijven en de finan-
ciering niet bancair voor elkaar kun-
nen krijgen. Vanzelfsprekend moet 
wel aan de geldende voorwaarden 
worden voldaan. Naast kredietverle-
ning biedt het Bbz ook de mogelijkheid 
voor een tijdelijke inkomensaanvul-
ling. Van groot belang hierbij is de 
oorzaken van de tijdelijke achteruit-
gang of de investeringsbehoefte te 
herkennen. Vandaar dat krediet-
verlening altijd gepaard gaat met 
een gedegen advies over de verdere 

bedrijfsvoering. Bij het bedrijf kan 
een ondernemerscoach via ROZ 
ingezet worden. De dienstverlening 
aan ondernemers die tijdelijk finan-
ciële ondersteuning nodig hebben is 
kosteloos.

ROZ werkt sinds enige tijd samen 
met Qredits. Qredits is een organisa-
tie die zich richt op de verstrekking 
van microkredieten aan onderne-
mers. ROZ is hét microfinancierings-
punt (MF-punt) voor Twente en de 
Achterhoek en het voorportaal van 
Qredits. Dat betekent dat de dienst-
verlening als vanouds wordt ingezet, 
maar dat ROZ (startende) onderne-
mers een extra financieel arrange-
ment kan bieden in de vorm van een 
krediet via Qredits. Als ROZ zelf geen 
bedrijfskrediet kan verstrekken, 

hebben zij goede contacten met ban-
ken om hierin voor u te bemiddelen. 

ROZ in Bronckhorst
De gemeente en ROZ werken samen 
om ondernemend Bronckhorst te 
stimuleren. Bent u een Bronckhorster 
ondernemer en heeft u (financiële) 
moeilijkheden of wilt u een bedrijf 
starten en heeft u hierbij hulp nodig? 
Neem dan contact op met het secreta-
riaat van ROZ, via tel. (074) 245 89 77. 
U kunt via het secretariaat ook een 
afspraak maken met een ondernemers-
adviseur, die maandelijks spreekuur 
houdt in het gemeentehuis van Bronck-
horst. De eerstvolgende spreekuren 
in 2011 zijn op 4 oktober, 1 november 
en 6 december van 13.30 tot 17.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op 
www.rozachterhoek.nl.

Steun in de rug voor ondernemers

400 mensen gingen u al voor…

Meer weten over de gemeente? 

Volg ons op twitter: 
@gem_bronckhorst 
of scan de QR-code. 



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.

Op 22 september jl. vergaderde de 
gemeenteraad. Er is o.a. gesproken 
over:

 Om de verkeersveiligheid van fiet-
sers en voetgangers te verbeteren, 
wil de provincie Gelderland een 
vrijliggend fietspad aanleggen 
langs de N314 Baak-Zutphen. Om 
aan dit plan medewerking te verle-

nen, moet op Bronckhorst-grond-
gebied het bestemmingsplan wor-
den aangepast. De raad stelde 
unaniem het bestemmingsplan ge-
wijzigd vast.

 In de Structuurvisie bebouwd ge-
bied Bronckhorst is opgenomen 
dat het bedrijventerrein Winkels-
kamp in Hengelo (Gld) aan de zuid-
oostzijde kan worden uitgebreid. 

De gemeente heeft hiervoor gron-
den aangekocht. Er is nog geen 
stedenbouwkundig ontwerp of een 
concreet inrichtingsplan. De uit-
breiding van het bedrijventerrein 
moet ruimte bieden aan locale be-
drijvigheid zoals ook is toegelaten 
op het huidige bedrijventerrein, 
waarbij geen bedrijfswoningen 
worden gerealiseerd. Met algeme-
ne stemmen stelde de raad het be-
stemmingsplan ongewijzigd vast. 
GroenLinks diende een motie in 
om meer informatie te verstrekken 
over behoefte aan bedrijfsruimte 
en over leegstand/beschikbaar-
heid bestaande bedrijventerreinen 
en meer in te zetten op revitalise-
ring van bestaande bedrijventer-
rein. Deze motie werd verworpen 

(voor: PvdA, GL, D66, tegen: CDA, 
VVD, GBB).

 De raad stelde de nieuwe statuten 
vast.

 Met algemene stemmen ging de 
raad akkoord met de wijziging van 
het reglement van St. IJsselgraaf 
en heeft kennis genomen van de 
jaarrekening 2010. 

-
ke maximale inzet van Bronck-
horst en omliggende gemeenten 
voor het verkrijgen van provinciale 
gelden voor het uitvoeringspro-
gramma groen-blauwe diensten: 
deze motie werd aangehouden en 
komt ter sprake in de vergadering 
van de raadscommissie Beleids-
ontwikkeling van 13 oktober a.s. 

 bij het agendapunt ‘Uitwerking 
Achterhoek 2020’

-
gen Bronckhorst om in regiover-
band sterk in te zetten bij diverse 
subsidieverstrekkers om het glas-
vezelnetwerk in buitengebieden 
aangelegd te krijgen. De behande-
ling van deze motie werd ook door-
geschoven naar de vergadering 
van de raadscommissie Beleids-
ontwikkeling van 13 oktober a.s. 

 bij het agendapunt ‘Uitwerking 
Achterhoek 2020’

Voor alle infor-
matie over de 
onderwerpen 
die besproken 
zijn tijdens de 
vergadering 
verwijzen wij 
u naar de 
website van 
de gemeente (onder Bestuur en 
organisatie → Vergaderstukken → 
Gemeenteraad.) of scan de QR-code. 

De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 26 oktober 2011. 

Zonder een schoon schoorsteen-
kanaal kunt u niet veilig stoken. Een 
vervuild of verstopt kanaal kan een 
schoorsteenbrand of koolmonoxide-
vergiftiging veroorzaken. Jaarlijks 
zijn er in ons land meer dan twee-
duizend schoorsteenbranden, die 
veel schade aanrichten. Bovendien 
overlijden nog elk jaar mensen aan 
een koolmonoxidevergiftiging. 

Stookt u in uw kachel of open haard 
hout, kolen of olie, dan komen onver-
brande deeltjes in het rookkanaal te-

recht. De deeltjes hechten zich aan de 
wand van het rookkanaal en vormen 
een teerachtige, zeer brandbare laag. 
Ook kan de schoorsteen door andere 
vervuiling (zoals vogelnesten) ver-
stopt raken. Er is dan weinig of geen 
‘trek’ meer, waardoor verbrandings-
gassen terugslaan in de kamer. Zo 
ontstaat het gevaar van koolmonoxi-
devergiftiging.

Nog elk jaar overlijden mensen door 
de combinatie van een slecht onder-
houden verbrandingstoestel en on-

voldoende ventilatie. Bij een onvolle-
dige verbranding van bijvoorbeeld 
aardgas, hout of kolen ontstaat kool-
monoxide (CO). CO-gas is een echte 
sluipmoordenaar; je ruikt of proeft 
het niet en je raakt snel bewusteloos. 
Koolmonoxide wordt snel in het li-
chaam opgenomen. Het directe ge-
volg is onvoldoende zuurstoftrans-
port naar de vitale organen. De eerste 
lichamelijke symptomen van koolmo-
noxidevergiftiging lijken griepver-
schijnselen: lichte hoofdpijn, misse-
lijkheid, overgeven en vermoeidheid. 
Hoe groter de blootstelling, des te he-
viger de hoofdpijn. Ook krijgt men last 
van verwarring, slaperigheid en een 
versnelde hartslag. Wanneer u slaapt 
merkt u echter niets en wordt u ook 
niet wakker van deze verschijnselen. 
Wanneer u een koolmonoxidemelder 
aanschaft, denk dan bij het ophangen 
van deze melders eraan dat CO 
zwaarder is dan lucht en zich hier-
door vaak vanaf de grond verspreid 
naar omhoog. Lees de bijsluiter van 
de melder goed voor de juiste manier 
van plaatsen van de melder!

De schoorsteenveger verwijdert voor 
u het vuil uit de schoorsteen en con-
troleert hem op loszittende delen en 
scheuren. Stookt u hout, kolen of olie 
en gebruikt u de kachel of open haard 
als  sfeerverwarming, laat de schoor-

steen dan eens per jaar vegen. Bij in-
tensief gebruik (als hoofd- of bijver-
warming) is het verstandig om het 
kanaal twee keer per jaar te laten ve-
gen. Bij apparaten die op  gas worden 
gestookt, zoals gaskachels, gasge-
stookte cv-ketels en (bad)geisers in 
moderne woningen, is het rookkanaal 
normaal gesproken niet vervuild. 
Gasgestookte apparaten moeten wel 
regelmatig onderhouden en afgesteld 
worden. Laat bij dit onderhoud ook 
het schoorsteenkanaal controleren 
op verstopping door bijvoorbeeld een 
vogelnestje. Bij oudere rookkanalen 
of schoorstenen is het, vooral bij ge-
bruik van gaskachels, verstandig om 
eens per jaar de schoorsteen te laten 
vegen. 

(Brand)veilig stoken

-
fing art. 35 Drank- en Horecawet, 17 en 18 december 2011 van 16.00 tot 22.30 uur, kinderboerde-
rij Feltsigt

 1 januari van 00.30 tot 05.30 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 1 januari  van 00.30 tot 
05.15 uur, afsluiten parkeerplaats Het Jebbink, 31 december 2011 vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2012 
06.00 uur, stichting evenementen Vorden

2011, 30 oktober 2011 van 10.00 tot 16.00 uur, hotel Bakker

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

Ontvangen op 15 september 2011: 

Aanvragen

Ontvangen op 16 september 2011: 

Ontvangen op 19 september 2011: 

Ontvangen op 20 september 2011: 

Ontvangen op 21 september 2011: 

Ontvangen op 1 september 2011: 

Schoorsteenveger is een vrij beroep. 
Schakel een bedrijf in dat aangesloten 
is bij de Algemene Schoorsteenvegers 
Patroons Bond. Als u iemand inhuurt 
die bij deze bond is aangesloten, heeft 
u een paar zekerheden. Zo hebben de 
leden een toelatingsexamen afgelegd 
en zijn ze verplicht een aansprakelijk-
heidsverzekering af te sluiten.

www.aspb.nl, e-mail: info@aspb.nl. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.brandweerachterhoekwest.nl 
en op www.brandweer.nl. 



Openbare bekendmakingen - vervolg

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 vergunning te verlenen voor:

De stukken liggen van 29 september t/m 9 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 het plan naar keuze, schriftelijk 

die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunning.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 15 september 2011:

Afgegeven op 19 september 2011:

crossloop Vorden
Afgegeven op 22 september 2011:

Lionsclub Bronckhorst

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verzonden op 19 september 2011: 

Verzonden op 21 september 2011:

Verzonden op 22 september 2011:

Verlengen beslistermijn 
Verzonden op 20 september 2011:

Gehandicaptenparkeerplaats 
Verzonden op 22 september 2011:

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

 de Gompertsdijk, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. 

tussen de Zelhemseweg en de Gompertsdijk, een stopverbod voor beide zijden van de weg  

straat en de Dorpsstraat, van 12.00 uur tot 22.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering 
van bestemmingsverkeer

Verleende vergunningen

Mogelijkheden voor bezwaar 

bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 

ning met de werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of 
daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van 

om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de 

om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten 

 
Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Verzonden op 20 september 2011:

 
De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd. De stukken liggen van 
29 september t/m 9 november 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich 
hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 

  ontwerpvergunning

  ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen 

bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Hengelosestraat 2 
Keijenborg’

betrekking hebbende stukken liggen van 29 september t/m 9 november 2011 voor een ieder ter 
inzage. Het plan heeft betrekking op centralisatie van smederij Besselink aan de Hengelosestraat 2 

van de winkel mogelijk gemaakt.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke

→ →

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 

Zienswijze indienen?

gemeenteraad.

Bestemmingsplannen

werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden

Verkeer en vervoer

Inspraak notitie reikwijdte en detailniveau MER ‘Pluimveehouderij 
Landeweerweg ong. Halle’

hennen in opfok aan de Landeweerweg ong. in Halle. Dit nieuw op te richten bedrijf dient ter vervanging 

laten spelen in de besluitvorming. De initiatiefnemer heeft ter voorbereiding op de m.e.r. een notitie 
reikwijdte en detailniveau ingediend. Hierin worden de achtergronden van het project behandeld 

reikwijdte en detailniveau doorloopt een gecoördineerde inspraakprocedure op grond van de 
Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening.

Wet Milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

Informatie over inspraak en indienen opmerkingen
De notitie reikwijdte en detailniveau ligt van 29 september t/m 9 november 2011 ter inzage. 
U kunt de notitie op de volgende manieren inzien:

→ Infobalie → Ruimtelijke plannen → Halle

-

Inspraakreactie indienen?

brengen bij b en w.

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

-

bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken 

tijdens openingstijden de volgende melding ter inzage:

TE KOOP / IN PRIJS VERLAAGD

Open huis op zaterdag 1 oktober van 11.00 uur tot 14.00 uur.
BARON VAN DER HEIJDENLAAN 20 WICHMOND

Gunstig gelegen aan het rand van het dorp nabij bosrijke omgeving, een ruime    
vrijstaande semi-bungalow met aangebouwde serre, vrijstaande garage erf en tuin.
Deze woning leent zich bij uitstek voor gedeeltelijke inpandige dubbele bewoning 
(kangeroe woning/meer generatie woning) of een praktijk aan huis.

Bouwjaar: 1969, opp. 544 m2

Woonopp.: ca. 180 m2

Inhoud: ca. 470 m3

Vraagprijs  269.000,- k.k.

Tel. 06-30543954



                Focus fashion - Schröder mode
    Langeler mode - Roozegaarde sport en mode
De Dunsborg ruitersport - Schoenmode Hermans
Kapsalon Wuestenenk - Kapsalon de Barbier
Meubel- en tapijtenhuis de Spannevogel - HEMA - 

HENGELO

9 oktober

Diverse winkels 
geopend van 

13.00 tot 17.30 uur 
in een vernieuwd 
winkelcentrum.

Spectaculaire modeshows 

in de Remigiuskerk om

13.30 en 15.30 uur

ENTREE GRATIS

COMB INEERT  MODE  EN  WONEN
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Hoveniers  |  Boomverzorgers  |  Groenvoorzieners

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

www.inhetgroen.com

HENGELO GLD Vr.pr.  209.000,-- k.k.
Kerkekamp 45 - Op een fraaie locatie gelegen in een groene 
omgeving tegenover een plantsoen, een keurig onderhouden 
ruime MIDDENWONING met aangebouwde berging en ver-
zorgde tuin. Bouwjaar ± 1971. Inhoud ± 400 m3. Perceelsopp. 
157 m2. Volledig v.v. dakisolatie en dubbel glas met horren. 
Onderhoudsvriendelijke achtertuin op het westen met achterom. 
CV-combiketel 2006. Ideale gezinswoning met vrij uitzicht 
aan de voorzijde.

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

OPE N H U I S ZATE R DAG 1 OKTOBE R 
VAN 11.00-15.00 U U R

OPRUIMING BOORDEVOL VOORDEEL

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

van dinsdag
11 oktober

t/m zaterdag
15 oktober

Oude collectie jassen, broeken,

vesten, shirts, etc.

Alles afgeprijsd:
5 - 10 of 15 euro!

