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‘Blij dat de 
zaalsporten 
weer beginnen’

Zagen, boren, 
maar vooral veel 
timmeren
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opening 
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zien droom in 
vervulling gaan

Weer volop klank 
en kleur in 
atelier Amare

Topdrukte 
zwembad 
In de Dennen

Dinsdag 21 augustus 2012
74e jaargang no. 25

In de periode van september t/m april 
gaat dat gebeuren in het overdekte 
zwembad van Praktijk Jansen van den 
Berg aan de Christinalaan in Vorden. 
Maar ook andere vormen van zwem-
men zullen er worden aangeboden 
zoals zwemmen voor zwangere vrou-
wen, babyzwemmen, ouder en kind 
zwemmen, etc. ‘Wij werken nog aan 
diverse andere vormen van zwemon-
derwijs, maar dat volgt op een later 
moment’, zegt Timme Koster van In 
de Dennen.’We hebben al vele tien-
tallen jaren een overdekt zwembad 
in onze praktijk en voor veel jonge 
ouders roepen de zwemlessen in ons 
zwembad herinneringen op’, verdui-
delijkt Rob Jansen van den Berg. 

Het zwembad wordt nu uitsluitend 
gebruikt voor therapeutische doel-

einden. In het verleden zijn daar ook 
zwemlessen gegeven, vanaf eind ja-
ren zeventig tot halverwege de jaren 
negentig. De groei van onze praktijk 
dwong ons toen om deze vanwege 
ruimtegebrek af te stoten. Nu we 
begin dit jaar verhuisd zijn naar het 
nieuwe Gezondheidscentrum aan de 
Smidsstraat, kwam er aan de Chris-
tinalaan meer ruimte beschikbaar. 
We zijn gaan brainstormen hoe we 
het zwembad verder zouden kunnen 
optimaliseren en kwamen toen tot 
de conclusie dat het openstellen van 
het zwembad voor diverse vormen 
van zwemonderwijs, in het dorp en 
de regio met name voor ouders met 
kinderen heel welkom zou zijn.’ 

Daarom werd contact gezocht met 
Wolter Ziggers en Timme Koster, res-

pectievelijk voorzitter en bedrijfslei-
der van In de Dennen. ‘Wij wilden el-
kaar niet gaan beconcurreren, maar 
zochten naar een kwalitatieve vorm 
van samenwerking binnen het dorp 
en de omgeving’, zegt Joris Jansen 
van den Berg daarover. In de Dennen 
staat al sinds jaar en dag bekend om 
hun hoge niveau van zwemonderwijs 
en daarom is afgesproken dat In de 
Dennen de organisatie en de exploita-
tie voor zijn rekening neemt, terwijl 
Jansen van den Berg het zwembad ter 
beschikking stelt. Beide partijen zijn 
erg content met de unieke samen-
werking.

Na een eerste rigoureuze modernise-
ring in 2007, waarna het zwembad 
aan de Christinalaan aan alle hygiëne 

Voortaan hele jaar in Vorden 
zwemles mogelijk

Vorden - Wie vanuit Vorden en omgeving buiten de zomermaanden 
zwemles wilde gaan volgen, was tot nu toe aangewezen op omliggende 
plaatsen als Zutphen, Lochem of Zelhem. Dat is vanaf september ech-
ter verleden tijd. Op initiatief van Joris en Rob Jansen van den Berg is 
met stichting Zwem- en recreatiebad In de Dennen een overeenkomst 
gesloten om vanaf september het hele jaar zwemles aan te gaan bieden 
in Vorden zelf.

Ondertekening:  v.l.n.r. Timme Koster, Wolter Ziggers, Rob en Joris Jansen van den Berg

Run to The Start Zevenheuvelenloop
Run to The Start is een nieuw hardloopprogramma van 
Runners Vorden in samenwerking met de Atletiekunie. 
Ook in Vorden gaat de cursus van start. De eerste trai-
ning begint op woensdag 29 augustus om 19.30uur. Ver-
zamellocatie is Sporthal, Het Jebbink.

De cursus bestaat uit 12 groepstrainingen. Elke training 
bestaat uit een stuk theorie en minimaal een uur prak-
tijk. De trainers behandelen per sessie een onderwerp, 
zoals blessurepreventie, wedstrijdvoorbereiding, kracht-
training en looptechniek. Je krijgt ook een trainingssche-
ma mee zodat je thuis verder kunt trainen (2x per week).

Bij de Zevenheuvelenloop kun je daarnaast rekenen op 
een speciale ontvangstruimte met onder andere gratis 
sportverzorging (massage en sportdrank). 

Je kunt je hier rustig omkleden en voorbereiden. Een ide-
ale plek om je voor te bereiden op je eigen topprestatie!

Meer informatie over de Zevenheuvelenloop vind je op 
www.zevenheuvelenloop.nl

Trainen voor de Zevenheuvelenloop

Run to The Start!
Vorden - Heb jij zondag 18 november al in je 
agenda gezet? Dan lopen in Nijmegen meer dan 
30.000 hardlopers mee in de Zevenheuvelenloop. 
Zij trotseren de zeven heuvels tussen Nijmegen en 
Groesbeek op weg naar hun eigen topprestatie. 
Jij kunt er daar één van zijn! Met het nieuwe trai-
ningsprogramma Run to The Start kom jij perfect 
voorbereid aan de start, zodat jij alle zeven heu-
vels met gemak aan kunt.

eisen van de provincie voldeed, zijn er
nu met het oog op de samenwerking
weer een aantal veranderingen door-
gevoerd. Zo zijn er meer kleedkamers
gekomen en kunnen ouders straks
via een webcam op een t.v. scherm,
de prestaties van hun kinderen in de
wachtruimte volgen. Daarnaast staat
het zwembad bekend om zijn tempe-
ratuur van 34 graden Celsius. 

Kinderen die de “Winter” zwemles
gaan volgen krijgen één keer in de 
week driekwartier les. Met deze les-
sen, die doorlopen tot het buitenbad
weer open gaat, krijgen de kinderen
een goede voorbereiding om in de 
zomermaanden af te kunnen zwem-
men voor een diploma. In april gaan
we meerdere mogelijkheden aanbie-
den. 

Naast de vier keer per week les die we
al jaren hebben ook waarschijnlijk 
één of twee keer per week les.Vanaf
12 september starten we met de eer-
ste groepen op de woensdag middag!
(Bij voldoende animo komen hier
wellicht meer middagen bij). Voor in-
formatie of aanmeldingen kan men 
contact opnemen met Zwem- en re-
creatiebad “In de Dennen”. (www.
zwembad-indedennen.nl, 551203 of
tot en met 9 september bij de kassa
aan de Oude Zutphenseweg 7).

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

20 Rozen

€ 3.99 Uw gaskookplaat mooi houden

2

De gaskookplaat met roest vast stalen vangschaal is een veel verkocht apparaat. 
Door hitte in combinatie met voedselresten kunnen verkleuringen ontstaan van de 
vangschaal. Deze zijn goed te verwijderen, echter niet alle schoonmaakmiddelen 
zijn hiervoor geschikt. Hoewel rvs een metaal is met een robuuste uitstraling is 
het toch krasgevoelig. Schuurmiddelen geven dus al snel beschadigingen van de 
borstelstructuur of veroorzaken kleine krasjes in het oppervlak. De beste methode is 
schoonmaken met een ovenreiniger die u met een zachte doek op de verkleurde delen 
aanbrengt, tien minuten laat inweken en vervolgens met een zachte doek wegpoetst, 
samen met de verkleuring. In de nieuwsbrief van Bruggink vindt u een filmpje waarin 
precies wordt getoond hoe u deze lelijke verkleuringen simpel kunt weghalen. U 
vindt de nieuwsbrief op de pagina nieuws van www.bruggink-bv.nl. Klik rechts op 
nieuwsbrief en u kunt de nieuwsbrief van juli, maar ook vorige nieuwsbrieven lezen.
Wilt u elke maand deze nuttige tips via email ontvangen en bovendien elk kwartaal 
nog kans maken op een dinerbon van € 75,- ? Abonneer u dan gratis op onze 
nieuwsbrief op www.bruggink.bv.nl. 