We hebben ruimte nodig voor onze nieuwe collectie!

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
TUINONTWERP 

TUINAANLEG (RENOVATIE) 
TUINONDERHOUD 
(SIER)BESTRATING 

VIJVERS 

NATIONALE

ZONDAG 
9 OKTOBER 2011

W W W . B O K B I E R D A G . N L

Locatie: Groen-, Hout- en Zaadmarkt

Alle informatie en achtergronden vind je op
W W W . B O K B I E R D A G . N L
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De verkoop omvat een groot aantal 
huishoudelijke artikelen zoals borden, 
kop en schotels, glaswerk, koffiekan-
nen en diverse andere artikelen. Ook 
stoelen en tafels behoren tot de verkoop 
evenals een ingebouwde barbecue. 
Daarnaast is de inventaris van een aan-
tal compleet ingerichte hotelkamers 
te koop evenals diverse linnengoed en 
een fornuis. Voor een compleet over-
zicht van wat er aangeboden wordt 
kan men de website www.lievestro.
nl/hotel bezoeken die sinds afgelopen 

maandag operationeel is. Op de web-
site zijn alle goederen die worden aan-
geboden overzichtelijk gepresenteerd. 
De meeste goederen zijn voor elk aan-
nemelijk bod te koop. Op grote artike-
len en goederen kan men schriftelijk 
bieden. Tijdens de verkoop kan er al-
leen contant betaald worden. Op ter-
mijn bouwen Jan en Joke Lievestro op 
de huidige te slopen locatie een nieuw-
bouwwoning. Het was klompenmaker 
Reind Lievestro die in 1884 het pand 
kocht. In 1887 verleende de gemeente 

Ruurlo destijds toestemming om van-
uit de woonkamer en keuken bier
en sterke drank te verkopen. In 1913 
kwam het café op naam van Jan’s opa
Johan Lievestro. In 1959 nam de vader
van Jan, Hendrik de zaak over. In 1962
werden de hotelkamers gebouwd. Het
onderdak bieden aan hotelgasten was
altijd gezellig. Gelijktijdig met het 
100-jarig bestaan in 1987 werden de
hotelkamers vernieuwd en uitgebreid
en werd het pand uitgebreid met een
feestzaal.

Woensdag 28 en donderdag 29 september

Verkoop inventaris Hotel – Café Lievestro

Ruurlo - Begin 2008 kwam er na 121 jaar een einde aan de exploitatie 
van Hotel – Café Lievestro aan de Groenloseweg. Jan en Joke Lievestro 
verkochten hun hotel café aan exploitatiemaatschappij Leusinkbrink. 
Die heeft als doelstelling op de locatie woningbouw te plegen als aan-
sluiting op de nieuwbouwwijk Leusinkbrink-Zuid. In eerste instantie 
werden de hotelkamers door Jan en Joke nog verhuurd voor bed- en 
breakfast activiteiten. Maar daaraan is vorig jaar ook een definitief 
einde gekomen. 

Binnenkort wordt het pand gesloopt. Daarom houden Jan en Joke 
Lievestro op woensdag 28 en donderdag 29 september a.s. van                    
14.00 tot 20.00 uur een verkoop van de inventaris van het voormalige 
hotel - café.

De verkoop omvat een groot aantal huishoudelijke artikelen zoals borden, kop en schotels, glaswerk, koffiekannen 
en diverse andere artikelen. Daarnaast is de inventaris van een aantal compleet ingerichte hotelkamers te koop evenals diverse linnengoed.

Ondanks al deze sombere vooruit-
zichten was Prinsjesdag 2011, er weer 
één zoals alle voorgaande: Een prach-
tig vrolijk schouwspel. Met name de 
momenten dat de Gouden Koets door 
Den Haag trekt op weg van het paleis 
naar het regeringsgebouw en de weg 
weer terug. Langs de route duizen-
den vrolijk zwaaiende toeschouwers, 
kortom groot enthousiasme dat nog 
werd aangewakkerd toen de Konink-
lijke familie op het balkon van het 
paleis verscheen. Voor iedereen even 
niet denken aan de ‘zorg van alle dag 
‘maar genieten van een soort sprook-
jestafereel. Thuis voor de televisie 
hoorden we NOS presentatrice Astrid 
Kerseboom een paar maal zeggen: ‘ 
Onder de vele toeschouwers , van-
daag ook een delegatie van zo’n 188 
personen uit de Achterhoek. Zij zijn 
speciaal uitgenodigd om op Prinsjes-
dag de erewacht te vormen ‘.
Deze Achterhoekers waren maar wat 
blij en trots dat ze dit spektakel van 
zo dichtbij mochten meemaken. Vor-
den was vertegenwoordigd door een 
drietal bestuursleden van de plaatse-
lijke Oranjevereniging ( Ab Velhorst 
junior, Mieke Polman en Wilco De-
genkamp). Ab Velhorst , voorzitter 
van de Oranjeverenging: ‘ Het was 
inderdaad een aparte gewaarwor-

ding. Ik heb Prinsjesdag wel eens op
TV gezien maar om het van dichtbij
zo mee te maken dat de Koningin, 
ALexander en Maxima je op een hal-
ve meter afstand passeren is toch wel
apart. Wat een gedoe en geregel en
dat allemaal voor een gebeurtenis dat
zich in zo’n kort tijdsbestek afspeelt.
Wij stonden hier vanmorgen tegen
half twaalf op onze plek en zijn tegen
kwart over twee weer vetrokken. Het
was een leuke dag, de moeite waard’,
zo sprak hij.
Mieke Polman vond het dinsdag ge-
woon een leuke dag. ‘ De busreis, de
enthousiaste mensen in Den Haag, 
het was best gezellig. Normaal beleef
je Prinsjesdag thuis. De gouden koest
e.d. zegt me niet zoveel. Als ik de Ko-
ninklijke familie vanuit de koets naar
de mensen zie zwaaien, lijken het net
marionetten. Misschien ben ik wel te
nuchter voor dat soort dingen. Het
hoort natuurlijk wel bij de traditie
van ons land. Het meest mooie van
Prinsjesdag vond ik toch wel de stoet
met die prachtige paarden. Maar eer-
lijk gezegd: ‘ Ik blijf er bij ik vind Ko-
ninginnedag bij ons in het dorp leu-
ker dan een Prinsjesdag’, zo zegt Mie-
ke lachend. Wilco Degenkamp: ‘ Als
bestuurslid van de Oranjevereniging ,
geeft het meemaken van Prinsjesdag
toch wel een super gevoel. Ik voelde
mij er echt bijbetrokken. Hoe de
mensen in Nederland ook over Prins-
jesdag mogen denken, ik vind dat wij
deze traditie moeten blijven koeste-
ren. Het hoort bij ons land. Wat mij
het meest heeft geraakt, voorafgaand
aan de stoet liepen wij op de Lange 
Voorhout naar de Korte Vijverberg 
waar dus de erewacht werd gehou-
den en dan zie je achter de hekken al
die vrolijke en enthousiaste mensen
staan, prachtig allemaal, een unieke
ervaring. Bovendien stonden wij op
een super plek. Als je de arm uitstak
kon je bij wijze van spreken, de gou-
den koets aanraken. Toch maar niet
gedaan’, zo zegt Wilco lachend.

De Gouden Koets passeerde ons op een halve meter

Oranjebestuur Vorden 
genoot van Prinsjesdag
Vorden - De troonrede van onze 
Koninggin Beatrix klonk op de-
ze derde dinsdag van de maand 
september niet bepaald vrolijk. 
En toen de meest populaire mi-
nister van ons land, Jan Kees de 
Jager het koffertje opende om 
vervolgens de miljoenennota te 
presenteren, werden de gezich-
ten nog somberder. Wat iedereen 
in Nederland al lang zag aanko-
men, werd bewaarheid. Het is een 
nota geworden die bol staat van 
aangekondigde bezuinigingen. 
‘2012 wordt voor veel mensen een 
zwaar jaar’, zo waarschuwde Jan 
Kees de Jager.

Naast Gabriella Willekens, schilder 
in olieverf en gemengde technieken 
en Maïté Duval en Sebastiaan Brink-
horst met prachtige bronzen, worden 
kunstenaars voor 2012 geïntrodu-
ceerd. Kunstenaars als Ellen Geerts 
met kleurrijke landschappen uit Ita-
lië, Frankrijk en Nederland, Carolyn 
in t’ Veld met haar uiterst sfeervolle 

werken uit Afrika en Willie Berkers 
met zijn fragiele stillevens. Kunste-
naars die groot- regionaal dan wel 
landelijk hun sporen in de kunstwe-
reld hebben verdiend laten hier het 
laatste en nieuwste werk zien. Ad en 
Ad Borest heten u op deze dagen van 
harte welkom. De openingstijden van 
de Art-Fair in Lochem kunt u zien op: 

www.galerie-a-quadraat.nl onder ac-
tualiteiten.

Galerie A-quadraat tijdens Art- Fair
Vorden - Van 26 september tot en met 2 oktober a.s. laat Galerie A-
quadraat uit Vorden zes exposanten zien op de 4e Art-Fair in de Grote 
Kerk op de Grote Markt in Lochem.

Zogezegd begon Sociï alleraardigst, al na drie minuten lag 
de bal in het netje. Kevin Esselink stoomde weer eens op 
op rechts en gaf een goede voorzet. Deze werd als dusda-
nig gevaarlijk ingeschat door een SHE-verdediger dat hij 
de bal in eigen doel werkte; 1-0. Sociï drukte door en bleef 
kansjes creëren. Toen de keeper na 9 minuten een lange bal 
wilde geven stoorde Dubaern Besseling goed. De bal kwam 
op zijn lichaam en hij kwam in balbezit in de zestien. Op 
dat moment wilde hij wegdraaien maar er werd obstructie 
gemaakt door een tegenstander; penalty. Gert-Jan Loman 
posteerde zich achter de bal en schoot deze resoluut bin-
nen; 2-0. In het vervolg van de eerste helft bleef Sociï nog 
aardig voetballen wat aardige aanvallen opleverde. Aan de 
andere kant probeerde SHE de aansluiting te forceren en 
ook zij creëerden aardige mogelijkheden, Henry Vreeman 
liet zich echter niet passeren. In de 43e minuut kreeg Sociï 
een vrije trap nabij de zestien, deze werd door Teun Loman 
in de muur geschoten. Tot ieders verrassing floot de scheids-
rechter vervolgens voor een penalty wegens hands. Dit ca-
deautje werd vervolgens door Teun Loman niet uitgepakt, 
de keeper ranselde de bal uit de hoek. De ruststand was zo-
doende 2-0. Na de rust begon SHE zoals verwacht scherp. 
Sociï liet zich wat terug drukken, maar gelukkig leverde 
het aanvankelijk geen grote kansen op. Het eerste gevaar 
van Sociï kwam van Marco Vreeman die de lat deed trillen 
met zijn uithaal. Daarna begon de scheidsrechter aan zijn 
eigen wedstrijd. Hij floot vaak op appèl met als dieptepunt 
een gele kaart voor Besseling. Terwijl hij met de rug naar 
de situatie stond maakte Besseling weliswaar een overtre-
ding, maar die kan de scheidsrechter met geen mogelijk-
heid gezien hebben. Hij trok de gele kaart op basis van ‘wat 
hij gehoord had’. Iedereen was dus gewaarschuwd want de 

leidsman had ogen in zijn rug. In de 70e minuut werd het elf 
tegen tien toen een SHE-speler zijn tweede gele kaart kreeg. 
Met tien man was SHE gevaarlijker dan met elf en kreeg 
het de beste kansen. Op miraculeuze wijze bleef het bij 2-0. 
In de 74e minuut kwam Sociï ook met tien man te staan, 
Dubaern Besseling kreeg zijn tweede gele kaart. Erg jammer 
met het oog op de eerste dubieuze kaart. Vervolgens bleef de 
scheidsrechter ‘intimidabel’ en was het telkens een verras-
sing welke kant hij op zou wijzen na een fluitsignaal. In de 
86e minuut gebeurde er wat opmerkelijks. Verdediger Hans 
Vleemingh kwam door en Kevin Esselink passte keurig op 
hem. Vleemingh nam de bal als volleerd aanvaller aan op de 
borst en hield de verdediger af. Vanaf de punt van de zestien 
schoof hij de bal vervolgens langs de keeper; 3-0. Daarna was 
de wedstrijd gespeeld en had de scheidsrechter kunnen af-
fluiten. Hij trok er echter nog een kwartier blessuretijd bij. 
Het enige opmerkelijke momentje dat nog volgde was een 
‘Boschkertje’ van de SHE-doelman. De keeper trapte onder 
de bal door, gelukkig voor hem rolde de bal naast. Toen na 
vieren het eindsignaal geklonken had waren de drie punten 
binnen. Sociï heeft er na vier wedstrijden 12 en staat daar-
mee bovenaan. Volgende week speelt Sociï uit tegen Wissel 
in Epe om 14.00 uur.

UITSLAGEN ZONDAG 25 SEPTEMBER
Sociï 1 - SHE 1; 3-0
Sociï 2 - Brummen 3; 1-3
EDS 2 - Sociï 3; 2-2
Keijenburgse Boys 5 - Sociï 4; 4-1
Sociï 5 - Baakse Boys 4; 1-9

PROGRAMMA ZONDAG 2 OKTOBER
Wissel 1 - Sociï 1
Epse 2 - Sociï 2
Sociï 3 - SHE 3
Sociï 4 - HC’03 5
Brummen 6 - Sociï 5

Sociï
Wichmond -Aan een slechte wedstrijd tegen SHE heeft 
Sociï drie punten overgehouden. De middag begon 
nog aardig voor Sociï, maar al snel zakte het spelpeil. 
Uiteindelijk werd het dan toch 3-0 voor Sociï.
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TENT ZATERDAGAVOND 
1 OKTOBER: VANGRAIL 
Vangrail gaat als een speer door Ne-
derland met spraakmakend reper-
toire en vijf superenthousiaste muzi-
kanten die iedere show onvergetelijk 
maken! Inmiddels hebben de heren al 
een behoorlijke reputatie opgebouwd 
bij de regionale en nationale radio en 
tv en natuurlijk ook met de Vangrail 
bon tour show. Naast al deze shows 
heeft Vangrail een platencontract 
weten te bemachtigen bij een van de 
grootste platenmaatschappijen van 
Nederland: Red Bullet. Met de singles 
die Vangrail hier tot dusver heeft 
uitgebracht, werden de hitlijsten we-
kenlang bestormd. Ook het album, 
Vroeg of laat, is met heel veel succes 
gepresenteerd. 

Er wordt nu hard gewerkt aan de 
nieuwe show 2012, Vangrail Live, die 
niemand mag missen! Geweldig beeld, 
licht en geluid samen met prachtig 
repertoire in combinatie met het suc-
cesvolle eigen werk! Ook voor 2011 
staan de heren van Vangrail klaar om 
van de Baakse kermis een onvergete-
lijk spektakel te maken! 

ZONDAGMIDDAG EN -AVOND 
2 OKTOBER: NEW LEAF 
Met hun allround repertoire en en-
thousiaste uitstraling weet New 
Leaf al diverse jaren de Baakse feest-
vierders te plezieren. In het recente 
verleden beroemd geworden op de 
kermis-maandag als Maple Leaf, nu 
voor de tweede keer de grote eer om 
de bomvolle tent te laten swingen op 
zondag. Met een nieuwe frisse stijl 
en 100% inzet gaat gegarandeerd het 
dak eraf. 

MAANDAG 3 OKTOBER: 
YOU AND ME 
You and Me is maandag de katalysator 
voor het feest na het koningschieten. 
Deze 6-koppige band is al jaren een 
van de smaakmakers in het feestcir-
cuit. Met een enorm breed repertoire 
speelt You and Me in op de wensen 
van het publiek. Ze heeft ooit de prijs 
gewonnen voor ‘Beste Nederlandse 
coverband’ en is nog steeds een van 
de meest toonaangevende livebands 
van het land. De unieke allround 
formule maakt elk optreden tot een 
mega-feest. Geniet van de ongekende 
vocale en instrumentale kwaliteiten 
van deze band! 

CAFÉ’S: 
In de cafés rammelen de bierpullen 
dit weekend ook weer uit de barkast. 
Op het menu staan: 

CAFÉ DE BIERKAAI: 
ZATERDAG 1 oktober: de leukste 
band uut Vorden (e.o); VERDWAALD 
Wegens overmatig succes van 2010 
zal Verdwaald wederom tijdens de 
Baakse kermis op zaterdagavond 
De Bierkaai weer doen veranderen 
in een overheerlijk Rock café. Ver-
dwaald is al menig jaar actief in het 

hobby circuit. Verdwaald kan daar-
bij rekenen op trouwe aanhangers
van lekkere rock. De muziekstijl van
Verdwaald kenmerkt zich door recht-
toe rechtaan Engelstalige Rock&Roll.
Geen showband maar volgens de he-
ren lekkere nummers uit de jaren 60,
70 en 80 met een hoog ‘oh ja’ gehalte
(Neil Young, Status Quo, Rolling Sto-
nes, Golden Earring, Brian Ferry etc.).
Verdwaald heeft een eigen website
www.verdwaald.tk met foto’s en film-
pjes van diverse optredens. Wie Ver-
dwaald echt wil leren kennen moet 
de band echt zien en horen! Kom dus
vooral zaterdag 1 oktober naar De 
Bierkaai in Baak, de entree is zoals
alle andere jaren geheel gratis! 

ZONDAG 2 OKTOBER (NA DE 
OPTOCHT): SIDE WALK SALLY 
….dat klinkt als een ouwe hoer, maar-
rr, de muziek die dit powertrio pro-
duceert is werkelijk adembenemend
lekker en goed! De Rock&Rollcovers
uit de jaren 60 tot 80/90 schudt de
band easy uit de mouwen. Deze drie
superrockers hebben hun sporen
ruimschoots verdiend en met de
groten der aarde gespeeld. Voorpro-
gramma’s van Status Quo, Rory Gal-
lagher om er maar eens een paar te
noemen, waren succesvol. En dat is te
horen! Mis ze niet, deze superstrakke
rockformatie! 

MAANDAG 3 OKTOBER 
(VANAF 16.00 UUR) BAD MOON 
Bad Moon is een coverband met een
breed repertoire voor uiteenlopende
gelegenheden. In zijn 10-jarig bestaan
heeft de band een goede naam opge-
bouwd in het covercircuit. De band
speelt in feesttenten, op bruiloften
en komt daarnaast ook graag in de
kroeg. Bad Moon heeft vier musici en
een zanger. De band richt zich voor-
namelijk op rock in alle soorten en
maten. De repertoirekeuze zorgt voor
een afwisselende live-show. Op een 
avondje zal deze band menig voetje
van de vloer en hoofdje op en neer
gaan. Bad Moon brengt een energiek
optreden waarbij alle nummers 100%
live worden gespeeld. Muziek recht
uit het hart! 

DINSDAG 4 OKTOBER: 
MORNING AFTER PARTY 
De afsluitdag van de kermis 2011 in
Cafe de Bierkaai met de VORDENSE
SOPPERS, Winand Jansen, Emiel Re-
merie en Stefan Berendsen, alle drie
afkomstig uit de regio Vorden, heb-
ben een aantal keren meegedaan met
het Vordense songfestival. En zo wer-
den de Vordense Soppers geboren. 
Komen ze net als de ‘echte’ toppers
compleet in glitterpak met veren?
Een ding is zeker: het gaat een feestje
worden! 

CAFÉ HERFKENS: 
ZONDAG 2 oktober: gezellige muzi-
kale invulling! 

Tot ziens op de Baakse Kermis!

Baakse Kermis, 
weer légendarisch goed!

Baak - Voor maar liefst de 109e keer in de geschiedenis gaan in Baak
weer alle remmen los. De gezelligste kermis van de regio pakt ook 
dit jaar weer flink uit. Diverse goede bands en live-acts zorgen voor
een prachtig feest voor jong en oud! Het volledige Kermisprogramma
staat op de site www.baaksekermis.nl.

De band VANGRAIL speelt zaterdagavond in de Baakse Kermistent.

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

KINDERFEEST
De leerlingen van de Varsselse ba-
sisschool geven op vrijdagmorgen 
de aftrap voor een tweedaagse vol 
vertier. Verkleed als hun superhel-
den zullen zij om ongeveer 11.45 
uur vanaf school te voet, langs vele 
toeschouwers, naar het feestterrein 
gaan. Daar aangekomen krijgen zij 
in de feesttent een heerlijke maaltijd 
voorgeschoteld. Vol energie kunnen 
zij dan om 13.00 uur beginnen aan de 
kinderzeskamp met leuke, uitdagen-
de onderdelen. Iedereen is natuurlijk 
welkom om de kinderen aan te moe-
digen. Tussentijds wordt de Varsselse 
jeugd getrakteerd op allerlei lekkere 
dingen en mogen zij een graai doen in 
de grabbelton. Bovendien is er na af-
loop van de spelen voor een ieder een 
leuk prijsje weggelegd. Voorts kan de 
gehele middag gratis gebruik worden 
gemaakt van de draaimolen en is er 
ook een springkussen aanwezig. Om 
15.00 uur treedt theatergroep Smoes-
jes op met ‘Plaza Patatta’. Deze voor-

stelling, met de zusjes Lotte en Luna 
in een mysterieus kinderrestaurant, 
zit boordevol met liedjes en grapjes.

TONEEL- EN DANSAVOND
Vrijdagavond staat het Varssels 
Volkstoneel weer op de planken voor 
volk uit Varssel èn (verre) omstreken. 
Dit maal wordt het stuk ‘Broer zoekt 
vrouw’, een blijspel in drie bedrijven, 
ten tonele gebracht.

Het stuk speelt zich af in Dorpsgarage 
Meulebult. De vrijgezelle garagehou-
der Meindert woont daar met zijn do-
ve vader en zijn onnozele broer Mans. 
De oude vrouw des huizes is pas 
overleden en de wijkzuster vindt dat 
Meindert onderhand wel mag gaan 
uitkijken naar een geschikte vrouw. 
Zolang die er niet is neemt tante Dika 
ongevraagd de honneurs waar.
Meindert heeft andere zaken aan zijn 
hoofd. Maar broer Mans wil dolgraag 
zijn grote broer aan een leuke vrouw 
helpen en plaatst, met hulp van on-

der meer leerling-monteur Tinus, 
een wonderbaarlijke huwelijksadver-
tentie. Mans moet vervolgens de kan-
didaten op de proef stellen met alle 
gevolgen van dien. Hierbij spelen zich 
hilarische taferelen af die leiden tot 
een ontroerende climax en een ver-
rassend slot.

De aanvang van het toneel is om 19.15 
uur en de entree bedraagt 5 euro (in-
clusief een kopje koffie, thee of fris).
Tijdens de pauze zijn er bij de verlo-
ting wederom fantastische prijzen te 
winnen; de hoofdprijs is een fiets. Na 
afloop van de toneelvoorstelling is 
er volop gelegenheid om te dansen 
op muziek van de feestband Keep in 
Touch, met Varsselse inbreng door 
drummer/zanger Albert-Jan Haaring.

VOLKSSPELEN
Op zaterdagmiddag worden traditie-
getrouw de volksspelen gehouden, 
die om 13.30 uur zullen worden 
geopend door burgemeester Henk 
Aalderink van de gemeente Bronck-
horst. Het eerste schot op de houten 
vogel zal worden gelost door Gerrit 
Lenselink, schutterskoning van 2010. 
Naast het vogelschieten kan worden 
deelgenomen aan vogelknuppelen, 
schijfschieten, fladderschieten, kege-
len, doeltrappen, bolero, pijlenrad en 
gavelgooien. Tevens zal er een spekta-
kelspel zijn, maar dat is tot het laatste 
moment nog een verrassing. Voor de 
kinderen is er weer een springkussen 
en staan er skelters en fietsen klaar. 
Ook op zaterdag kunnen er gratis 
rondjes worden gedraaid in de draai-
molen.

FEESTAVOND
Het nieuwe koningspaar zal op zater-
dag worden gehuldigd tijdens de feest-
avond met muziek van de coverband 
Trigger. Deze populaire megaband 
treedt voor het eerst op in Varssel. 
De band bestaat uit vijf enthousiaste, 
prettig gestoorde maar professionele 
muzikanten in een klassieke forma-
tie van drum, bas, gitaar, keyboard en 
zangeres. Alle muzikanten kunnen 
als leadzanger optreden, vandaar dat 
het repertoire heel breed is. Iedereen 
die van een oergezellig feest houdt is 
welkom. De entree bedraagt 10 euro.

Volop vertier te verwachten

Varssels Volksfeest

Varssel - Na een wisselvallige zomer staat nu gelukkig de maand ok-
tober weer voor de deur. Het teken dat het jaarlijkse school- en volks-
feest in Varssel op het punt staat om los te barsten. De festiviteiten 
vinden plaats op vrijdag 7 oktober en zaterdag 8 oktober 2011 in en 
rondom de verwarmde feesttent bij de Varsselse molen.

Het Small Business Center faciliteert 
zelfstandige ondernemers en andere 
organisaties die behoefte hebben aan 
werkplekken of een vergaderlocatie. 
Ondernemers of organisaties kun-
nen per dagdeel een bureau huren 
om aan te werken. Daarbij staan hen 
verschillende kantoorfaciliteiten ter 
beschikking, zoals een draadloos 
netwerk, printer en kopieerapparaat. 
Daarnaast zijn in het Small Business 
Center representatieve vergader-

ruimtes te huur, variërend van zalen 
voor twee tot twaalf personen. 

Het Small Business Center wordt 
op 5 oktober om 16.30 uur officieel 
geopend door wethouder D. Mulde-
rije-Meulenbroek van de gemeente 
Bronckhorst, voorzitter J. van Halte-
ren van Plattelandshuis Achterhoek 
en Liemers en voorzitter W. Waal-
derbos van de Vereniging Kleine Ker-
nen Gelderland. Dezelfde dag is van 

15.00 tot 18.00 uur een open huis. 
Nadere informatie over het Small 
Business centrum is ook te verkrij-
gen via de website www.sbcbronck-
horst.nl of door te bellen met tel. 
0314-625000.

De initiatiefnemers van het Small 
Business Center willen met dit initi-
atief het nieuwe werken aanbieden 
in de gemeente Bronckhorst. Daar-
naast is het doel kennis te delen en 
meer kruisbestuiving tussen organi-
saties te laten plaatsvinden. 

Op deze wijze hopen de initiatief-
nemers bij te dragen aan een vitale 
gemeente Bronckhorst én Achter-
hoek.

Small Business Center Bronckhorst 
opent deuren
Zelhem - In Zelhem gaat vanaf half september het Small Business 
Center (SBC) Bronckhorst open. Het initiatief van de gemeente 
Bronckhorst, Plattelandshuis Achterhoek en Liemers en Vereniging 
Kleine Kernen Gelderland biedt zelfstandige ondernemers en andere 
organisaties in het Streekhuus aan de dr. Grashuisstraat 8 in Zelhem 
flexibele werkplekken en vergaderruimtes aan.
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De herfstperiode is een prachtige 
tijd. Langzaam afscheid nemend van 
de zomer en opmaken voor de kou-
dere maanden van het jaar. Wan-
neer de dagen korter worden en de 
bomen hun mooiste kleuren tonen. 
,,De maanden waarin de feestda-
gen weer voor de deur staan en de 
sfeer in huis weer warmer wordt. 
Culinair gezien is dit ook de periode 
waar de Achterhoek om bekend 
staat: ‘het wild eten’”, zo verklaart 
Nynke Dolphijn die samen met Hen-
rike Lobbes en Tineke Wantia van 
Hampshire Hotel Avenarius voor de 
organisatie van de Herfstfair tekent. 
Wat kan men zoal verwachten tij-
dens de Herfstfair. Nynke Dolphijn: 
,,Mooi ingerichte stands in een 
prachtige kasteeltuin die uiteraard 
geheel in sfeer is aangekleed. Op al-
le gebieden is er wel iets te vinden: 

van interieur tot exterieur en van 
culinair tot mode. Een fair met aan-
dacht voor de goede dingen in het 
leven. Alle deelnemers komen met 
liefde voor het vak. Men kan letter-
lijk en figuurlijk de herfst komen 
proeven bij de diverse deelnemers.” 
De kasteeltuin zal voor de fair aan-
gekleed worden met pagodetenten 
en decoratie passende in het thema 
herfst. De horecaverkoop wordt ver-
zorgt door Orangerie Huize Ruurlo/
Hampshire Hotel Avenarius. Is men 
benieuwd wie de deelnemers zijn op 
deze fair, of bent u geïnteresseerd in 
deelname? Kijk dan op de website: 
www.orangerie-ruurlo.nl. De fair is 
op beide dagen van 11.00 tot 17.00 
uur te bezoeken. Parkeren kan aan 
de Stapeldijk of aan de Batsdijk. 
Kortom een heerlijke dagje uitvoor 
het gehele gezin.

Twee dagen genieten van inspiratie voor de herfst

Herfstfair bij Orangerie 
Huize Ruurlo
Ruurlo - De Orangerie en de kasteeltuin van Huize Ruurlo staan 
zaterdag 1 oktober en zondag 2 oktober weer helemaal in het teken 
van het thema ‘Genieten!’ Op beide dagen organiseert Hampshire 
Hotel Avenarius namelijk een Herfstfair. Na de succesvolle Lente-
fair in maart staat ook nu weer een heerlijke dag uit te wachten in 
het hart van de Achterhoek: Ruurlo.

Humor in de sketches, de swingende 
liedjes en fleurige balletnummers 
voerden in deze revue de boventoon 
en werden in het dialect vertolkt. 
Jong en oud genoten zichtbaar van 
deze gevarieerde voorstelling. Ook 
een hapje en drankje ontbraken na-
tuurlijk niet. Deze avond werd mede 
mogelijk gemaakt door Fonds 1819 en 
Stichting Steunfonds Maatschappelij-
ke Dienstverlening ‘De Graafschap’. 
In het kader van het ‘Europees Jaar 
van het Vrijwilligerswerk’ was de 
week van 11 tot en met 18 september 
uitgeroepen tot ‘de week van het ap-
plaus’. Doordat vrijwilligers af en toe 

de zorg van de mantelzorgers overne-
men kunnen deze de zorg voor hun
hulpbehoevende partner, kind, broer
of ouder langer volhouden. Een ap-
plaus voor al dit goede werk is dan 
ook op z’n plaats. VIT heeft tijdens
deze avond haar waardering willen
tonen voor het geweldige werk dat 
al door vele vrijwilligers in Oost-Gel-
derland wordt verzet. Echter nieuwe
vrijwilligers zijn altijd nodig! Wie be-
langstelling heeft voor dit bijzondere
vrijwilligerswerk kan voor informatie
of aanmelding terecht op www.vi-
toostgelderland.nl of bellen naar VIT,
tel. (0573) 438400.