WWW.BRUGGINK-BV.NL



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

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

Tafelbiljart+toebeh.: 75 €. 
Flinke partij Bloempotten/-
vazen, 4 handnaaima-
chines (Empo, Stevord, 
Singer, Naumann), Smyrna
Tafelkleed (135x160): à 25 
€ 78 Grindtegels (40x60 & 
30x30x30), 7 Poeren: gratis. 
26 planken Trop. Hardhout 
(Padouk, 0,4 m3 div. afm.): 
bieden. 0625358189.

�

Dorpskerk Vorden
Zondag 26 augustus 10.00 uur, Doopdienst, ds. J. Kool.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26 augustus 10.00 uur, ds. F.W. Fokkema, Twello.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 26 augustus 10.00 uur, mw. G. Heijnen-Zemmelink, 
Aalten.

R.K. kerk Vorden
Zondag 26 augustus 9.30 uur, Woord- en communieviering, J. 
van Heugten, Vokate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 25 augustus 17.00 uur, Eucharistieviering, ’t Klooster, 
Koorleden.
Zondag 26 augustus geen viering.

Tandarts
25 - 26 augustus G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, (0573) 25 18 
70. Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordap-
paraat.

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

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire 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.

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Te koop gevraagd: c.a.
halve hectare weiland of
landbouwgrond, omgeving 
Vorden. Tel. 0620502836.

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 27 augustus.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Nieuwe oogst Delbar/Delcorf appelen
 1 kilo 1.99
Brocolli 500 0.89
Zoet/sappige persinaasappelen 2 kilo 2.99
Nieuwe oogst Frieslander aardappelen
 10 kilo 3.99
Huisgemaakte koude maaltijdsalade
 p.p. 3.98

Te koop: kippenhok + extra
overkapping voor een ren. 
Afm. 1.25 x 1.40 x 0.90 m. € 
75,- tel: 0575 – 553112

�

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

LEER (BETER) BRIDGEN
Beginnerscursus start 19 september.

Opfriscursus start 20 september.
Tegenspeelcursus start 29 november

Amber & Harry Garsen
gediplomeerde bridgedocenten. 

Aanmelden: 06-49237762.

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

Alleen op afspraak.

Kofferbakmarkt Vorden 
zondag 2 sept ‘12. Geef je 
nu op voor een gratis stand-
plaats. Aanmelden voor 28
aug. Meer info, tel 552222 of
mirthe@groot-jebbink.nl

�

Vlaai van de week

Appel-citroenvlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbieding
Gevulde koeken
2 stuks € 1,75
Suikerbrood € 2,50
Aanbiedingen geldig van di. 21 aug. t/m za. 1 sept.

Te huur: 2 onder 1 kap wo-
ning te Steenderen met vier
slaapkamers en garage. Per 
1 september a.s., prijs Euro 
750 ex. energie.
Email: basenannet@live.nl

�

Dagmenu’s 22 t/m 28 augustus
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren
€ 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 22 augustus 
Spinazie room soep / Kiprollade krokant gebakken met jus, 
gekookte aardappelen en groente.
Donderdag 23 augustus 
Varkenshaas saté met pindasaus, aardappelen en rauwkost-
salade / Bavaroise met slagroom.
Vrijdag 24 augustus
Bospaddenstoelensoep / Zalmfilet met dillesaus, aardap-
pelen en groente.
Zaterdag 25 augustus (alleen afhalen / bezorgen) 
Cordon bleu met frieten en rauwkostsalade / IJs met slag-
room.
Maandag 27 augustus 
Tomatensoep / Wokki wokki van kipfilet met rijst en rauw-
kostsalade.
Dinsdag 28 augustus 
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.
.

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

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

Ik ben een weduwe van 
72 jaar. Ik zoek een leuke 
partner om de eenzaamheid 
op te lossen en als het klikt 
om er samen nog wat leuks 
van te maken; misschien 
klikt het wel! Brieven onder 
nr.  34-294 aan Weevers 
Grafi media, Postbus 22, 
7250 AA Vorden.

�

Woning te huur in buiten-
gebied van Hengelo. Tel. 06-
23802657.

�



Contactjes
vervolg

Knip- en naailes.
Opleiding tot Coupeuse. 
Start 3 september 2012

Info en opgave

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

‘Gerdien’
Tel. (0573) 46 12 42

Dolgelukkig en trots zijn wij met de geboorte van 
onze dochter 

Kiki
16 augustus 2012

Guido Langenhof en Inge Regelink

Koekoekstraat 7a
7233 PB  Vierakker
Tel. 0575-477071

Op 1 september 2012 geven wij,

Martijn Kornegoor
&

Kristy Gotink
elkaar het JA-woord om 11.30 uur in kasteel 
Hackfort te Vorden.

U bent van harte welkom op de receptie van 
15.00 tot 17.00 uur in de feesttent aan huis.

Okhorstweg 7
7234 SV Wichmond

Mede dankzij de sponsoren zijn de Hutten-
bouwdagen Vorden een geweldig evenement 
geworden. 
De organisatie wil via deze weg al de sponsors 
bedanken.

-

-
-

-

-

-

-

-

C u r s u s p r o g r a m m a
Kunstkring Ruurlo: info over
bekende en nieuwe cursus-
sen op
www.kunstkr ingruur lo.nl
of cursusadministratie@
kunstkringruurlo.nl of 0573-
451599/453090

�

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

Hatha-yoga 
lessen

dinsdag van 18.30 tot 
19.45 uur en van 20.00 

tot 21.15 uur. 

Bewust bezig zijn met je 
lichaam en je geest.

Bewust worden van je 
adempatroon en leren 

ontspannen.
 

Inlichtingen: 
W.J. Broeze

www.yogacentrum
wilmabroeze.nl
wilmabroeze

@hotmail.com

06-20533352

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

�

Welkom wondertje klein,
wat fijn dat je bij ons mag zijn.

Trots en gelukkig zijn wij met de geboorte van 
onze dochter en ons zusje

Lyze
07 | 08 | 2012
3610 gram en 50 cm

Arnold Linsey,
Lyan, Joris* en Lynn Mennink

Galgengoorweg 19a
7251 KD  Vorden
0575 555035

Bij ons is het feest,
want de ooievaar is geweest!

We zijn dolblij en gelukkig met de geboorte van 
onze dochter en ons zusje

Marit
Jorien Geraldien

Zij is geboren op 20 augustus 2012 om 01.39 uur, 
weegt 3470 gram en is 52 cm lang.

 André en Charlotte Loman
 Timon en Jorik

Weth. Campermanstraat 12
7227 DT Toldijk
Tel.: 0575 - 45 00 18

Heden is uit onze familiekring weggenomen onze 
lieve broer, zwager en oom

Evert Jan Wasseveld
Weduwnaar van Jantje Lenderink
Levenspartner van Lucie Gijsberts

 Vorden: Gerrie Lenderink-Wasseveld
  Henk Lenderink †
 Warnsveld: Dinie Klein Haneveld-Wasseveld
  Henk Klein Haneveld
 Veldhoek: Riek Berendsen-Lenderink
  Johan Berendsen
 Hengelo Gld.: Jan Hanskamp
 
  Neven en nichten

Zo bijzonder...

Welkom lief meisje!

Juul Janne Wende
10 augustus 2012

 Marijn Bontje & Erik Rakitow
 Sam en Floor

Molenweg 16a
7251 EE Vorden
Tel. 0575-550730

Wij nemen je handen en strelen ze zacht
Dat dit het einde zou zijn, hadden wij nog niet verwacht
Je kon niet meer verder, daarvoor had je geen kracht
Rust nu maar in vrede, rust zacht.

Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden 
mochten hebben, geven wij u kennis dat toch nog 
onverwacht van ons is heengegaan onze lieve 
vader, opa en vriend

EVERT JAN WASSEVELD
sinds 7 augustus 1988 weduwnaar van

Jantjen Lenderink

In de leeftijd van 84 jaar.

 Lochem: Eppie en Ria Wasseveld-Boerstoel

 Vorden: Jannet en Theo Bijen-Wasseveld
              Madelon 
              Rosalie

 Vorden: Jan en Wendy Wasseveld-Ankersmit
              Wouter
              Wesley

 Twello: Lucie Gijsberts

13 augustus 2012 

Zelledijk 9, 7251 NB Vorden.

Onze dank gaat uit naar Dr. Albers en Dr. Tanis 
en de medewerkers van Sensire, team Molenwijk 

te Vorden voor de liefdevolle verzorging.

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op 
zaterdag 18 augustus te Vorden plaatsgevonden.

Op 13 augustus is overleden ons gewaardeerd erelid

Evert Wasseveld

 Vereniging Volksfeest Linde
 Bestuur, leden en kindercommissie

Linde, augustus 2012

Gevraagd:

Seizoensmedewerker voor de maanden 
september, oktober en november.

Firma Lucassen Boomkwekerij
Oude Zutphenseweg 6a, 7251 JX  Vorden

Tel. 0575 556722

E-mail: info@lucassen-boomkwekerij.nl

‘t kump zoals ‘t kump en ‘t geet zoals ‘t geet.
 
Na een kort ziekbed is, toch nog onverwacht, mijn 
echtgenoot, onze pa en opa en natuurliefhebber 
overleden
 

Derk Pardijs (Pedies!)
 
* Hackfort, 08-08-1926         † Vorden, 18-08-2012
 

Anne Pardijs-Wuestenenk

Guusta & Han Bruggert
  Natalie & Mark
  Cristian

Beppy & Jim Heersink
  Lidwien & Tijmen 
  Carlijn
  Marre & Jelle

Stationsweg 2, 7251 EM Vorden.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op donderdag 23 augustus 
om 11.00 uur in de Dorpskerk te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 
Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren 
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Liever geen bezoek aan huis.

Indien u geen rouwkaart mocht hebben ontvangen, 
gelieve deze advertentie als uitnodiging te beschouwen.

Plotseling is van ons heengegaan onze zwager  
en oom

Derk Pardijs
echtgenoot van A.G. Pardijs-Wuestenenk

 Creil (NOP): J.M. Wuestenenk
  B. Wuestenenk-Wesselink

 Vorden: A.J. Pardijs-Wuestenenk
  Joh. Pardijs

  neven en nichten

Opblaas- 
Abraham, 
Sarah of 

baby
Nu 3 dagen voor 
maar € 65,00 te 

huur bij AMBIANCE 
EVENEMENTEN

in Zelhem!
www.ambiance
evenementen.nl
Tel. 0314-625109

Samen een kindje,
het lijkt zo normaal.
Dit kindje is van ons samen,
voor ons heel speciaal.

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze 
zoon en mijn broertje

Jon
17 augustus 2012, 21.37 uur, 4415 gram, 54 cm

Nick, Sandra en Kim Arends

Dwarsstraat 4
7255 AR Hengelo Gld
Tel. 0575 - 573218

Op wie zal ik lijken?
Een telefoontje en je kunt mij bekijken.

Na een periode van afnemende gezondheid is 
overleden onze broer, zwager en oom

Derk Pardijs
Echtgenoot van Anne Weustenenk

 Fam. H. Pardijs
 Fam. H. Loman †
 Fam. W.L. Winkel

Vorden, 18 augustus 2012

Student MBO niveau 4
zoekt bijles in Engels en
Nederlands. Graag bellen na
18.00 uur. Tel. 0575-462830

�



Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg, muziek & theater 
en natuurbehoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor cultuur die u raakt. 
Al vanaf € 4  per maand kleurt u mee. Ga naar www.cultuurfonds.nl.

Cultuur kleurt
het leven. 
Al voor € 4 kleurt 
u mee.

Word donateur

juist nu!

Wij zijn normaal bereikbaar.
Met de kassabon bent u 
bestemmingsverkeer.

10 scharreleieren
voor € 1,10

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 10.00-12.00 uur / 13.00-19.00 uur
Zaterdag: 10.00-17.00 uur

Monuta Vorden. 
We zijn 24 uur per 
dag bereikbaar op 
0575 - 55 27 49. 
Ook als u niet bij 
ons verzekerd bent. 
U kunt ons bezoeken 
aan Het Jebbink 4a 
te Vorden of op 
www.monuta.nl. 

Warm, 
informeel en 
laagdrempelig.
Wij geven u alle 
ruimte om uw 
eigen wensen te 
bespreken. Wij 
denken graag 
met u mee.

 

Is afslanken en fit uw doel?
Met Herbalife complete voeding 

heeft u geen hongergevoel.

Bel/SMS voor proefpakket

06 - 55166420
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KEURSLAGERKOOPJE

Houthakkersteaks

4 stuks 550

SPECIAL

Beef Palermo

100 gram 225

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden kipfilet

GRATIS 100 gram ei-bieslooksalade

MAALTIJDIDEE

gebraden
Spare ribs

500 gram 550

TIP VAN UW KEURSLAGER

Tartaartjes

4 stuks 398
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

“EL ENCUENTRO”
SPAANS

proefles

Nederlands

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

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

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

CITROEN-
BAVAROISE- 

VLAAI
 KLEIN

€ 8.95

 GROOT 

          € 13.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28
De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 21 t/m zaterdag 25 augustus

MAIS-
BROOD

NU VOOR

€ 2.19

KAISER-
BROODJES

WIT MET OF ZONDER ZAAD

NU VOOR

0.35
 PER STUK

3 VOOR

€ 0.99

Inhaaakuh! 
HAAK JE EIGEN TAS 

Zpagetti 
workshops: 

6 september 
4 oktober 

8 november 
13 december 

 

19.30 uur – 22.00 uur 

 
GROOTSTE IN DE REGIO 

Rijksstraatweg 39 – Warnsveld 
0575-526132 

 



Bovendien zijn er vanaf 14 septem-
ber zes bijeenkomsten Hundertwas-
ser van twee uur op de vrijdagmiddag 
tweewekelijks. Elke middag een an-
der thema, ander materiaal als basis 
om op te werken en ander materiaal 
om mee te tekenen of te schilderen. 
Zo maakt men kennis met alle aspec-
ten van deze kunstenaar. Verder is 
er bij atelier Amare op vrijdag 7 sep-
tember in het kader van ‘Vrijdag uit 

de Kunst’ een workshop Kandinsky, 
muzikaal, kleurrijk en vol fantasie, 
van realistische naar abstracte kunst. 
Zaterdag 1 september start de op-
leiding ‘kunstzinnig jaar’: eenmaal 
per maand één dag met daarin alle 
technieken en werkvormen die te pas 
komen bij de opleiding ‘Genezend Te-
kenen’.
Er wordt tijdens die dag gewerkt in 
het atelier maar men krijgt ook leuke 

experimentele opdrachten mee naar 
huis, die bij de volgende bijeenkomst 
met elkaar besproken worden. Deze 
cursus gaat zeker door, maar er kun-
nen nog mensen bij. Ook zijn er van-
af 4 september elke week op dinsdag, 
donderdag en vrijdag kleurrijke en 
zingevende bewustwordingsbijeen-
komsten. Men kan tot 27 augustus 
een kijkje nemen in galerij Amare. 
De tentoonstelling hangt daarna ook 
nog twee maanden in de foyer van 
Theater Onder de Molen. De bijeen-
komsten zijn tweewekelijks, men 
kan ook tussendoor aanschuiven. 
Voor meer informatie over prijzen, 
werkwijze en aanmelden, zie www.
amare-atelier of bel met Josée van der 
Staak 555783.