Vrijwilligerswerk……..
dat verdient een applaus!

Vorden - VIT Oost-Gelderland organiseerde op vrijdag 16 september in
het Dorpscentrum in Vorden een vrijwilligersavond en genoten 120
vrijwilligers in de thuiszorg van een gezellige avond. De inzet van de
zorgvrijwilliger is erg belangrijk voor heel veel mensen. Als blijk van
waarding voor hun inzet en al het goede werk dat zij doen ontvangen
zij een symbolisch applaus en worden getrakteerd op de voorstelling
‘Wie gaot veur gold’ van de Battumse Revue.

Humor in de sketches, de swingende liedjes en fleurige balletnummers voerden in de Bat-
tumse Revue de boventoon en werden in het dialect vertolkt.

Voorzitter Gerrit Oldenhave heet om 
11.00 uur in zaal Langeler iedereen 
welkom en voorziet de aanwezigen 
van de nodige wijzigingen, want die 
waren er. Het begin van het toernooi 
valt daardoor niet mee, wat heel wat 
hilariteit teweeg brengt. Maar na één 
of twee ronden heeft bijna iedereen 
wel door hoe het werkt, op welke 
locatie gebridged moet worden en 
hoe de formuliertjes ingevuld moe-
ten worden. Onderweg van Leemreis 
naar Ons Huis en van De Egelantier 
naar Wolbrink via Het Hoekje en 
Langeler wordt heel wat informatie 
uitgewisseld. Iedereen is op deze zon-
nige dag gemotiveerd om er een ge-
zellige en spannende middag van te 
maken. Tussen de kaartspelen door 

haalt mevrouw Langeler per fiets de 
score-briefjes op die daarna door wed-
strijdleider Theo van Aalst worden 
verwerkt. Aan het eind van de mid-
dag blijkt dat zij bijna 8 km. heeft 
afgelegd tussen de zes verschillende 
‘kroegen’. Heel fijn dat mevrouw Lan-
geler dit heeft willen doen en tussen-
door ook nog Theo van Aalst terzijde 
stond. Rond 13.00 uur wordt er op alle 
locaties een snack verzorgd waardoor 
iedereen weer extra energie krijgt 
om de rest van de middag de strijd 
aan te gaan. Rond de klok van vijven 
zijn alle spelletjes gespeeld en geniet 
men nog even volop van een biertje, 
frisdrankje, wijntje of een ijsje in het 
zonnetje. Dan blijkt dat niet iedereen 
de score-briefjes goed heeft ingevuld, 

maar met ieders hulp wordt ook die 
hindernis genomen en komt er een 
eindstand. 
Ter afsluiting van deze gezellige mid-
dag is er een heel erg smakelijk buf-
fet in zaal Langeler. Gerrit Oldenhave 
leidt het allemaal in goede banen, 
want de bridgers hebben inmiddels 
wel trek gekregen. Hij zegt toe dit 
toernooi ook volgend jaar weer te 
willen organiseren en het dan hele-
maal goed te doen. De aanwezigen 
hebben genoten en zien al weer uit 
naar het volgende toernooi van deze 
bridgeclub dat eind januari 2012 zal 
worden gehouden voor een goed doel 
in de clublocatie Zaal Den Bremer te 
Toldijk. Dank aan de organisatie! 
Uitslag van de bridgewedstrijd: 
Lijn A: 1.Ine Willemsen & Frank Wil-
lemsen 67,57 %; 2.G. Jansen & Volkert 
Neysen 57,74 %. Lijn B: 1.Marietje 
Geurts & Greet Jansen 59,58 %; 2.Jose 
Tangelder & Henny Wigman 58,51 %. 
Lijn C: 1. Leny Keurentjes & Diny Leb-
bink 61,01 %; 2. Karen Notten & Ni-
colien Poelma 57,74 %. Lijn D: 1. Joop 
Rutten & Gerda Schuurman 59,23 %; 
2. Paulien Kleinpenning & Jeanet Ne-
derkoorn 58,63%.

Kroegentocht bridgeclub Bronkhorst

Hengelo - Zaterdag 24 september, een prachtige dag, eigenlijk te mooi 
om binnen te zitten met een bridgetoernooi dat georganiseerd was 
door bridgeclub Bronkhorst en bekend staat als de kroegentocht door 
Hengelo. Al maanden geleden vastgesteld op deze dag en over belang-
stelling nooit te klagen, kenmerkt dit toernooi zich door gezelligheid 
en tegelijkertijd strijdlust om het beste resultaat. Ondanks het prach-
tige weer hadden de 112 deelnemers van binnen en buiten de club er 
ook dit keer weer zin in en omdat per half uur van locatie gewisseld 
wordt, streek ieder telkens even het goede gevoel van deze mooie na-
zomerdag op.

Een prachtige dag om een bridge kroegentocht te houden, gezellig buiten!

Linde. Tijdens de festiviteiten die het 
afgelopen weekend door het bestuur 

van ‘Volksfeest Linde’ werden geor-
ganiseerd, werden vier jubilarissen 

door voorzitter Henk Sleumer in het 
zonnetje gezet. Dat waren Henk Bloe-
mendaal, Bennie Lenselink en Johan 
Lettink (alle drie 40 jaar lid) en Jan 
Uilenreed 25 jaar lid.

Jubilarissen Linde

Linde -  Vier jubilarissen werden door voorzitter Henk Sleumer in het 
zonnetje gezet

Tijdens haar verblijf in Gambia merk-
te Lonneke, dat jongvolwassenen met 
een lichamelijke handicap wegge-
stopt worden en geen kans krijgen op 
de arbeidsmarkt. In samenwerking 
met de houtbewerkers van Return 
wil Lonneke een werkplaats bou-
wen in Gambia, waar de lichamelijk 
gehandicapte jongvolwassenen het 

houtbewerkervak kunnen leren. Zij
gaat daartoe de stichting Return op-
richten. Voor deze werkplaats is geld
nodig. Met een benefietconcert hoopt
zij hiervoor geld binnen te krijgen.
Dankzij de medewerking van Josée
van der Staak is het mogelijk om in
Theater Onder de Molen aan de Lin-
deseweg 29 in het buurtschap Linde
een benefietconcert te geven. Er zijn
daarnaast diverse andere artiesten be-
reid gevonden om op zondag 9 okto-
ber belangeloos mee te werken. Men
krijgt een zeer afwisselend program-
ma voorgeschoteld. Alle entreegelden
worden ter beschikking gesteld aan
de stichting i.o. Return. Het concert
begint om 15.30 uur en duurt tot
circa 17.00 uur. Reserveren op 
www.theaterondermolen.nl of bellen:
0575 - 555783

Benefietconcert in TOM
Linde - Marianne Weenink maak-
te op de nationale ziekenzondag 
via de Zonnebloem kennis met 
Lonneke te Kamp. Lonneke is een 
28-jarige vrouw uit Ruurlo, die 
een terminale ziekte heeft. In ver-
band met haar onderneming Re-
turn legde zij in Gambia contact 
met houtbewerkers. Deze mensen 
maken prachtig bewerkte houten 
urnen, zie www.ret-urn.nl
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Achterhoeks Klasse Gala breidt 
programmering uit
Het Achterhoeks Klasse Klasse Gala 
wordt deze editie uitgebreid. Niet al-
leen in de grote zaal van City Lido zul-
len bands optreden, maar daarnaast 
is er extra podium in een speciale 
zaal waar gerocked gaat worden zoals 
in een club, een reggaezaal met uiter-
aard ook livemuziek en een Hollands 
café. Op dit moment zijn de volgende 
acts bevestigd: 
De Motorband (met Normaal leden 
Bennie Jolink en Jan Wilm Tolkman 
en Jovink-oprichters Hendrik Jan 
Lovink en Gijs Jolink), de Backcor-

ner Boogie Band (de nieuwe rock ‘n 
soul band van Hendrik Jan Lovink 
met 12 mans bezetting), de Lichten-
voordse garagebluesband Automatic 
Sam, de Vragenderse alternatieve 
popband Proper Outfit, de allerbeste 
Creedence Clearwater Revival tribu-
teband van de wereld en natuurlijk 
gastheren Jovink & The Voederbietels 
die na hun besluit in 2007 om te stop-
pen met touren nog maar sporadisch 
optreden. 

Stichting RAPS
Naast dat het Achterhoeks Klasse 
Gala voor alle bezoekers een plezier 

is, wordt er met het feest ook een 
ander goed doel gesteund, namelijk:  
Stichting RAPS ( Racende Achterhoe-
kers Promoten Snelheid) waarvan 
de bestuursleden onder andere Gijs 
en Bennie Jolink zijn. De baten van 
deze stichting komen ten goede van 
de motorsport.  De bijdrage wordt 
geleverd aan een nieuw motorsport-
talent en de publiciteit en sponsoring 
daarvan.

Kaarten
De voorverkoop startte op 22 sep-
tember om 11.00 uur via www.zwar-
tecross.nl,  www.jovink.nl en www.
feestfabriekakg.nl. Kaarten kosten  
€20,-. Vanaf 1 december en aan de 
kassa kosten kaarten € 25,-. De orga-
nisatie adviseert niet lang te wachten 
met bestellen, want alle voorgaande 
edities van het Achterhoeks Klasse 
Gala waren namelijk uitverkocht! 
Het Achterhoeks Klasse Gala wordt 
georganiseerd door de Feestfabriek.

17 december: Achterhoeks Klasse Gala in een nieuw jasje
16de editie in City Lido wordt uitgebreid 
met meerdere podia
Groenlo - Op 17 december wordt voor de 16de keer het Achterhoeks 
Klasse Gala gehouden. Net als vorig jaar zal dit inmiddels legendari-
sche feest plaatsvinden in City Lido in Groenlo. Tijdens deze editie 
zullen o.a. de Motorband, Jovink & the Voederbietels, Backcorner Boo-
gie Band en Automatic Sam optreden. Het perfecte recept voor een 
lekkere avond feest en om het warme Zwarte Cross gevoel tijdens de 
koude winterdagen weer even naar boven te halen. Dit alles in de wel-
bekende Achterhoekse gemoedelijke sfeer natuurlijk!

Diverse stands zullen hun nieuwe cre-
aties laten zien, zoals kaarsen, warm-
tezakken, bloemen, diverse kaarten-
technieken enz. Alie Rietbergen uit 

Apeldoorn heeft leuke creaties met
uiltjes. Een er is een demonstratie
met de Martha Stewartponsen door 
Willem Wassink. Wat kun je zoal
met deze ponsen doen. 

De beurs is van 10.00 tot 17.00 uur.
Inlichtingen 0544 - 464164. Zie adver-
tentie elders in deze krant.

2 oktober in Beltrum
Hobbybeurs met demo 
Beltrum - Op zondag 2 oktober 
a.s wordt er een hobbybeurs ge-
houden in Zalencentrum Dute, 
Mr. Nelissenstraat 16 te Beltrum.

Miranda van Doremalen laat de be-
zoekers zes verschillende wijnen uit 
Italië en Spanje proeven, witte en 
rode in verschillende prijsklassen. 
Deze wijnen komen uit het selectieve 
netwerk van Wijnpracht rechtstreeks 
van de bijzondere wijnhuizen die 
minder bekend zijn. 

Hoe wordt wijn gemaakt? Waardoor 
verschillen ze van smaak en waarom 
is de ene wijn zoveel duurder dan de 
andere? Wat is het verhaal erachter 
van de wijn en de wijnfamilie? Men 
krijgt hierop antwoord en vele menu-
suggesties, want wijn en spijs horen 
bij elkaar. Tijdens de wijnproeverij 
krijgt men tevens een voorproefje 

van heerlijke bijpassende gerechtjes
door Johan Mollenhof bereid. Een
gezellig samenzijn waar minimaal 
10 en maximaal 20 mensen in Gale-
rie De Burgerij aan deel kunnen ne-
men. Vooraf reserveren is noodzake-
lijk. Uiteraard is er mogelijkheid om
eveneens van de tentoonstelling van
Adrien Jancsek en Ingrid Al te genie-
ten. De wijnproeverij op 15 oktober
start om 17.00 en duurt tot circa
20.00 uur. Reserveren en verdere in-
formatie: 06-51 11 23 90 of 
deburgerij.vorden@gmail.nl

Wijn&Spijs in Galerie De Burgerij
Vorden - Galerie De Burgerij aan 
de Zutphenseweg 11 in Vorden, 
organiseert op 15 oktober in sa-
menwerking met ‘Wijnpracht’ 
uit Driebergen, een wijnproeve-
rij.

De feesttent nabij de molen was 
donderdagavond bijna te klein om 
al die belangstellenden een plaatsje 
te bezorgen want de revue’ s in Lin-
de staan bekend, vanwege de hoge 
amusementswaarde. Voor regisseur 
Henk Broekgaarden altijd een hecti-
sche gebeurtenis zo’n revue. Dat be-
gint eigenlijk al tijdens de repetities 
die altijd voor een groot deel in de 
zomervakanties vallen. En probeer 
dan maar altijd de mensen bij elkaar 
te krijgen. Op zich een compliment 
waard. En naarmate de dag van uit-
voering nadert wordt het spannings-
veld nog eens flink opgevoerd. Op de 
dag voor deze revue had Henk bij wij-
ze van spreken nog flinke buikpijn. ‘ 
We hebben gisteravond ( woensdag ) 
de generale repetitie gehad, het klop-
te voor geen meter. Reuze benieuwd 
hoe het vanavond zal gaan’, zo sprak 
Henk met een diepe zucht. 

Na afloop van de revue een com-
pleet ander beeld, een heel ontspan-
nen regisseur, want de revue ‘Woar 
geet ’t hen ‘ liep als een trein en de 
lachsalvo’ s in de tent moeten Henk 
Broekgaarden als muziek in de oren 
hebben geklonken. Sprankelend, 
tekstvast, spitsvondig, het publiek 
lachte zich een ‘hoedje’. De revue 
had als rode draad: twee families, 
één uit het Westen op vakantie naar 
de Achterhoek ( naar Linde dus ) en 
één familie vanuit Linde naar Italië. 

En iedereen kent dat fenomeen: op 
vakantie gaan is heel mooi, maar ook 
vaak een stressvolle gebeurtenis !

In het Westen van het land kwam een 
man bij de dokter, een overspannen 
zakenman met een burnout . De dok-
ter hield voet bij stuk: ‘ Jij gaat met 
vakantie naar de Achterhoek ‘. En 
daar ging hij, samen met z’n vrouw 
( bij wie hij onder de plak zat ), dus 
eentje die ook figuurlijk ‘de broek 
aan had ‘. Het paar werd vergezeld 
door hun verwende dochter. Een dol-
komische situatie toen de familie een 
busreis wilde maken. De bus startte 
niet. Motorkap omhoog en kon de fa-
milie een steenmatter verwelkomen 
( Een bekend verschijnsel ‘ bie ons in 
de Achterhoek’ ) De reisleidster had 
direct een oplossing voorhanden, de 
nylons uitgetrokken ( wat een mooie 
benen ! ) , van de nylons een kabel 
gemaakt en rijden naar. Het publiek 
lag in een deuk.

De boerenfamilie uit de Achterhoek 
maakte het nog bonter. De familie 
had bij de Postcodeloterij een prijs 
gewonnen: vakantie in Italië. Dat 
leek de boer, zijn vrouw en zoon wel 
wat, heerlijk op vakantie en dan laten 
we opoe lekker thuis. Maar dan had-
den ze opoe toch wel duidelijk onder-
schat. Schetterend en als een gek te-
keer gedaan, opoe ging dus wel mee. 
Eerst wel ( zonder opoe ) naar het 

gemeentehuis in Bronckhorst voor 
de paspoorten, het maken van foto’ 
s ( het fotohokje knalde uit elkaar ) 
, geen vingerafdrukken op het pas-
poort, maar een ‘ geuren identificatie 
‘ ( teengeuren- afdruk ) . Overigens de 
eerste in de gemeente Bronckhorst, 
maar gezien de hilarische toestan-
den op het toneel, waarschijnlijk ook 
de laatste ! Op het vliegveld Weeze 
waren de koffers natuurlijk weer te 
zwaar en dat soort zaken .

Complimenten aan de commissie ( 
Bert Tuinman, Jan Bosch, Martin ten 
Have, Bastiaan Meijerink, Herbert 
Hulstijn, Janny Haaring en Henk 
Broekgaarden ) voor het schrijven en 
bedenken van de liedjes en schetsjes. 
Heel knap allemaal en geënt op de 
gebeurtenissen van alledag. Toneel ( 
ook o.l.v. Henk Broekgaarden ), dans 
( o.l.v. Petra Bosch ), muziek ( Gerald 
Tempelman , Herbert Hulstijn en 
Wilfried Lichtenberg ) wisselden el-
kaar in snel tempo en vrijwel zonder 
haperingen af. Prachtig het aandeel 
van de decorbouwgroep o.l.v. Martin 
ten Have. Schitterende decors van het 
San Marcoplein in Venetië compleet 
met gondels en het doek van het 
landschap in Linde met de molen. 
Het openingslied van de revue werd 
gezongen door scholieren van o.m. 
school De Kraanvogel. Souffleuse 
Joke ten Have. Grime: Gerrie Harm-
sen, Ina Wesselink en Josine Nijen-
huis. Een reactie vanuit het publiek 
na afloop van de revue: ‘ Motten wie 
noe nog tot 2016 wachten op een vol-
gende revue, da’ s toch wel een lange 
tied. Ze meugt dat wel eender doon, 
zo vindt ze in Linde ‘!

‘ Woar geet ‘t hen ‘ in buurtschap Linde

Een revue met hoog amuse-
mentsgehalte

Linde - In het buurtschap Linde wordt elk jaar voorafgaande aan de 
volksfeesten een toneelstuk opgevoerd. Om de vijf jaar worden de to-
neelactiviteiten uitgebreid. In plaats van alleen toneel, wordt er dan 
een revue gepresenteerd met uiteraard wel de vaste kern van de to-
neelgroep Linde. 2011 is zo’ n lustrumjaar.

enthousiaste groep medewerkers

De verscheidenheid in het werk van 
de kunstenaars is groot, maar de ge-
mene deler is de dualiteit. “Het is een 
rijkdom om twee culturen te mogen 
ervaren, en gelukkig vlakt het één het 
andere niet uit.”, licht Eung Young 
Lee toe. De vijf vrouwen beoefenen 
ieder één of meerdere kunstvormen 
om uiting te geven aan hun verhaal.
Monali Meher begint na haar studie 
fine arts in Mumbai allereerst met 
performance art en zet daarmee pu-
bliekelijk haar eigen lichaam en ge-
dachten in om zich te kunnen uiten. 
Een kunstvorm die op dat moment 
(1998) nog heel ongewoon is in India. 
Na haar komst in Nederland in 2000, 
legt Meher zich ook toe op installa-
ties, video en fotografie. Momenteel 
werkt Meher vanuit Amsterdam, 
maar haar werk is te zien geweest in 
o.a. in het Tate Modern in Londen, 
maar ook tijdens kunstfestivals in 
Beijing en Glasgow. Dichterbij huis 
was haar deelname aan de tentoon-
stelling Rebelle, Kunst & Feminisme 
in het Museum Moderne Kunst Arn-
hem, dat vervolgens ook werk van 
haar aankocht.
 
Miyuki Okuyama fotografeert. Met 
een zelfgemaakte pinhole camera, 
een draagbare camera obscura, schiet 
ze foto’s die wazig en onscherp zijn. 
Door de technische beperking van 
haar camera, is het niet mogelijk 
een exacte weergave te fotograferen 
van de realiteit. De zwart wit foto’s 
nodigen de kijker uit een eigen ver-
haal te maken, zich een geheel sub-
jectieve mening te vormen over wat 
hij ziet. Net zo vervreemdend zijn de 
foto’s die Okuyama schiet met een 
speelgoedcamera. Deze kleurenfoto’s 

geven misschien meer weg van de
waarheid, maar door de bolling in
het beeld (alsof ze door een fisheye 
lens zijn geschoten) zijn ze niet direct
te plaatsten.
 
Eun Young Lee vertaalt in haar po-
etische installaties een zoektocht in
het verleden; een voortdurende te-
rugkoppeling van herinneringen die
vervagen en versmelten met andere
waarnemingen, of misschien met
dromen. De installaties bestaan uit 
verschillende elementen, waarin elk 
onderdeel een eigen verhaal vertelt. 
Een installatie bundelt dus verschil-
lende verhalen samen tot een nieuw
hoofdstuk.
 
Als jarenlange gevangene in een eigen
gecreëerde web van verlangen naar 
perfectie, hekelt Yunjoo Kwak nu dat
niet te behalen einddoel. Met haar
foto’s toont Kwak tradities en gebrui-
ken uit haar Koreaanse achtergrond
die perfectie symboliseren, en tegelij-
kertijd de grillige en pijnlijk kanten 
hiervan. Een stil maar krachtig verzet
tegen geldende maatstaven die ze zelf
steeds meer durft los te laten.
 
JiHyun Youn is danseres. Na haar 
dansopleiding aan de SeJong Univer-
sity in Seoul, is ze via een vervolgop-
leiding aan de European Dance Deve-
lopment Centre in Arnhem, uiteinde-
lijk in Amsterdam terecht gekomen.
Waar ze o.a. voor Theater Adhoc 
heeft gewerkt als danser en choreo-
graaf. Tijdens de opening van Who is
Afraid of Oriental Girls? zal Youn een
performance geven. Meer van haar
werk zal tijdens de tentoonstelling te
zien zijn op video.

Galerie Espace Enny
Opening groepstentoonstelling
Laag Keppel - Op zondag 2 oktober om 15.00 uur opent Max Meijer,
o.a. bestuurslid van Stichting Shinkichi Tajiri, de groepstentoonstel-
ling Who is Afraid of Oriental Girls? De hoofdrol is weggelegd voor
het werk van vijf sterke vrouwen met hun roots in Oost en- Zuid Azië.
Eung Young Lee, vaste kunstenaar van de galerie, heeft haar Zuid-
Koreaanse landgenoten JiHyun Youn en Yunjoo Kwak, de Indiase Mo-
nali Meher en de Japanse Miyuki Okuyama gevraagd samen met haar
de twee werelden te laten zien, die zo van invloed zijn op hun werk.
Het wonen en werken in Nederland, puttend uit bagage vol herin-
neringen, tradities en geschiedenis uit het Verre Oosten, heeft zich
gebundeld in de werken voor deze tentoonstelling. De bezoeker krijgt
hiermee the best of both worlds. De tentoonstelling loopt tot en met
27 november.

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



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

Werken op de manier van deze eco-
logische schilder en architect kan 
iedereen meemaken. In drie uur 
tijd maakt men één compleet werk 

in de typische Hundertwasser stijl, 
mét nabespreking. Elk van de twee 
workshops is apart te doen, ook beide 
meemaken is mogelijk. De workshop 

( minimaal 4- 10 deelnemers ) is op 
vrijdag 30 september van 13.30 tot 
16.30 uur en op maandag 3 oktober 
van 10.00 tot 13.00 uur. Aanmelden 
kan via www.amare-atelier.nl of bel-
len: 0575 555783. Op 4 oktober is er 
tussen 10.00 en 12.00 uur een open-
morgen in atelier Amare. Wel van 
tevoren aanmelden.

Hundertwasser op herhaling

Vorden - Vanwege het grote aantal aanmeldingen bij de vorige gele-
genheid organiseert atelier Amare aan de Komvonderlaan 6 in Vorden 
op 30 september en op 3 oktober een workshop tekenen en schilderen 
‘à la Hundertwasser’.

Rob Roth , eigenaar van Wijnhoeve 
Elenova in het uiterste puntje van 
het buurtschap Linde ( nog net Vor-
den ) kan zijn geluk niet op en zegt: 
‘ Vorig jaar vielen we met twee keer 
goud in Berlijn ook al in de prijzen. 
En dan dit jaar opnieuw nog fraaiere 
resultaten. We zijn als Achterhoekse 
Wijnboeren apetrots op onze pro-
ducten. En dan te bedenken dat wij 
in de Achterhoek pas in 2004 met de 
wijnbouw zijn gestart’, zo zegt hij. 
Bij de Verenigde Achterhoekse Wijn-
bouwers zijn in totaal 12 wijnboeren 
uit Vorden, Almen, Groenlo, Aalten, 
Lievelde, Beltrum, Geesteren en Win-
terswijk aangesloten. De wijnboeren 
doen alles zelf zoals bijvoorbeeld 
druiven persen, de wijnen ‘vermark-
ten’ e.d. 
Uit de gewonnen prijzen blijkt dat in 
de Achterhoek kwalitatief hoogwaar-
dige wijn wordt gemaakt. Rob Roth: ‘ 
We hebben samen circa 22 ha ter be-
schikking met een jaarlijkse capaci-
teit tot 175.000 flessen. We verwach-
ten dat we dit jaar ongeveer 100.000 
flessen zullen produceren. Ik kan het 
nog niet precies aangeven, nog even 
de oogst van volgende maand afwach-
ten, maar ik blijf optimistisch ge-
stemd. Ondanks de natte zomer valt 
de oogst tot op heden niet tegen. We 
hebben de laatste weken behoorlijk 
droog weer gehad en dat helpt ons 
nog mooi. Het vroegrijpe ras Solaris 
is vanaf 30 augustus in drie tranches 
geoogst. Onze pers heeft een capaci-
teit van 3,5 ton. Daardoor hebben we 
op drie verschillende dagen ( in twee 
weken ) moeten persen. Over kwali-

teit en volume zijn we zeer tevreden’,
zo zegt Rob Roth.
Tot dat oordeel kwam ook de interna-
tionale jury . Tijdens de keuring wor-
den de wijnen namelijk geanalyseerd,
waarbij wordt gekeken welke stoffen
er in zitten. Inmiddels is gebleken
dat bij de druiventeelt in Nederland
maar liefst 80 procent minder bestrij-
dingsmiddelen worden gebruikt dan
elders. Rob Roth, toen nog woonach-
tig in omgeving Amsterdam leerde 
tijdens een vakantie in Winterswijk
de Achterhoekse wijn kennen, die
hij toen omschreef als een wijn met
een ‘verrukkelijke smaak ‘. Toen hij
zich dan ook een paar jaar geleden
in de Achterhoek vestigde, wist hij
zeker ‘ik word wijnboer’. Hij volgde
met succes de cursus ‘wijnboer ‘ en 
wat de praktijk betreft, stak hij veel
op van Henk Takken, wijnboer van 
‘Wijngoed Kranenburg’. ‘Henk was
mijn mentor ‘, zo sprak Rob toen. 

Rob Roth begon in 2009 met de aan-
plant van 6000 druivenstekken d.w.z.
3100 Solaris druiven ( vroegrijpe 
witte druif ), 500 Cabernet Cortis (
blauwe druif ) en 2400 Johannniter (
witte druif ). Ik ben dus eigenlijk pas
nieuw in het vak en nog steeds blij 
dat ik als wijnboer ben begonnen’, zo
zegt hij. Inmiddels is hij secretaris bij
de Verenigde Achterhoekse Wijnbou-
wers en verantwoordelijk voor Sales
en Marketing. Rob: ‘We leveren onze
wijnen aan 30 horecabedrijven en 25
winkels in de Achterhoek. Kwaliteit 
en prijs liggen qua verhouding goed
en vooral het ‘ verhaal ‘ achter onze
wijnen is prachtig om te vertellen’,
zo zegt hij. Op de flessen wijn van
de Achterhoekse wijnboeren staan
namen van alledaagse uitdrukkin-
gen zoals die in deze regio gebruikt
worden. ‘Uutbloaz’n . Goodgoan’ en
‘Weerkomm’n ‘, wie kent ze niet ! De
wijnen die met goud, zilver en brons
zijn bekroond kunnen belangstel-
lenden proeven en kopen tijdens de
‘Open Wijngaarddag “ welke zondag
2 oktober vanaf 13.00 tot 17.00 uur
onder meer op de Vordense wijngaar-
den Kranenburg aan de Kostedeweg 2
en Elanova aan de Bleuminkmaatweg
1 in Vorden gehouden worden. ‘En
het verhaal achter onze wijnen zul-
len we die dag heel graag vertellen’,
zo zegt Rob Roth enthousiast.

‘We zijn apetrots ‘
Goud, zilver en brons voor 
Achterhoekse wijnboeren
Vorden - Glunderen gezichten bij 
de Achterhoekse Wijnbouwers. 
Eerst was daar vorige week ‘zil-
ver ‘ tijdens de AWC Vienna In-
ternational Wine Challenge 2011 
( Wenen ). Die eervolle onder-
scheiding werd toegekend aan de 
‘Regent op Hout’, een wijn die in 
2009 werd geproduceerd. Afgelo-
pen zondag vond in Groesbeek 
de prijsuitreiking van de Neder-
landse Wijnkeuring plaats. En 
opnieuw een groot succes voor 
de Verenigde Achterhoekse Wijn-
bouwers : Goud voor de ‘Solaris 
2009’, zilver voor de ‘Regent op 
Hout 2009’ en brons voor de ‘So-
laris op Hout 2009 ‘.