Weer volop klank en kleur in 
atelier Amare

Vorden - Zaterdag 25 augustus geeft Josée van der Staak aan de Kom-
vonderlaan 6 te Vorden, de eerste workshop na de zomervakantie, met 
als uitgangskunstenaar Hundertwasser. Voor wie is deze workshop? 
Voor iedereen die al eerder kennismaakte met deze geweldige ecologi-
sche schilder en architect. Maar zeker ook als je geen ervaring hebt in 
deze richting, maar gewoon nieuwsgierig bent naar de werkmethode 
en filosofie van deze kunstenaar en hoe jij daar zelf mee omgaat.

Mah-Jongg is een Chinees spel met 
144 blokjes, waar combinaties mee te 

maken zijn. Het is een spel van wijs-
heid en geluk. Om het spel te leren is
het mogelijk bij clubleden les te krij-
gen. Daarna kan men verder spelen
in clubverband. Het spel kan worden
gespeeld door jong en oud. Voor in-
formatie kunnen belangstellenden
contact opnemen met de secretaris
van de club: Jacqueline Jansen uit 
Steenderen, telefoon (0575) 450513.

Mah-Jongg club ‘KARAKTER’
Start nieuw seizoen
Warnsveld - Mah-Jongg club ‘KA-
RAKTER’ begint op dinsdag 4 
september weer met spelen. Elke 
even week, dinsdags van 19.30-
22.30 uur spelen ze in het Nut-
gebouw aan de Breegraven in 
Warnsveld.

Er is van alles te beleven: watermolen 
bezoeken, openluchtconcert, lezing 
in het kasteel, theater op het land-
goed en een High Tea in het koets-
huis.

Openluchtconcert
Speciaal concert op Open Monumen-
tendag. Openluchtconcert van Flor 
d’Luna op het nieuwe podium in de 
kasteelvijver van landgoed Hackfort 
bij Vorden. Als trio, met celliste Ma-
nuela Verbeek. Genieten in nazomer-
se avondsfeer van Portugese fadomu-
ziek.
Flor d’Luna zal op deze avond een 
speciaal programma brengen, met 
eigen repertoire. Voor wie niet be-
kend is met Flor d’ Luna: invloeden 
van Portugese fado’s met Spaanse fla-
menco zullen zeker te horen zijn. De 
prachtige stem van Carla Koehorst, 
het virtuoos gitaarspel van Marcel 
Verheugd en de mooie klanken van 
celliste Manuela Verbeek. Zij op het 
nieuwe podium in de kasteelvijver, 
het publiek zittend daar om heen. 
Een avond vol sfeer en variatie op za-
terdag 8 september om 20.00 uur. Bij 

minder geschikt weer vindt het con-
cert binnen plaats in de kasteelzaal.

Theater
Ga op Open Monumentendag mee 
met de verhalenverteller en ontdek 
landgoed Hackfort met zijn ver-
borgen historie. Verhalen, fabels, 
roddels en achterklap over stevige 
torens, krachtige karakters en zinne-
lijke zichtlijnen. Laat je meevoeren in 
de wandelende theatervoorstelling, 
waarin intieme en onoverdreven fa-
milieverhalen van kasteelheren en 
tuinbazen je meenemen naar een be-
wogen verleden.
Een bijzondere voorstelling in sa-
menwerking met Stadsavonturen op 
zondag 9 september om 13.30 uur.  
Aansluitend is het mogelijk je aan 
te melden voor een High Tea in de 
historische kasteelmoestuin Hof van 
Hackfort, uit de Keuken van Hack-
fort. De verhalenverteller neemt je 
mee door het levende verleden van 
landgoed Hackfort. Als nazaat van de 
kasteelheren en als tuinman opent 
hij moeiteloos de deuren naar de we-
reld van de landgoedbewoners. Wat 
is hun kijk op de wereld, wat zijn de 
verborgen geheimen? Het decor is 
het prachtige landgoed Hackfort.

Kijk voor meer informatie op www.
natuurmonumenten.nl.
Voor een aantal activiteiten is het 
noodzakelijk om je van te voren aan 
te melden. Dit kan via de website of 
telefonisch bij de ledenservice van 
Natuurmonumenten, 035 - 655 99 55.

Open monumentendagen 
op landgoed Hackfort
Vorden - Natuurmonumenten 
heeft voor Open Monumenten-
dag op landgoed Hackfort in 
Vorden een speciaal programma 
samengesteld. Met het thema 
‘Groen van Toen’ op Open Mo-
numentendag duiken we in het 
weekend van 8 en 9 september op 
een bijzondere manier in de ge-
schiedenis van dit landgoed.

Op zaterdag waren er 2000 bezoekers en op zondag zelfs 
2500. De bezoekers waren met name te spreken over de 
ruime openingstijden dat het bad beide dagen hanteerde.

Topdrukte zwembad In de Dennen

Vorden - Het Vordense zwembad ‘In de Dennen‘ 
heeft een super weekend achter de rug

Verleden voorjaar telde de groep 
nog maar 8 leden, middels een le-
denwerfactie staat het leden aantal 

nu op 19 leden. De groep is nog op 
zoek naar een aantal enthousiaste 
dames en/of heren. De lessen wor-
den gegeven door Mevr. Y. Pen. Ie-
dereen is welkom. Voor informatie 
kunt u terecht bij: Mevr T. Dimmen-
daal tel. 0575-441518, Mevr. M. Ver-
meulen tel. 06-48610732 of Mevr. 
M. De Zwarte tel. 0575-555772.

Volksdansgroep 
Vierakker/Wichmond 
zoekt nieuwe leden
Vierakker – Volksdansgroep Vier-
akker/Wichmond gaat op dins-
dagavond 4 september in het Lud-
gerus gebouw te Vierakker weer 
van start met haar dansavonden.

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

IEDERE DAG

KUNSTAGENDA VORDEN



Zagen, boren, maar bovenal heel veel 
timmeren, de kinderen vermaakten 
zich uitstekend. Sommigen zagen er 
met ontbloot bovenlijf uit als rasech-
te bouwvakkers. ‘Voor mij een nostal-
gisch gebeuren. Een reden om mij als 
vrijwilliger op te geven. Twintig jaar 
geleden deed ik als kind mee aan het 
bouwen van hutten. Toen ik hoorde 
dat dit evenement opnieuw werd ge-
organiseerd wilde ik er bij zijn. Een 
soort jeugdsentiment. Wat ik vooral 
leuk vind is dat de kinderen worden 
geprikkeld om zelf mee te denken 
bij alles wat ze doen’, zo zegt Karin 
Broekman, moeder van Chris (9) en 
Gitte (11) die zelf ook druk in de weer 
zijn . De 11 jarige Max Bruinsma tim-
mert er ook lustig op los. ‘ Het is van-
daag wel een beetje warm hoor, maar 
dat vind ik niet erg’, zo zegt Max. Als 
hij groot is wil hij profvoetballer wor-
den. Wel bij Ajax, dan wil ik net zo 
goed spelen als Christian Eriksen’, zo 
zegt de speler van D2 van ‘ Vorden ‘. 
Een eindje verderop is de 12 jarige 
Shyara Hofman, samen met haar zus-
sen, druk in de weer. Shyara vindt het 
bouwen van hutten wel geinig, maar 
als ze groot is gaat ze wat anders 
doen. ‘Dan wordt ik dolfijnentrain-
ster. Wij zijn al een paar keer in het 
Dolfinarium in Harderwijk geweest 
om te kijken’. Haar zus Serayka (16) 
houdt toezicht op een groepje van zes 
jongens. ‘Jazeker, ze luisteren goed 
naar mij. Ontzettend leuk de kinde-
ren zo bezig te zien’, zo zegt Serayka. 
Niels Kappert (12) vindt het bouwen 
heerlijk. ‘ Mijn vader heeft een klus-
senbedrijf en dat wil ik later ook wel. 
Of misschien word ik wel hovenier. 
Ik help thuis ook altijd in de tuin’, 
zo zegt Niels. Martin van den Berg is 
hier met zijn zoontje Scott. ‘ We bou-
wen hier samen een heel bijzondere 
hut, eentje met een glijbaan. Morgen 
maken we dat karwei af. 
Het is gewoon hartverwarmend om 
hier twee dagen met de kinderen 
bezig te zijn’, zo zegt Martin. Zelf is 