Erwin Plekkenpol van de VAMC De 
Graafschaprijders uit Vorden werd in 
de E 2 klasse vijfde. Voor Erwin toch 
wel even balen want in het tussen-
klassement stond hij ( voor aanvang 
van de wedstrijden in Frankrijk ) op 
de derde plaats met nog alle kans op 
de zilveren medaille. Erwin: ‘Dat was 
voor de start van de eerste manche op 
vrijdag ook mijn insteek: in elk geval 
het Europees kampioenschap af te 
sluiten met een plek op het podium. 
In het begin van deze wedstrijd ging 
het echt goed, maar helaas kwam ik 
daarna een paar keer ten val en dat 
kostte veel tijd. Ik werd uiteindelijk 
zevende, maar mijn naaste concur-
renten de Zwitser Jonathan Rosse en 
de Zweed Daniel Person liepen wel 
vier punten op mij in.
Door de valpartijen op vrijdag, ging 
ik in de tweede manche op zaterdag 
voorzichtig van start, want ik wilde 
absoluut geen fouten maken. Dat ge-
beurde ook niet, ik zat goed in de wed-
strijd en eindigde die dag op de vierde 
plaats. Helaas reed de concurrentie 
nog een tikkeltje beter. Toch stond 

ik aan het eind van de dag in het tus-
senklassement nog steeds op de derde 
plaats en begon ik zondag met een 
goed gevoel aan de laatste manche’, zo 
zegt hij. Echter deze beslissende race 
ging al direct mis. Erwin: ‘ Ik kwam 
scheef achter het starthek te staan en 
kwam daardoor gelijk in de achter-
hoede terecht. Het was vervolgens op 
het smalle parcours uitermate lastig 
om rijders voor mij in te halen.
Dat lukte in het verloop van de race 
wel, maar ik kon de tijd die ik in het 
begin verloor, niet meer goed maken. 
Uiteindelijk eindigde ik in het dagklas-
sement op de tiende plaats, waardoor 
ik in het eindklassement terugviel 
naar de vijfde plaats. Jammer, want 
er had meer ingezeten. Terugkijkend 
is een vijfde plek natuurlijk een goed 
resultaat en mag ik daarover best te-
vreden zijn. ( De Brit Greg Evans werd 
Europees kampoen, 2 Michael Szuster 
Polen, 3 Jonathan Rosse Zwitserland, 
4 Daniel Person Zweden , 5 Erwin 
Plekkenpol ). Natuurlijk prachtig dat 
wij als team wel Europees kampioen 
zijn geworden. Toch is 2011 waar-

schijnlijk het laatste jaar geweest dat 
ik in Europees verband enduro heb 
gereden. Ik ben momenteel te druk 
met allerlei andere dingen, waardoor 
ik minder kan trainen, waardoor de 
motivatie ook afneemt. Wel blijf ik 
actief deelnemen aan het Nederlands 
kampioenschap enduro’, zo zegt Er-
win Plekkenpol.
Dit kampioenschap verloopt voor hem 
tot dusver uitstekend. Na overwinnin-
gen begin dit jaar in Enter, Holten en 
Veldhoven, stond afgelopen zaterdag 
in Havelte de vierde wedstrijd op het 
programma. Erwin: ‘ In totaal moes-
ten we vijf ronden van 44 kilometer 

rijden op o.m. het militair oefenter-
rein in Havelte, dus veel zand. Het 
werd een leuke strijd, Erald Lam-
mertink, Robin Nijkamp en ik gingen 
qua tijden lange tijd gelijk op. Met het 
ingaan van de laatste crossproef had 
ik 1,4 seconde voorspong op Robin. Ik 
ging als eerste deze proef in en reed 
mijn beste tijd van de dag. Robin Nij-

WPM KTM Team Europees kampioen
Erwin Plekkenpol EK enduro individueel vijfde

Vorden. Het WPM KTM Team (bestaande uit de rijders Mark Wassink, 
Erwin Plekkenpol en Robin Nijkamp) is er tijdens de laatste wedstrijd 
om het Europees kampioenschap enduro in geslaagd om de titel voor 
teams in de wacht te slepen. Het is de eerste keer in de geschiedenis 
dat een Nederlands team hierin is geslaagd. Er waren nog meer succes-
sen, want Mark Wassink wist in de klasse E 3 in de eindstand om het 
Europees kampioenschap op de tweede plaats te eindigen.

Erwin Plekkenpol fraaie vijfde plaats Europees kampioenschap enduro

WPM KTM Team Europees kampioen. V.l.n.r. : Mark Wassink, Robin Nijkamp, Erwin Plekkenpol

kamp kwam na mij over de finish en 
zette een tijd op de klokken die drie 
seconden langzamer was. Ik won dus 
met 4,5 seconde voorspong dus ook 
mijn vierde ONK en dat geeft een su-
per gevoel’, zo zegt Erwin Plekkenpol. 
Hij heeft in het tussenklassement 
thans 16 punten voorsprong op Erald 
Lammertink en 18 punten op Robin 

Nijkamp. Het clubteam van de VAMC
De Graafschaprijders uit Vorden als-
mede het WPM KTM team werd deze
zaterdag in Havelte eveneens winnaar.
Wat de ONK enduro betreft staan er
dit jaar nog de volgende wedstrijden
op het programma ( Harfsen, Berge-
ijk, Vorden, Geesteren, Hellendoorn
en Zelhem ) .
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Rob Harmsen heette als een van de 
naaste buren, namens de buurt, allen 
van harte welkom bij de heropening 
van de Jeugd Ontmoetings Plek, JOP. 
“Deze ontmoetingsplek bestaat al 
heel wat jaren en is beginnen te groei-
en toen bij de voetbalclub hierachter, 
eindelijk een tweede voetbalveld werd 
aangelegd en het huidige bruggetje is 
gebouwd. Dit was in 1977, nu alweer 
34 jaar geleden. In de beginperiode 
werd vooral het bruggetje gebruikt 
en zat de jeugd op de leuningen. Als 
er veel jongeren op het bruggetje wa-
ren, dan was dit voor sommigen aan-
leiding om toch maar een omwegje 
te maken zodat de confrontatie met 
de jeugd op de brug vermeden werd. 
Door klachten van niet alleen de om-
wonenden, maar ook van passanten, 
soms was het bruggetje zo verstopt 
dat er bijna geen doorkomen aan was, 
heeft dit er uiteindelijk toe geleid dat 
het huidige gebouw er neer is gezet. 
In september 2002 is dat toen met 
een bescheiden feestje samen met 
de buurt gevierd. Een leuk detail is, 
dat toen uiteindelijk de opening ge-
vierd werd, de initiatiefnemers voor 
de bouw van dit onderkomen deze 
plek alweer ontgroeid waren, zo lang 
had het overleg met de toenmalige 
instanties geduurd.” 
In al die jaren is er veel jeugd geko-
men en gegaan, weinig van elkaar 
verschillend. “Zij wisten het gaspe-
daal van hun opgepimpte auto’s te 
vinden, of de gashendel van de brom-
mer los te draaien.” Denken over de 
veiligheid van kinderen, kleinkinde-
ren of buurtkinderen is dus van alle 
tijden. “Wij waarderen het werk dat 
gedaan is om deze plek op te knap-

pen, zeker voor diegene die de han-
den uit de mouwen hebben gestoken 
en er voor gezorgd hebben dat het 
onderkomen er weer ‘spic en span’ 
bij staat. Ook de inzet van alle be-
trokken, overleggroepen en officiële 
instanties,” besluit Rob. Hij vindt het 
wel jammer dat voor de sloot vlak 
achter de JOP, door hem een open ri-
ool genoemd, ondanks dat de zijkan-
ten zijn gemaaid, nog geen oplossing 
is gevonden. “Voor het overige spreek 
ik de wens uit dat de relatie van de 
buurt met jongeren van het JOP steeds 
een goede verstandhouding mag zijn, 
met wederzijds respect voor elkaar. 
Ik dank jullie wel.” 

Vanwege de afwezigheid van Rolf 
Grijpma die namens Steenderens Be-
lang alles met betrekking tot de JOP 
had gedaan, dankte voorzitter Rieks 
Eggens Rob voor de mooie woorden, 
de buurt en de jongeren dat ze bij el-
kaar zijn gekomen met alle zorgen 
en moeilijkheden, het JEKK, de firma 
Menting die de brug ‘om niet’ heeft 
gerenoveerd en de gemeente voor de 
medewerking. “De jeugd verandert 
de hele tijd. De huidige jeugd heeft 
het in frisse kleuren opgeverfd, de 
volgende groep jeugd die zal weer 
nieuwe clubkleuren krijgen. Wij zul-
len zorgen dat ze dan verf hebben om 
het in de nieuwe tint te brengen,” al-
dus Rieks Eggens. “Ik wens jullie echt 
veel plezier hier. Zorg dat je er een 
leuke plek van houdt, zorg dat je een 
goede verstandhouding houdt met 
alle mensen die hier omheen zijn. Er 
is echt genoeg ruimte in Steenderen 
voor iedereen. De jongerenwerker 
blijft aan als verbindingsofficier in 

overleg tussen buurt, gemeente en 
belangenorganisaties. En daar zijn we 
heel blij mee.” 
Wethouder Josephine Steffens gaf 
aan het belangrijk te vinden hoe men 
met elkaar omgaat. Zij ziet het als 
een schone taak van de huidige groep 
jongeren om de nu geldende normen 
en waarden verder door te geven. 
“Waar het werkelijk om gaat is dat 
we samen oplossingen bedenken.” Zij 

bedankte eveneens de verschillende 
deelnemers, zoals de buurt, de jeugd, 
de jongerenwerker, de wijkagent en 
de medewerkers van het zwembad. 
“Het is een voorbeeld voor de vele 
projecten die nog komen. Het is echt 
een succes!” 
De officiële opening werd verricht 
door de woordvoerder van de buurt 
Rob Harmsen, samen met Diede, die 
de jongeren vertegenwoordigde. Sa-

men knipten zij het lint door die voor
deze gelegenheid aan de brug werd
geknoopt. 

Sandra Krijgsman van het JEKK ver-
telde dat ze de samenwerking tussen
de verschillende partijen, zeker ook
de jeugdhulpverlening en de jonge-
renwerker, als zeer prettig heeft er-
varen. Daarna opende zij de bijbeho-
rende feestelijke barbecue.

Na renovatie en kleurig schilderwerk

Heropening JOP Steenderen

Steenderen - Na een periode van overleg en kluswerkzaamheden is 
de JOP Steenderen feestelijk in gebruik genomen. Woensdagavond 
21 september waren jongeren, buurtbewoners, bestuursleden van het 
Steenders Belang, medewerkers van het JEKK, het jongerenwerk en 
het zwembad en de wijkagent aanwezig bij de officiële opening met 
feestelijke barbecue.

Diede (l.) en Rob Harmsen knippen het lint door om de JOP Steenderen officieel in hergebruik te nemen. Rob Harmsen sprak namens de buurt.

Uitslag van de eerste en tweede avond 
van de eerste competitieronde van 
Bridgeclub Bronkhorst, gespeeld op 
15 en 22 september 2011 in Toldijk.

Eerste avond Lijn A: 1.Inge Pellenberg 
& Reint Pellenberg; (2).An Wortel & 

Nel Hendriks 58,33%; (2).Dick Brink-
man & Rene Winkelman 58,33%. 
Lijn B: 1.Els Westerhof & Hermien 
Veenhuis 61,42 %; 2.Ans Knaake & 
Leida Pennekamp 59,83 %; 3.Carla 
Hoogkamp & Gerard Lohschelder 
53,33 %. 

Lijn C: 1.Karen Notten & Joop te 
Veldhuis 58,33 %; 2.Fia Wesseling & 
Thea Huis in ’t Veld 57,50%; 3.Gè Rie-
mersma & Tom Riemersma 55,83 %. 

TWEEDE AVOND 
Lijn A: 1. Inge Pellenberg & Reint 

Pellenberg 71,61 %; 2. Bert Deunk 
& Gerrit Oldenhave 58,00 %; 3. Diny 
Mijnen & Herman Stapelbroek 54,58 
%. 
Lijn B: 1. Bert Nijenhuis & Jan van der 
Tol 68,33 %; 2. Silvia Schreiber & Els 
van der Jagt 62,50 %; 3. Annie Hart-

man & Jolande Oldenhave 51,67 %. 
Lijn C: 1. Karen Notten & Joop te Veld-
huis 60,42 %; 2. Paulien Gasseling & 
Mini Peters 58,85 % 3. Riet Niesink & 
Riekie Nieuwenhuis 58,70 %. 
Donderdag 28 september de derde 
avond in deze ronde.

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

Op 12 en 13 oktober wordt er met de workshop een licht duo met 
een bijpassende schaal gemaakt. 

U hoeft geen evaring te hebben, alles wordt stapsgewijs uitgelegd 
en iedereen gaat met een mooi stuk de deur uit. Een voorbeeld 

van de workshop staat nu in de winkel en op de website van De
Vordensetuin.Voor opgave en info kunt u contact opnemen met:
De Vordense Tuin, Raadhuisstraat 11 in Vorden 
Telefoon 0575-555222 info@devordensetuin.nl 
www.devordensetuin.nl

Workshops bij De Vordense Tuin
Vorden - Donderdag 22 september zijn de workshops bij 
De Vordense Tuin weer begonnen, dit keer werden er 
mooie herfst kransen gemaakt. Elke maand organiseert 
Monique Norde van De Vordense Tuin workshops in haar 
winkel.
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Vrijdagavond werd afgetrapt met de 
band Springbreak, bij ieder hier in de 
buurt welbekend. Zij warmden het 
publiek lekker op voor de hoofdact: 
Plork en de Aannemers. Deze raas-
den, zoals ze het zelf zo mooi om-
schrijven, als een tornado door de 
tent. Het publiek werd lekker op zijn 
kop gezet door pakkende meezingers 
en hilarische covers en dat allemaal 
door heren gehuld in kekke pakjes 
met bouwhelmen op. 

Voor zaterdagavond werden vele 
mensen uitgenodigd om het jubi-
leumfeest mee te vieren. In de tent 
verzamelden zich buren, relaties, 
wethouders, oud Flophousegangers 
en vrijwilligers van vroeger en nu. 
Achter de bar stonden nieuwe vrij-
willigers, zodat alle vrijwilligers van 
Flophouse het feest mee konden vie-
ren. Die hadden al hard gewerkt om 
het feest te organiseren, de tent op te 
zetten en te versieren en vrijdags de 
soosavond in goede banen te leiden. 

De band Plus Dorien speelde die 
avond een afwisselend programma. 
Van luisterliedjes, dat was fijn om-
dat velen elkaar deze avond weer na 
lange tijd spraken, tot lekkere swing 
om op te dansen. 

Alien Maalderink heette deze avond 
het vele publiek een warm welkom. 
“De Kiek Uut Toldiekers kwamen 
met een heel geweldig cadeau, ik was 
erg verrast. Dank je wel! Die hebben 
Old Flophouse wat vroeger vooraan 
aan de weg stond weer helemaal op-
gepimpt, het lichtje doet het weer. 

Iedereen kan hem zien, hij staat nu 
in de kamer.” Zij had al gezien dat 
velen de prachtig samengestelde fo-
towanden met belangstelling had-
den bekeken en besproken. Foto’s 

vanaf het begin tot nu toe hingen 
er te pronken. Ook de vele posters 

die, toen nog veelal handgeschilderd 
waren tentoongesteld. In de kamer 
lagen de plakboeken vol kranten-
knipsels en andere paparassen van 
weleer tot nu. Boven werd een dia-

serie getoond met eveneens beelden 
van toen en nu. Vele herinneringen 
over vroeger werden opgehaald, een 
echte reünie. 

“Maar ook nu is er nog steeds Flop-
house! Het is geweldig dat zo’n ont-
moetingscentrum met vrijwilligers 
nog steeds bestaat in een dorp als 
Toldiek. Daar hebben we met zijn al-
len, dus jullie ook, deel aan,” aldus 
Alien. Zij richtte zich tot de buren. 
“Heel hartelijk dank voor 40 jaar 

accepteren en mee leren leven dat 
Flophouse buurman of buurvrouw
is. En bedankt voor de ontzettend
mooie boog.” Een korte memoriam
voor Martin Spekkink die nog steeds
wordt gemist, ontbrak niet. “Hij zal
het fijn vinden dat we met vrijwil-
ligers doorgaan, Flophouse behou-
den en toch met de tijd meegaan,”
vervolgt Alien. “Nu wil het feit dat
Tijn Spekkink zijn creativiteit los
heeft gelaten op het doek en heel iets
moois heeft gemaakt wat we ook een
bijzondere plek in Flophouse willen
geven.” Anke Spekkink onthulde een
prachtig schilderij van Martin. 

Tot slot werden twee mensen die al
40 jaar betrokken zijn bij Flophouse
in het zonnetje gezet. Evert Klein 
Lenderink en Henk Huurnink kre-
gen bloemen en een presentje. “De
bos bloemen mogen jullie aan jullie
vrouw afleveren. Want ik wil wel
zeggen: de vaders en moeders van de
vrijwilligers, maar ook de partners
van de vrijwilligers hebben heel wat
te verduren als iemand besmet is met
het Flophouse virus. Want dan zijn 

ze namelijk nooit bij huis, ze zijn al-
tijd hier!” Het gastenboek werd door
veel mensen getekend. Bovendien
konden de nu aanwezigen hun ver-
halen van vroeger op papier kwijt. 

“Wat jullie in jullie tijd hebben mee-
gemaakt in Flophouse, zodat we dat
levendig kunnen houden.” 

Via de website kunnen natuurlijk
ook de verhalen worden gestuurd:
www.flophouse.nl

40 jarig jubileum Flophouse

Groots feestweekend

Toldijk - Afgelopen weekend, vrijdagavond 23 en zaterdagavond 24 
september was het dan zover, het 40-jarig jubileum van Flophouse! 
Wat een ontzettend mooi feest was dat. De tent zoals iedereen die kent 
van het Lentefeest werd van stal gehaald en deze werd ingericht voor 
een weekend lang feesten omdat het mooie Flophouse al zo lang mag 
bestaan.

Alien Maalderink (l.) en Anke Spekkink tijdens het onthullen van het schilderij. Tijn Spekkink schilderde een portret van zijn vader Martin Spekkink.

De buurt maakte een boog voor hun 40 jarige buur.

Optreden vrijdagavond in de soos van Plork en de Aannemers.

De Kiek Uut Toldiekers met Dieuwke als grootste klusser, pimpte de wegwijzer Old 
Flophouse op.

Er was veel belangstelling voor de oude foto’s van Flophouse.
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afd. Dialect

Wat is: A. Schael: 
  “’t schaele verscheed”. Ongelijke erfenis, waarbij de oudste  
  zoon bijna alles erft en de andere kinderen nagenoeg niets.

 B. Fitterklaos, Fitterkonte: 
  Kieskeurige man of vrouw. 
  “Fitterklaöse en fitterkuntjes köw neet gebroeken an taofel”.

 C. Gupse: 
  “Ne gupse zaod”. Een hand vol zaad.

Antwoorden
We’j nog van too?

Hij deelde mee dat onlangs de muzi-
kale fruitmand van de EO was aan-
gevraagd voor 2 negentigjarige leden, 
beide woonachtig in Hengelo.
Hierna was het woord aan ds.C.Ferrari. 
Wij hebben ons een beeld gevormd 
van Israël aan de hand van de Bijbelse 
verhalen. De vraag is “Wat heeft het 
met ons gedaan?” Daarom het thema 
“ Zien met andere ogen”. De reis 
werd vertoond met beelden m.b.v. 
een beamer.
De reis met Hengelose gemeente-
leden begon in het Noorden met 
Caesarea, de havenstad naar Rome., 
met als stadhouder Pontius Pilatus. 
Hier heeft Paulus gevangen gezeten.
Daarna volgden de steden Kana en 
Nazareth. In Nazareth zagen we de 
kerk van de aankondiging van de ge-
boorte van Jezus. In Tabgha werd de 
kerk van de broodvermenigvuldiging 
getoond. Ook op de berg van de Za-
ligsprekingen was een kerk gesticht. 
De Golan hoogte, bekend van de 
zesdaagse oorlog werd o.a. bewoond 
door de Druzen.

Vervolgens zagen we het beeld ge-
toond van het gezicht op Jeruzalem
met o.a. de gouden rotskoepel en
de ElAksa moskee. Hier werden de 
bekende plekken vertoond, zoals de
Klaagmuur, de Olijfberg en de Heilige
Grafkerk en de Graftuin. 
Daarna werd een bezoek gebracht 
aan het Jad Vashem oorlogsmuseum.
Hier was in een steen gegraveerd de
namen waar vroeger een Synagoge
was geweest, zoals Lochem, Deven-
ter en Apeldoorn. Verder waren er
beeldhouwwerken van de omgeko-
men kinderen. Dit maakte indruk op
de aanwezigen.
De inleiding eindigde om des tijds
wille met een bezoek aan de geboor-
tekerk in Bethlehem, in Palestijns
gebied.
Ds.Ferrari is bereid het tweede deel 
van de reis in een volgende bijeen-
komst te vertonen.
De voorzitter bedankte haar harte-
lijk voor haar deskundige inleiding,
ondersteund met Bijbelgedeelten. Zij
kreeg een attentie en een plant als 
waardering voor het gebodene.
De voorzitter riep de aanwezigen op
voor de volgende bijeenkomst op don-
derdagmiddag 27 oktober as., samen
met de ANBO. Dan zal burgemeester
H. Aalderink voor ons spreken over
de toekomst van Bronckhorst en de
plaats van de oudere daarin.
Met het zingen van het lied “Ik wil 
zingen van mijn Heiland”werd deze 
geslaagde bijeenkomst afgesloten.

Grote belangstelling 
voor reis door Israël
Vorden - De PCOB afdeling Vorden 
startte het nieuwe seizoen met 
een inleiding van ds.C.Ferrari uit 
Hengelo met een reis door Israël 
en Jordanië. Het thema was “Zien 
met andere ogen”. Dit was ook de 
teneur van het openingswoord 
van voorzitter F.Midden. Hij kon 
ruim 50 belangstellenden voor 
deze middag verwelkomen.

Iedereen is vanaf 21.00 uur welkom 
in zaal Leemreis aan de Spalstraat 40. 
De actuele gemeentepolitiek komt 
dan aan bod, aan de hand van de 
agenda van de komende raadsver-

gaderingen. Er is veel voor te berei-
den: de begroting 2012 vraagt onze 
aandacht en ook de voorstellen over
Toekomstbestendig Bronckhorst.
Daarnaast kan elke aanwezige pun-
ten naar voren brengen. D66 heeft
gemerkt dat er onder de mensen veel
leeft op het gebied van politieke za-
ken in de gemeente. De fractie wil 
hierover graag met inwoners van
Bronckhorst van gedachten wisselen.
Politiek is er voor de mensen, dat is
het uitgangspunt.

D66 op locatie
Hengelo - De gemeenteraadsfrac-
tie van D66 houdt regelmatig 
openbare fractievergaderingen 
op wisselende locaties in Bronck-
horst. Op maandag 3 oktober 
is Hengelo en omgeving aan de 
beurt.

‘Het Volle Pond’ Houtkampstraat 
58. Jan Weijsenfeld is ruim dertig 
jaar tuinbouwer geweest onder meer 
op het landbouw- en veeteeltbedrijf    
‘De Vijfsprong’ te Vorden. Op de Vijf-
sprong wonen en werken mensen 
die door geboorte of levensloop een 

zorgvraag of een hulpvraag hebben. 
Voor hen vormt de Vijfsprong een be-
schutte plaats waar zij met aangepast
werk hun leven vorm kunnen geven.
Daarbij wordt in de tuinbouw ( aller-
lei groenten) en de veeteelt (koeien) 
en in de kaasmakerij zinvolle arbeid
verricht. 

De lezing van Jan Weijsenfeld zal
gaan over de grondbeginselen en de
werkwijze van de biologisch dynami-
sche landbouw.

Lezing biologisch-dynamische 
landbouw
Doetinchem - Op donderdag-
avond 29 september a.s. geeft Jan 
Weijsenfeld een lezing over de Bi-
ologisch-Dynamische landbouw 
in de Bio Super:

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

KINDERFEEST
De leerlingen van de Varsselse ba-
sisschool geven op vrijdagmorgen 
de aftrap voor een tweedaagse vol 
vertier. Verkleed als hun superhel-
den zullen zij om ongeveer 11.45 
uur vanaf school te voet, langs vele 
toeschouwers, naar het feestterrein 
gaan. Daar aangekomen krijgen zij 
in de feesttent een heerlijke maaltijd 
voorgeschoteld.
Vol energie kunnen zij dan om 13.00 
uur beginnen aan de kinderzeskamp 
met leuke, uitdagende onderdelen. 
Iedereen is natuurlijk welkom om 
de kinderen aan te moedigen. Tus-
sentijds wordt de Varsselse jeugd ge-
trakteerd op allerlei lekkere dingen 
en mogen zij een graai doen in de 
grabbelton. Bovendien is er na afloop 
van de spelen voor een ieder een leuk 
prijsje weggelegd. Voorts kan de ge-
hele middag gratis gebruik worden 
gemaakt van de draaimolen en is er 
ook een springkussen aanwezig.
Om 15.00 uur treedt theatergroep 
Smoesjes op met ‘Plaza Patatta’. Deze 
voorstelling, met de zusjes Lotte en 
Luna in een mysterieus kinderres-
taurant, zit boordevol met liedjes en 
grapjes.

TONEEL- EN DANSAVOND
Vrijdagavond staat het Varssels 
Volkstoneel weer op de planken voor 

volk uit Varssel èn (verre) omstreken. 
Dit maal wordt het stuk ‘Broer zoekt 
vrouw’, een blijspel in drie bedrijven, 
ten tonele gebracht.
Het stuk speelt zich af in Dorpsgarage 
Meulebult. De vrijgezelle garagehou-
der Meindert woont daar met zijn do-
ve vader en zijn onnozele broer Mans. 
De oude vrouw des huizes is pas 
overleden en de wijkzuster vindt dat 
Meindert onderhand wel mag gaan 
uitkijken naar een geschikte vrouw. 
Zolang die er niet is neemt tante Dika 
ongevraagd de honneurs waar.
Meindert heeft andere zaken aan zijn 
hoofd. Maar broer Mans wil dolgraag 
zijn grote broer aan een leuke vrouw 
helpen en plaatst, met hulp van on-
der meer leerling-monteur Tinus, 
een wonderbaarlijke huwelijksadver-
tentie. Mans moet vervolgens de kan-
didaten op de proef stellen met alle 
gevolgen van dien. Hierbij spelen zich 
hilarische taferelen af die leiden tot 
een ontroerende climax en een ver-
rassend slot.
De aanvang van het toneel is om 19.15 
uur en de entree bedraagt 5 euro (in-
clusief een kopje koffie, thee of fris).
Tijdens de pauze zijn er bij de verlo-
ting wederom fantastische prijzen te 
winnen; de hoofdprijs is een fiets. Na 
afloop van de toneelvoorstelling is 
er volop gelegenheid om te dansen 
op muziek van de feestband Keep in 

Touch, met Varsselse inbreng door 
drummer/zanger Albert-Jan Haaring.

VOLKSSPELEN
Op zaterdagmiddag worden traditie-
getrouw de volksspelen gehouden, 
die om 13.30 uur zullen worden 
geopend door burgemeester Henk 
Aalderink van de gemeente Bronck-
horst. Het eerste schot op de houten 
vogel zal worden gelost door Gerrit 
Lenselink, schutterskoning van 2010. 
Naast het vogelschieten kan worden 
deelgenomen aan vogelknuppelen, 
schijfschieten, fladderschieten, kege-
len, doeltrappen, bolero, pijlenrad en 
gavelgooien. Tevens zal er een spekta-
kelspel zijn, maar dat is tot het laat-
ste moment nog een verrassing. 
Voor de kinderen is er weer een 
springkussen en staan er skelters en 
fietsen klaar. Ook op zaterdag kun-
nen er gratis rondjes worden gedraaid 
in de draaimolen.

FEESTAVOND
Het nieuwe koningspaar zal op zater-
dag worden gehuldigd tijdens de feest-
avond met muziek van de coverband 
Trigger. Deze populaire megaband 
treedt voor het eerst op in Varssel. 
De band bestaat uit vijf enthousiaste, 
prettig gestoorde maar professionele 
muzikanten in een klassieke forma-
tie van drum, bas, gitaar, keyboard en 
zangeres. Alle muzikanten kunnen 
als leadzanger optreden, vandaar dat 
het repertoire heel breed is.
Iedereen die van een oergezellig feest 
houdt is welkom. De entree bedraagt 
10 euro.

Volop vertier te verwachten

Varssels Volksfeest
Varssel - Na een wisselvallige zomer staat nu gelukkig de maand ok-
tober weer voor de deur. Het teken dat het jaarlijkse school- en volks-
feest in Varssel op het punt staat om los te barsten. De festiviteiten 
vinden plaats op vrijdag 7 oktober en zaterdag 8 oktober 2011 in en 
rondom de verwarmde feesttent bij de Varsselse molen.

Voor die dag had de Mahjongclub, on-
der leiding van Cor en Ans Hoogland 
uit Toldijk, letterlijk en figuurlijk al-
les uit de kast getrokken: van gewon-
nen prijzen tot literatuur. Ook een 
aantal artikelen zoals de kalender en 
enkele spellen werden te koop aan-
geboden. Cor Hoogland had zijn jasje 
aan dat uit Japan kwam! “Verleden 
jaar was het wereldkampioenschap 
MCR en daar kwamen mensen vanuit 
alle windstreken. Omdat Ans en ik als 
vrijwilligers aanwezig waren, kregen 
wij een trui met de woorden CREW 

en allerlei emblemen van sponsoren 
erop,” vertelt hij lachend. Hij ruilde. 
“De Japanner mijn trui en ik z’n jasje. 
Dat kwam nu dit weekend heel goed 
van pas.” 
Om 1300 uur ging de middag van 
start en na 20 minuten kwamen de 
eerste nieuwsgierigen al kijken. Dit 
ging praktisch de gehele middag 
door en ondanks het zeer fraaie weer 
mocht de club niet klagen over de op-
komst. Mensen kwamen vanuit heel 
noordoost Nederland, bijvoorbeeld 
Bolsward en Apeldoorn. 

Een vaste groep mensen ging Riichi 
spelen, terwijl de belangstellenden 
toekeken en zelfs meespeelden. Er 
waren tafels als speeltafel en demo-
doeleinden neergezet, evenals een 
Washizutafel. 
Wanneer mensen vertrokken kregen 
zij van de Mahjongclub een presentje 
in de vorm van het Roode Draakje en 
daarin stond hun visitekaartje. Daar-
naast kregen zij nog enkele artikelen 
en men ging uiteindelijk met vol-
doende informatie de deur uit, mede 
dank zij de ondersteunende lectuur 
van de bond en van henzelf. 
De middag vloog om en het was als 
snel 17.00 uur, het eind van de Nati-
onale Promotiedag. De Roode Vijven 
kunnen terug kijken op een zeer ge-
slaagde dag.