hij voorbereider technische dienst bij 
Katja dropfabriek in s’ Heerenberg. ‘ 
Het werk hier heeft ook met techniek 
te maken’, zo legt Martin uit. Hieke 
Som (9) is er met zijn vriendje Jos. 
‘Heel erg fijn om hier te zijn’, zo zegt 
Hieke onderwijl hij met kracht een 
spijker in het hout slaat. Emma Tijs-
sen (9) werkt nauw samen met een 
groepje van zeven jongens en meis-
jes. ‘ Het timmeren is wel leuk, maar 
ik denk toch dat ik later dierenarts 
wordt’, zo zegt ze met een ernstig 
gezicht. Doeke Vliem (9) helpt ook 
wel eens op een zorgboerderij. Hut-
ten bouwen is fijn om te doen, maar 
ik wil later toch liever motorcrosser 
worden’, zo zegt Doede die hier sa-
men is met zijn broertje Juul.
Aan de rand van de in aanbouw zijn-
de hutten, zitten, onder het lover, As-
trid Klassen en Bertus Nijenhuis. Zij 
vertegenwoordigen deze woensdag 
de EHBO. ‘ Gelukkig hebben we wei-
nig te doen, alleen een kind dat zich 
op de duim heeft geslagen en een 
kind met een splinter in de hand’, zo 
zegt Astrid. Een dag later wel enkele 
ongevallen. Bij het afbreken trap-

ten drie kinderen in een spijker. Ze 
werden ter plekke door de EHBO be-
handeld en voor de zekerheid door-
gestuurd naar de huisarts. Wenneke 
Zweverink, namens de organisatie : 
‘Het was woensdag bijna te warm. 
Gelukkig kwam de brandweer een 
paar keer langs om de kinderen nat 
te sproeien. Echt super. Donderdag 
worden de hutten ‘ mooi ‘ gemaakt 
met stoffen en wordt er geschilderd. 
We hadden hier vandaag ongeveer 
honderd kinderen, die we op ranja 
en een ijsje hebben getrakteerd. Toch 
prachtig dat wij de medewerking van 
veel sponsors hebben gekregen’, zo 
zegt Wenneke. 
Donderdag werden de drie mooiste 
hutten met een prijs beloond. De 
eerste prijs werd gewonnen door een 
stel kinderen die zich ‘ HIEMARJHIG 
‘ noemden, afkorting van hun voor-
namen. De tweede prijs ging naar de 
groep ‘ Stampertje’ en de derde prijs 
naar ‘Het tiende kasteel’. Ook was 
er nog een eervolle vermelding voor 
de Klimboom (onderdeel Humani-
tas). Deze kinderen waren alleen op 
de slotdag aanwezig en hadden een 
prachtige ‘Toverboom ‘ gebouwd. 
Wenneke Zweverink: ‘ Het zijn twee 
fantastische dagen geworden en één 
ding is zeker, ook volgend jaar wor-
den er weer twee huttenbouw- dagen 
georganiseerd’.

Kinderen genoten van huttenbouw-dagen

Zagen, boren, maar vooral 
veel timmeren

Vorden - De thermometer wees afgelopen woensdag zo’ n 35 graden 
aan. Voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk hoog. Op het gazon 
aan het Wiemelink volop activiteiten. Voor het eerst werden, na twin-
tig jaar, weer de huttenbouw - dagen georganiseerd. Een initiatief van 
Wenneke Zweverink, Saskia Vliem en Cecile Blenkers.

Maandag 20 augustus zijn de scholen 
weer begonnen en dat betekent voor 
Joke en Helmig de aanvang van een 
leuke periode want vooral de contac-
ten met de ‘ gebruikers ‘van de sport-
hal zijn de krenten in de pap. Contac-
ten met de scholieren maar ook met 
de sporters die deze week eveneens 
beginnen met de voorbereidingen op 
een nieuw seizoen. Joke Bargeman 
en Helmig van der Kolk vormen al 
ongeveer zeven jaren een duo ( ‘ een 
hecht team ‘, zoals ze zelf zeggen 
). Thans nog veelal samen aan het 
werk, daarbij gesteund door uitzend-
kracht Marianne Limpers, , maar in 
het seizoen lossen ze elkaar af ( dag-
diensten, avond- en weekenddiensten 
). De taak van beiden bestaat voor de 
helft uit het schoonmaken van de za-
len, kleedkamers, sanitair e.d. 

De overige tijd wordt besteed aan be-
geleiding, toezicht e.d. Mochten zich 
bij de sporters blessures voordoen( 
gelukkig niet al te vaak ) dan verle-
nen Joke en Helmig de eerste hulp. 
Beiden zijn in het bezit van een EHBO 
diploma. Behalve de drie basisscho-
len De Vordering, school Het Hoge , 
de dorpsschool en school Beeckland 
maken o.m. de volgende sportvereni-
gingen gebruik van de sporthal: vol-
leybalclub Dash, badmintonvereni-
ging Flash, zaalvoetbalclub Velocitas 
en gymvereniging Sparta. 

Joke: ‘ Verder vinden hier jaarlijks di-
verse andere evenementen plaats zo-
als bijvoorbeeld het ‘Oud- en Nieuw-
feest ‘, grote muziekuitvoeringen, 
rommelmarkten e.d. We vervelen 
ons nooit’, zo zegt ze lachend. Helmig 
van der Kolk: ‘ Wat ik vooral prettig 
vind is dat wij hier zelfstandig kun-
nen werken’. Volgens beiden is het 
een pré dat ze affiniteit met de sport 
hebben. Helmig heeft zelf jarenlang 
gevolleybald, ook Joke heeft die sport 

en ook gymnastiek, beoefend. Alvo-
rens Joke Bargeman, getrouwd met
André, ( 2 kinderen ) in Vorden kwam
wonen werkte ze bij Albert Heyn in
Lochem, daarna bij de toenmalige su-
permarkt Bleumink in Vorden. Toen
de kinderen naar de basisschool gin-
gen werkte Joke zes jaar samen met
Rob Schmitz als bode op het gemeen-
tehuis ( kasteel Vorden ). Na de fusie
( gemeente Bronckhorst ) ging zij 
vanaf 1 mei 2005 als beheerder in de
sporthal in Vorden ( 24 uur per week
) aan de slag. ‘En dat bevalt mij uit-
stekend’, zo zegt ze. Helmig van der
Kolk, geboren en getogen in Steende-
ren heeft zakelijk gezien al een heel
bewogen leven achter de rug. Hel-
mig: ‘ Na de middelbare school en de
middelbare landbouwschool, was het
min of meer vanzelfsprekend dat ik 

mijn vader ( gemengd bedrijf ) zou 
gaan opvolgen. Mijn vader bekleedde
tal van maatschappelijke functies 
zodat het bedrijf in de praktijk door
mijn moeder en mij werd gerund.
In 1996 heb ik het van mijn ouders
overgenomen. Toen de varkenspest
uitbrak ben ik verder gegaan met al-
leen koeien. Vanwege een besmette-
lijke bacterie die de koeien trof moest
een poos later plotsklaps de gehele 
veestapel weg en heb ik 60 ‘nieuwe ‘
koeien gekocht. Wat gebeurde, twee
jaar later opnieuw die ‘geheimzin-
nige ‘ bacterie, dus moest ook deze
veestapel worden geruimd !
We hadden een gezin met vier kin-
deren, dus aanvankelijk grote zorgen.
Gelukkig kon ik mijn melkquotum
verkopen. Kort daarna werd ik aan-
gesteld als beheerder van sporthal ’t
Jebbink ( 36 uur per week ) . Een leu-
ke job dat ik vanwege de wisselende
diensten prachtig kan combineren
met thuis. Daar run ik samen met
mijn vrouw Helga het luxe gasten-
verblijf ‘De Eek‘.