Nationale Mahjong promotiedag

Toldijk - Mahjongclub De Roode Vijven had voor 24 september een pro-
motiedag voor het Mahjong bestemd. Het zou eigenlijk de 25e moeten 
zijn maar door omstandigheden had de club de dag verplaatst. Met 
zeven personen traden De Roode Vijven aan in Café-Restaurant Den 
Bremer te Toldijk.

Mahjongspel tijdens de promotiedag met De Roode Vijven Cor (r.) en Ans (l.).



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

OPEN HUIZEN ROUTE
ZATERDAG 1 OKTOBER 2011 VAN 11.00 TOT 14.00 UUR

0314 625113 Prinses Irenestraat 3
info@klein-hesselink.nl 7021 CG Zelhem

ZIE VOOR DE OVERIGE OPEN HUIS WONINGEN DE WEBSITE WWW.KLEINHESSELINKMAKELAARS.NL

Burgemeester Rijpstrastraat 10,  7021 CR Zelhem, Tel. 0314 623253 www.ellensrestaurant.nl

ELLENS AGENDA
15 oktober: Vegetarische restaurantweek
14 oktober: Wild voorproef weekend    
16 november: Puur restaurantweek  |  25-26 december: Kerstbrunch

Voor meer informatie 
www.ellensrestaurant.nl



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

AANBIEDING 45:

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

BLOEMEN VOOR ELKE 
90E BEZOEKER VAN 
DE SHOWROOM

AFHAALCENTER 

KEUKENS BADKAMERS

BOUWMATERIALEN

VERRASSING

1 9 2 1  -  2 0 1 1

9 0  J A A R

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

VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE VOORWAARDEN.

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

DONNÉ 
INSTALLATIEDRAAD 
400 M1 NU 90,-  (EXCL. BTW)

SET VAN ZWART, BLAUW, 
BRUIN EN GEEL-GROEN

BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE 
KEUKEN EEN MIELE STOFZUIGER 
VOOR SLECHTS 9,-

BADKAMER
INBOUW-
RADIO

MET 
AFSTANDSBEDIENING

NU 90,-

GELDIG IN SEPTEMBER 2011 
BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BADKAMER.

90 DAGEN LANG 
GRATIS BOUWCENTER 
LIJM BIJ AFNAME 
VANAF 15 M² YTONG 
CELLENBETON
 
ACTIE GELDIG TEGEN CONTANTE 
BETALING EN NORMALE  
VERBRUIKS-HOEVEELHEID

Hobbybeurs Beltrum
Zondag 2 oktober

Van 10.00 - 17.00 uur
met Demo Martha Stewart ponsen

Zalencentrum Dute, Mr. Nelissenstraat 16
Inlichtingen tel: 0544-464164

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Nu ook biologische producten 
in ons assortiment!

Volop nieuwe oogst appels en peren
Deze week een emmer vol appels en peren voor 4.50

Goudreinette 3 kilo 1.99
Stoofperen St. Remy of Giezer Wilderman 3 kilo 1.99

EIGEN OOGST 
aardappelen Surprise of Eba 10 kilo 2.99

Grote Bildstar 10 kilo 1.99 op = op
Kadotip!! Doe het met een streekproducten-pakket!!



Denk aan je toekomst, 
maak van afval geschiedenis!

A F V A L V R I J . N L  I S  E E N  S A M E N W E R K I N G  T U S S E N  A F V A L B E H E E R B E D R I J V E N  C I R C U L U S  E N  B E R K E L  M I L I E U  E N  D E  G E M E E N T E N 
A P E L D O O R N ,  B R O N C K H O R S T ,  B R U M M E N ,  D E V E N T E R ,  D O E S B U R G ,  E P E ,  L O C H E M  E N  Z U T P H E N                  

Meer weten over het scheiden van afval: www.afvalvrij.nl

Meer weten over het 
scheiden van afval?

Kijk op uw Afvalkalender,
 www.berkelmilieu.nl 

en www.afvalvrij.nl. Of bel de 
Afval-Informatie-Lijn van 

Berkel Milieu: (0575) 545 646

Kom naar de Nationale Kringloopdag

Unieke verzamelobjecten, retro spulletjes voor uw interieur, kleding, speelgoed, 
boeken, lp’s … bij de Kringloopwinkel vindt u ware schatten. Alles in goede staat 
en tegen scherpe prijzen. Wilt u juist van uw overtollige huisraad, kleding of meu-
bels af? Ook dan bent u bij de Kringloopwinkel aan het juiste adres! Door spullen 
een tweede leven te gunnen, spaart u het milieu én u maakt er een ander blij mee. 

De Kringloopwinkel: bewust uniek

Tweedehands spullen worden steeds populair-

der. En dat is niet vreemd, want mensen willen 

zich steeds meer onderscheiden. Aankopen uit de 

Kringloopwinkel zijn vaak uniek én, ook niet onbe-

langrijk, het is een stuk goedkoper dan alles nieuw 

kopen. 

Denk groen, denk duurzaam, 

denk kringloop

Door te kiezen voor tweedehands meubels, kleding 

of andere spullen, doet u niet alleen uw portemon-

nee, maar ook het milieu een groot plezier. Deze 

spullen komen niet in de verbrandingsoven terecht 

en dat scheelt veel schadelijke uitstoot van CO2. 

Bovendien voorkomt hergebruik onnodige produc-

tie van nieuwe goederen. Dus waarom een nieuw 

kastje kopen als u er, voor minder geld, een kunt 

kopen met een levensverhaal?

Oude bank? Nieuwe bank! 

Lever uw overtollige meubelstukken in!

Oktober is woonmaand. De woonbeurzen en alle 

woonwinkels met hun nieuwe collecties geven u 

misschien ook wel de veranderkriebels! Maar voor-

dat u spullen weggooit, denk dan aan de Kringloop-

winkel! Uw oude bank is voor iemand anders een 

nieuwe bank! Dus grote schoonmaak, zolderoprui-

ming of een nieuw interieur? Breng uw overtollige 

spullen naar de Kringloopwinkel of laat ze gratis 

ophalen. U maakt er een ander blij mee. Weggooien 

is zonde. 

Geef mensen een plaats in de maatschappij

Met uw steun aan de Kringloopwinkel helpt u ook 

de mensen die werken bij de Kringloopwinkel. De 

Kringloopwinkel helpt mensen zich te ontwikkelen 

via re-integratie of werk-leertrajecten. Voor hen is 

werk een weg naar een gewaardeerde plek in de sa-

menleving. Bovendien zijn ze u, met ook nog eens 

een schat aan levenservaring, graag van dienst!

Benieuwd naar de wereld achter de 
kringloop? Kom dan op zaterdag 1 
oktober aanstaande naar de Natio-
nale Kringloopdag! 

Op de Nationale Kringloopdag staan duur-

zaamheid en hergebruik van goederen en 

materialen centraal. Oftewel: de Kringloop. 

Veel producten zijn herbruikbaar of bevat-

ten herbruikbare onderdelen. De Kringloop

winkel is een onmisbare schakel tussen gebruik 

en hergebruik. Door goederen opnieuw te ge-

bruiken, verkleint u de afvalstroom en ontlast u 

het milieu.  

Kringlopen is nog nooit zo leuk geweest

Tijdens de Nationale Kringloopdag bruisen 

alle Kringloopwinkels van de activiteiten. En 

u kunt nog mooie prijzen winnen ook! Speci-

aal voor deze feestelijke dag halen de Kring-

loopwinkels verschillende oud-Hollandse spel-

len uit de oude doos. Sla uw slag bijvoorbeeld 

bij het Rad van Kringlopen. Bij een aankoop van 

minimaal 10,- mag u aan het rad draaien en 

maakt u kans op diverse kortingen of zelfs een 

ballonvaart! 

Kom dus langs op 1 oktober! Want waar 

anders vindt u de meest unieke vondsten 

tegen kleine prijsjes? 

Bel de Kringlooplijn: 0900 - 0205
op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur

Heeft u spullen over die nog opnieuw te ge-

bruiken zijn? Zoals meubels, kleding, huis-

houdelijke artikelen, boeken, serviesgoed, 

speelgoed of een wasmachine? Dan kunt 

u deze gratis wegbrengen of op laten halen 

door samenwerkende kringloopbedrijven 

2Switch en Aktief! Medewerkers beoordelen 

of de spullen nog bruikbaar en verkoopbaar 

zijn en aangenomen worden. 

BRUIKBARE SPULLEN GRATIS 
OP LATEN HALEN 
Bel de Kringlooplijn; tel. 0900 - 0205, op werk-

dagen van 08.30 - 17.00 uur. U kunt het opha-

len ook zelf inplannen via www.2switch.nl of 

www.aktiefonline.nl.

BRUIKBARE SPULLEN GRATIS WEG-
BRENGEN & VERRASSEND WINKELEN
Aktief Groep Doetinchem, Gildenstraat 43.

Wegbrengen (Legitimatie verplicht): 

 maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

 zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Winkelen: 

 maandag 13.00 - 17.00 uur 

 dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur

 zaterdag 10.00 - 16.00 uur

2Switch Doesburg, Leigraafseweg 37a.

Wegbrengen en winkelen: 

 maandag 13.00 - 17.00 uur

 dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

2Switch Zutphen, Skagerrakstraat 1a.

Wegbrengen: 

 maandag t/m vrijdag 08.30 - 16.00 uur

 zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Winkelen: 

 maandag 13.00 - 17.00 uur

 dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Mevr. Westrik

“De prijs-kwaliteit-
verhouding is prima. 

Wat goed is, hoeft 
niet duur te zijn.”

“Alle spullen hier hebben 
een tweede kans. 

Het is gewoon een genot 
om hier te komen.” 

Mevr. Morsink

Neem een kijkje bij de 
Kringloopwinkel!

Prijsbewust, hart voor het milieu of op zoek naar iets unieks? 



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

TECHNISCH  ADMINISTRATIEF MEDEWERKER  
BEDRIJFSBUREAU  M/V
Omgeving Lichtenvoorde - 40 uur - vacaturenummer; VIO852118

Werkzaamheden: 
Als technisch administratief medewerker bedrijfsbureau ben 
je verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden op de Repro 
afdeling. Hieronder vallen het bewaken van de levertijden, het 
bewaken van inkoopbestellingen service orders, telefonisch 
contact onderhouden met leveranciers en het waar nodig ver-
richten van overige ondersteunende werkzaamheden.

Functie-eisen
-  Afgeronde MBO opleiding (schoolverlater of 1 a 2 jaar werk-

ervaring);
-  Administratief en technisch inzicht;
-  Goede beheersing van de Engelse taal;
-  Ervaring met productie-besturingssystemen is een pré;
-  Praktische, flexibele en klantgerichte instelling;
-  Teamplayer.

PRODUCTIEMEDEWERKER M/V
Omgeving Doetinchem - 40 uur - vacaturenummer; VCP852741

Werkzaamheden: 
Voor een technisch bedrijf in de omgeving van Doetinchem 
zijn wij per direct op zoek naar een productiemedewerker. Het 
betreft werkzaamheden in dagdienst.

Functie-eisen
-  LTS werk- en denkniveau;
-  Aanpakker;
-  Woonachtig in de omgeving van Doetinchem.

PLOEGENMONTEUR MACHINES M/V  
Omgeving Zutphen - 40 uur - vacaturenummer; VIO849831

Werkzaamheden: 
Je bent verantwoordelijk voor preventief en correctief onderhoud 
en het uitvoeren van onderhoud aan het productieapparaat. 
Je gaat storingen analyseren en oplossen met behulp van ter 
beschikking staande meetmiddelen. In veel gevallen ga je in 
samenspraak met de Teamleider Productie over tot het aan-
brengen van een noodoplossing zodat het productieapparaat 
kan doordraaien. Je gaat PLC’s programmeren in het kader van 
projectmatige werkzaamheden. 

Functie-eisen
-  Ervaring in soortgelijke functie;
-  Kennis van elektro (laag-, midden- en hoogspanning), meet- & 

regeltechniek en pneumatiek;
-  Zelfstandig kunnen werken;
-  Bereidheid om in een 3 ploegendienst te werken.

LIJNOPERATOR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenummer; VIO829801
 
Werkzaamheden;
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de bediening van 
de inpaklijnen. Je controleert het verpakkingmateriaal, analy-
seert afwijkingen en onderneemt corrigerende acties. Ook ben 
je verantwoordelijk voor de aanvoer en het verwisselen van 
materialen, het analyseren en verhelpen van storingen. In deze 
functie werk je in een 5-ploegendienst.

Functie eisen:
-  Afgeronde technische opleiding op middelbaar niveau;
-  VAPRO-opleiding is een pré;
-  Kennis en ervaring met kwaliteitszorgsystemen (ISO en HACCP)
-  Flexibele instelling;
-  Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
-  Kennis van automatiseringssystemen (SAP).

ENGINEER  M/V
Omgeving Varsseveld - 40 uur - vacaturenummer; VIO848365
 
Werkzaamheden: 
Je bent verantwoordelijk voor het tekenen van hoofd en sub-
tekeningen m.b.v AutoCad, de samenstelling van stuklijsten/
routingen en deze in het ERP systeem invoeren, het doen van 
verbetervoorstellen voor product- en/of procesverbeteringen 
en een juiste afhandeling van het project door klantspecifieke 
onderdelen aan te vragen bij de inkoopafdeling. Het vaststellen 
van levertijden in overleg met de betrokken afdelingen (inkoop/
planning/verkoop) en het incidenteel uitvoeren van werkvoor-
bereidingsactiviteiten zijn ook onderdeel van deze functie.

Functie-eisen
-  MBO/HBO opleiding richting Werktuigbouwkunde;
-  Kennis en ervaring met technische toepassingen op het gebied 

van hydrauliek;
-  Kennis van het voorbereidend proces t.b.v. productieactiviteiten;
-  Beheersing van AutoCad;
-  Kennis van ERP-systemen.

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

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

TEAMLEIDER PRODUCTIE M/V
Fulltime - vacaturenummer; VIO851740
 
Als teamleider productie ben je verantwoordelijk voor het        
organiseren van de werkzaamheden binnen het toegewezen 
aandachtsgebied, het opstellen van de maandelijkse productie-
planning, het monitoren van tussenvoorraden, het toezien op 
geldende procedures en richtlijnen met betrekking tot veiligheid, 
arbo, milieu en kwaliteit, het voeren van werkoverleg, het zorgen 
voor (cross-)training, opleiding en kwalificatie van het personeel 
van de afdeling, het coördineren van activiteiten rondom product- 
of procesvernieuwing of verbetering, en de coördinatie van de 
ploegenoverdracht. Het betreft een functie in dagdienst. Je 
geeft leiding aan 3 productie teams van ongeveer 8 operators 
en 2 ondersteunende dagdienst afdelingen met ongeveer 4 
medewerkers.

Voor deze functie zoeken wij iemand met een HBO opleiding 
richting werktuigbouw of technische bedrijfskunde. Je dient te 
beschikken over minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende 
functie in een industriële omgeving. Daarnaast heb je aantoon-
bare ervaring met lean manufacturing.

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.



Alle aanbiedingen
gelden alleen in week 39 

van 26 sept. t/m 
1 oktober 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