Beheerders sporthal ‘t Jebbink

‘Blij dat de zaalsporten 
weer beginnen’
Vorden - De drie weken vakantie waren amper voorbij of het was voor
de beheerders van sporthal ’t Jebbink (Joke Bargeman en Helmig van
der Kolk) weer alle hens aan dek. Ofschoon de sporthal nog was geslo-
ten, betekende het voor het tweetal een grote schoonmaakbeurt en 
het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.

Beheerders Joke Bargeman en Helmig van der Kolk

De dag zal ´s ochtend beginnen met 
ontvangst, gevolgd door KNOTS-GE-
ZELLIGE voetbalspelletjes en daarna 
een overheerlijke meidenlunch. ´s 
Middags ga je dan echt voetballen 

en aan het eind van de dag ga je 
naar huis met een super leuke en 
goed gevulde goodybag (tas met al-
lerlei dingetjes, waaronder een hele 
coole verrassing) en een ´smile´ op 
je gezicht. 

OPGEVEN VOOR DEZE TOFFE 
DAG? 
Kan via hyves: http://vriendinnen-
dagsbc05.hyves.nl/ of door een be-
richtje te sturen of te bellen naar 
Melissa Schooltink 0575 44 16 42 
mail: m.hubers8@chello.nl

Meiden kom naar de 
vriendinnendag SBC`05 Baak
Baak - Zaterdag 1 september 
2012 organiseert SBC`05, op het 
voetbalveld van de Baakse Boys 
een gratis vriendinnendag voor 
meisjes uit groep 3 t/m 8 van de 
basisschool. Tijdstip: 10.30 uur 
tot ± 15.00 uur. Kleding:  Sport-
schoenen en sportkledingHet bezoek aan het geheugenspreekuur is gratis. Iedere bezoe-

ker krijgt een persoonlijk gesprek. Voor een folder, meer in-
formatie of een overzicht van alle (regionale) geheugenspreek-
uren kunt u contact opnemen met mevrouw M. Bannink, tele-
foon: (0575) 58 24 50. Het geheugenspreekuur in de gemeente 
Bronckhorst vindt plaats op de vierde dinsdag van de maand 
wisselend in de plaatsen: Vorden, Hummelo (25-9), Hengelo (23-
10), Steenderen (27-11) en Zelhem (18-12).

Voor inwoners van Vorden en omstreken
Vorden - Op dinsdag 28 augustus 2012 wordt 
van 10.00 – 11.00 uur een geheugenspreekuur 
gehouden in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 
6 in Vorden. Dit geheugenspreekuur is bedoeld 
voor mensen van 55 jaar en ouder in Vorden en 
omstreken, die vragen hebben over hun geheu-
gen of over andere klachten zoals piekeren, con-
centratieproblemen of somberheid.



Collega en vriendin Anita Pierik had 
ook zo’n droom. ‘Dat ontstond bij 
mij al toen ik vroeger de collectezak-
jes voor de Memisa ophaalde. Toen 
dacht ik al, als ik ooit de kans krijg 
wil ik in Afrika kinderen helpen’, zo 
zegt ze. Inmiddels zijn de vereiste 
vaccinaties achter de rug en de reis 
geboekt. Op maandag 8 oktober vlie-
gen de beide dames naar Oeganda om 
daar twee maanden op vrijwillige ba-
sis te gaan werken. Anita: ‘ We doen 
dat als verpleegkundigen. Ons doel is 
om daar de kwaliteit van zorg in zijn 
algemeenheid op een hoger niveau te 
brengen. Wij richten ons met name 
op hygiëne en pijnbestrijding’, zo 
zegt ze. Edith: ‘ De eerste paar weken 
zullen we zoveel mogelijk observeren 
en bekijken op welke wijze wij de 
kinderen kunnen helpen en onder-
zoeken waar behoefte aan is ’. 

Het idee om naar Afrika te gaan ont-
stond op een feestje toen Edith Gar-
ritsen daar dokter Schreve ontmoet-
te. Edith daarover: ‘ Dokter Schreve 
werkte vroeger in het Spittaal op de 
afdeling chirurgie. Hij vertelde dat hij 
thans als arts in Oeganda werkt. Hij 
nodigde mij uit om aanwezig te zijn 
op een symposium waar hij probeert 

mensen van ons ziekenhuis ‘warm ‘ 
te krijgen om een poos in Oeganda te 
komen werken’, zo zegt Edith Garrit-
sen. Uiteindelijk bleken vier personen 
onder wie Anita en Edith bereid om 
het avontuur aan te gaan. Het thuis-
front stond er achter. Anita: ‘ Om via 
Gelre Ziekenhuizen naar Oeganda te 
gaan, is wat betreft mijn thuissitu-
atie wat gemakkelijk. Mijn kinderen, 
twee jongens en een meisje zijn 16, 
18 en 20 jaar oud. Samen met mijn 
man William redden zij zich wel’, zo 
zegt ze.

Voor Edith toch een wat andere situ-
atie, met thuis drie jongens van 4, 6 
en 8 jaar. Edith: ‘ Mijn man André 
stimuleerde mij om toch vooral te 
gaan. Familie en vrienden ondersteu-
nen hem straks bij de opvang van de 
kinderen. Ik ben er dan ook van over-
tuigd dat ik alleen maar spijt krijg 
als ik dit aanbod niet aanneem’, zo 
zegt ze. De beide dames hebben wat 
betreft hun dagelijkse werkzaamhe-
den al een hele staat van dienst ach-
ter de rug. Zo heeft Anita Pierik na 
de HAVO in Zutphen , in Deventer de 
B- opleiding verpleging gevolgd. Daar-
na A- verpleging met de aantekening 
‘kinderen ‘. Vanaf 1990 werkt Anita 

op de afdeling chirurgie van het Spit-
taal. Inmiddels werkt ze al tien jaar 
als afdelingshoofd in de Gelre Zieken-
huizen ( voorheen dus Het Spittaal ) 
en geeft ze leiding aan 40 personen.
Edith Garritsen werkt inmiddels 20 
jaar in hetzelfde ziekenhuis. Ze be-
gon als leerling A- verpleegkundige, 
daarna werkte ze 6 jaar op de afde-
ling chirurgie waar ze Anita leerde 
kennen. Momenteel werkt Edith in 
het ziekenhuis op de afdeling Inten-
sive Care. Om het project in Afrika 
tot een succes te maken organiseren 
de dames o.a. een sponsorloop. Die 
wordt gehouden op zondag 9 septem-
ber met start en finish aan de Schut-
testraat 22 ( woning van Edith ). Dit 
onder het motto ‘Zet je actief in voor 
betere zorg in Oeganda en loop mee’. 
De deelnemers kunnen kiezen uit 
drie afstanden: 1,5 km, 5 of 9 kilo-
meter. De kosten bedragen vijf euro. 
Kinderen tot 12 jaar betalen 2,50 
euro. De wandelaars kunnen tus-
sen 10.00 en 10.30 uur starten, de 
kids om 10.30 uur en de hardlopers 
om 11.00 uur. Men kan zich die dag 
ter plekke inschrijven of aanmelden 
per mail: oegandarun@gmail.com 
. Verder is er een statiegeldactie bij 
de C1000 in Vorden en is er een ac-
tiviteit op school De Kraanvogel. Wil 
men doneren ? Ook dat kan: Rabo-
bank 111303281 ( A.H.M. Pierik en/
of L.D. Garritsen- Harmsen. Anita en 
Edith komen op zaterdag 1 december 
weer in Vorden terug.

Twee maanden werken in ziekenhuis in Oeganda

Vordense moeders zien droom in 
vervulling gaan

Vorden - ‘ Mijn hart maakte een sprongetje toen ik hoorde dat ik twee 
maanden in het St. Francis Hospital in Mutolere ( Oeganda ) mag gaan 
werken. Als jong meisje zag ik dat altijd als een droom, maar hoe gaat 
dat, je trouwt er worden kinderen geboren ( 3 jongens ) en dan geloof 
je er niet meer in dat het ooit nog gebeurt’, zo zegt Edith Garritsen.

Anita Pierik en Edith Garritsen.

Maar de gemeente zit een beetje met 
dat Meestershuis in haar maag. Zelfs 
voor de prijs van € 1.00 is het huis 
moeilijk aan een horeca-ondernemer 
te verkopen. Want die moet er teveel 
in verbouwen en investeren om het 
tussen elf andere horeca-collega’s in 
het kleine uitgaanscentrum van Vor-
den lonend te kunnen exploiteren. 
Daarom werd enkele weken geleden 
in ’Contact’ bij deze bijzondere ’één-
euro-aanbieding’ van de gemeente 
een leuke tekening geplaatst van het 
Meestershuis met een gezellig terras-
je ervoor. En – om het nòg aantrek-
kelijker te maken – opgefleurd met 
twee volwassen bomen, die waren 
ingetekend. Waaruit moest blijken 
dat het best een sfeervol en lommer-
rijk terras zou kunnen worden. Maar 
wel pas over een jaar of vijftien! Want 

dan zullen de boomsprieten die er nu
in zouden worden geplant, de hoogte
hebben bereikt van… inderdaad die
twee kastanjes die nu zo nodig moe-
ten worden gekapt. Boompjes verwis-
selen, dus.
Afgezien van deze onjuiste, een ge-
meentebestuur onwaardige voorstel-
ling van zaken, kunnen we uit deze
tekening ook een leerzame conclusie
trekken. De gemeente bewijst met die
tekening dat ook zij kennelijk grote
waarde hecht aan het groene aanzien
van locaties in het centrum van Vor-
den, waar bomen voor zorgen. 

Blijft de vraag: waarom wordt er, in
goed overleg met de Bomenstichting
Achterhoek en de Bewonersgroep
‘Houd Vorden Groen!’, dan niet echt
positief gezocht naar een mogelijk-
heid om op z’n minst die kastanjes
en platanen in het centrum voor de
toekomst te behouden? Dat het mo-
gelijk is blijkt uit het feit dat de drie
platanen hoek Zutphenseweg/Deca-
nijelaan wél mogen blijven staan om-
dat de eigenaars van de grond geluk-
kig hebben geweigerd ze om te laten
zagen.

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35 - Vorden

Boompje verwisselen
U moet er toch één dezer dagen 
eens naar gaan kijken. Om met 
eigen ogen te zien dat er op een 
paar meter van ‘Het Meesters-
huis’ in het nu nog groene hart 
van Vorden twee mooie en gezon-
de kastanjebomen staan in een 
rij van vijftien soortgenoten. Die 
hele rij kastanjes wordt gekapt 
als de plannen van de gemeente 
doorgaan.

Even later kwamen zij in de auto al 
toeterend en zwaaiend aanrijden. En 
niet zomaar! Zij hadden de vakantie-
kleding nog aan én diverse attributen 
op! Zo kwam meester Rack net uit de 
bergen wandelen en juf Lenneke uit de 
zee met de snorkelset op en de flippers 
nog aan!
Toen de ontbrekende leerkrachten er 
ook waren, kon de officiële opening 
van het nieuwe schooljaar beginnen. 

Directeur Hans van Ballegoy deed een
woordje, alle leerlingen die jarig waren
geweest in de vakantie werden nog 
even in het zonnetje gezet én natuur-
lijk werd het schoollied gezongen!

Bent u benieuwd naar foto’s van deze
opening? Kijk dan op www.devorde-
ring.nl. Naast deze foto’s vindt u er
allerhande informatie omtrent de
school.

Verrassende opening 
schooljaar basisschool 
‘De Vordering’ Vorden

Vorden - Maandagmorgen 20 augustus. Het schoolplein van basis-
school ‘De Vordering’ stroomt langzaam vol met leerlingen en ou-
ders. De zomervakantie zit erop. Maar, voordat er weer lesgegeven
gaat worden, wordt er eerst – onder het genot van een kopje koffie/
thee en glaasje ranja voor de kinderen – bijgepraat over de vakantiebe-
levenissen. De officiële opening laat nog even op zich wachten want
er ontbreken nog twee leerkrachten. Zij zijn toch niet vergeten … …

De voorstelling begint om 20.00 uur. De volgorde van 
optreden wordt pas op de avond zelf vastgesteld. ‘Op 
Drift’ brengt zijn eigen nummers ten gehore maar laat 
ook Wendy Addink haar eigen lied zingen. Flor d’Luna 
(zangeres Carla Koehorst en gitarist Marcel Verheugd) 

nemen hun celliste Manuela Verbeek mee, Boudewijn 
Hansen ontvangt twee speciale gasten, Tithua (Joy Lig-
teringen) wordt begeleid door Irmgard Cottaar en de 
snelstsprekende cabaretier Berry Lussenburg heeft aan 
het publiek meer dan genoeg! Vanaf 7 september volgen 
de voorstellingen in TOM weer het reguliere schema. De 
1e vrijdagavond van de maand krijgt men een literair ge-
richte voorstelling gekoppeld aan ‘Vrijdag uit de Kunst’, 
de 3e zondagmiddag biedt een gezellige familiematinee. 
Een enkele keer is er een extra productie waaronder de 
wintervertellingen. Zie ook webstek van TOM: www.
tom-vorden.nl.
Iedere artiest heeft daar een eigen pagina en kan men 
ook reserveren.

Laatste ronde Zomercarrousel Vorden
Vorden - In Theater Onder de Molen aan de Lin-
deseweg 29 te Vorden draait op woensdag 29 au-
gustus voor de laatste keer in 2012 de Zomercar-
rousel. Het wordt een extra lange avond met véél 
artiesten: de dialectband ‘Op Drift’, het Spaans/
Portugeestalige Flor d’Luna, de Nederlandse trou-
badour Boudewijn Hansen, de verhalenvertelster 
Tithua en cabaretier Berry Lussenburg.
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Hoesbroed
 B. Slagmaols
 C. Trouwdag

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Op maandag 27 augustus zal  dhr. 
Wim Zemmelink uit Zelhem een 
overdenking houden over het thema: 
“Jezus gaande over het meer” (Matt. 
14 : 22 t/m 33).
Mw. Gerrie Vos-Hiddink uit Hengelo 
zal d.m.v. een overdenking meewer-
ken aan de uitzending van maandag 
3 september. Op maandag 10 septem-

ber is Mw. Helma Luesink-Momberg
uit Hengelo te beluisteren. Het pro-
gramma ‘De Muzikale Ontmoeting’
wordt iedere maandagavond tussen
19.00 en 20.00 uur uitgezonden via
Radio Ideaal. Na de uitzending  kun-
nen er  van  20.00 uur tot 20.30 uur
nieuwe  muzikale  verzoekjes aange-
vraagd worden voor de daarop vol-
gende week, via tel. 0314-624002. 
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor  heel  Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet:
www.ideaal.org

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke 
programma “De Muzikale Ont-
moeting” bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.

Namens de gemeente Bronckhorst 
maakt Martine Hair + Beautysalon 
een serieuze kans op deze titel. Tot en 
met 20 oktober a.s. kan iedereen op 
deze kapsalon een stem uitbrengen 
om zo te zorgen dat de Leukste Kap-
salon van Nederland uit de gemeente 
Bronckhorst komt.

Meeste stemmen en hoogste 
 cijfers
Tot en met 31 juli 2012 kon er ge-
stemd worden op alle kapsalons in de 
gemeente Bronckhorst. Martine Hair 
+ Beautysalon kreeg met 65 de meeste 
stemmen van het publiek en maakt 
nu een reële kans op de titel Leukste 

Kapsalon van de Provincie GD. Uit de
12 provinciewinnaars wordt op 5 no-
vember 2012 de landelijke winnaar 
door de vakjury gekozen.

Drie goede doelen
De verkiezing staat ook in het teken
van drie goede doelen. Stemmen is 
gratis en voor iedere stem keren de
sponsors van deze verkiezing € 0,05 
uit aan 3 goede doelen: Pink Ribbon,
CliniClowns of War Child.
Een stem uitbrengen kan tot en met
20 oktober a.s. via de website www.
kapsalonvanhetjaar.nl Bij het uit-
brengen van een stem maken stem-
mers direct kans op leuke prijzen
zoals de nieuwe iPad, wellness-arran-
gementen en een jaar lang gratis naar
de kapper.

Martine Hair + Beautysalon 
 leukste kapsalon van Nederland?
Hengelo - Wat is nu de Leukste 
Kapsalon van Nederland?

Het valt op dat in Bekveld een aan-
tal bijzondere bedrijven gevestigd is. 
Je kunt op de bedrijvendag dan ook 
rondspeuren in natuurmuseum De 
Lindenhof van Jan Wagenvoort en 
zien hoe hoefsmid Marcel Schiphorst 
zijn werk doet. Misschien spreekt 
spiegelen met paarden je aan? Paar-
den zijn gevoelige dieren die primair 

reageren op je gedrag. Als je dat goed 
‘leest’, kun je een hoop over jezelf le-
ren. Linda Schiphorst laat graag zien 
hoe dat werkt. 

EDELE UI 
Bijzonder is ook Seed Supply, een 
nieuw bedrijf in Bekveld. Seed Sup-
ply veredelt uien. Het uienzaad dat in 

Bekveld zijn oorsprong vindt, wordt 
verhandeld in een groot aantal lan-
den. Heel anders, maar zeker zo in-
teressant is de visagie van Absolutely 
Flawless. Doe mee met de mini make-
up en je maakt kans op een gratis ma-
ke-up workshop voor vier personen 
ter waarde van 140 euro. 

MINIKRAAN-CLINIC 
Ook voor grond-, straat-, timmer- en 
schilderwerk zijn er in Bekveld gere-
nommeerde bedrijven. Zij laten op 
de bedrijvendag zien wat ze kunnen 
en geven graag vrijblijvend advies. 
Bij Timmerbedrijf Jan Meulenbrugge 
kun je onder andere ‘voor’ en ‘na’-fo-
to’s zien van de verbouwing van een 
Bekveldse woonboerderij. En straat-
bedrijf Jan Menkveld toont hoe fraai 
straatwerk een echt visitekaartje voor 
je huis kan zijn. 
Natuurlijk valt er ook genoeg zelf te 
doen, bijvoorbeeld bij Rien Hissink. 
Hij geeft een echte kraanclinic: kinde-
ren mogen daarbij (onder begeleiding 
uiteraard) zijn minigraafmachine zelf 
besturen! Hebben de kids na al dat 
graven nog energie, dan kunnen ze 
zich verder uitleven bij kinderboerde-
rij Feltsigt. 

De Bekveldse bedrijvendag is op za-
terdag 25 augustus van 11.00 tot 
16.00 uur. Locatie: Bekveldseweg en 
Veermansweg in Hengelo. Een plat-
tegrond met alle deelnemende bedrij-
ven staat in een advertentie in deze 
Contact en is verkrijgbaar bij de be-
drijven zelf.

Veel te zien én te doen op zaterdag 25 augustus

Bekveldse Bedrijvendag

Bekveld - Wie houdt van onvervalst vakmanschap, dieren of de natuur 
valt op de Bekveldse bedrijvendag met zijn neus in de boter. Zater-
dag 25 augustus zetten zeker zestien bedrijven rond de kruising Veer-
mansweg/Bekveldseweg in Hengelo hun deuren wagenwijd open voor 
publiek. Er is zoveel te zien en te doen dat niemand zich zal vervelen. 
En de toegang is gratis.

Wil je zelf een minigraafmachine besturen? Ga dan naar de kraanclinic van Rien Hissink 
op de Bekveldse bedrijvendag.

Voor buurten, straten, families, ver-
enigingen breken er drukke dagen 
aan, want zondag 26 augustus is de 
optocht van de praalwagens en warm 
of niet warm, iedereen wil het publiek 
een leuke wagen presenteren. De op-
tocht begint om 14.00 uur en wordt 
om 13.30 uur voorafgegaan door de 
kinderoptocht. In verband met werk-
zaamheden aan enkele wegen rond-

mom beide kernen, wijst de organisa-
tie erop dat bezoekers afkomstig uit
Warnsveld , Leesten en Zutphen die
de optocht willen bekijken, goed de
borden van de omleidingroute dienen
te volgen. Vrijdag 24 augustus vinden
vanaf 14.30 uur op het feestterrein de
volkspelen plaats. Het vogelschieten 
voor volwassenen en jeugd wordt 
zaterdagmiddag 25 augustus vanaf 
13.15 uur gehouden. De nieuwe ko-
ning c.q. koningin wordt zondagmid-
dag 26 augustus om 15.00 uur, direct
na de optocht , gehuldigd. 

Hieraan wordt medewerking ver-
leend door de schuttersgilde Sint Jan
uit de Keyenborg.

Geen fietstocht Oranjefeestweek 
Vierakker/Wichmond
Vorden - De fietstocht die zon-
dagmiddag 19 augustus de ope-
ning van de Oranjefeestweek in 
Vierakker en Wichmond zou 
inluiden, is vanwege de extreme 
warme weersomstandigheden ge-
schrapt.

PV DE KOERIER ZELHEM 
Op zaterdag 18 augustus vlogen 658 
duiven van 24 deelnemers van De 
Koerier vanuit MAASEIK. De duiven 
werden om 08.30 uur gelost. Uitslag: 
A. Kamperman (46/64) 1 2 3 4 5 8 10 
11 12 20 22 23 24 25 26 27 32 33 34 
36 38 40 44 50 51 52 54 60 62 63 64 
65 66 67 69 73 75 85 86 91 92 119 120 
121 145 150, R. van Aken (16/34) 6 7 
13 15 35 76 82 84 108 111 122 123 
136 138 139 154, Mathilde Velthorst 
(10/16) 9 45 49 61 72 93 107 128 161 
164, H. Wassink (18/61) 14 18 19 21 
29 46 53 55 57 58 90 94 133 147 159 
162 163 165, H. Niesink (8/24) 16 28 
56 68 70 71 95 144, R. Jansen (4/20) 
17 99 140 146, H. Eenink (5/31) 30 31 
81 124 125, F. Meijerman (5/26) 37 41 
102 103 117, J. Wassink (10/24) 39 42 
47 48 87 104 105 132 134 148, Comb. 
Menkhorst (8/42) 43 89 113 135 141 
155 158 160, W. Massen (2/15) 59 106, 
Nick Chevalking (4/19) 74 79 98 126, 
J. Berendsen (1/40) 77, E. Weenk (9/40) 
78 116 118 130 131 142 143 151 156, 
W. Wisselink (2/19) 80 88, Wilma Me-
ijerman (2/22) 83 114, Comb Niesink-
Poelman (3/40) 96 127 152, N. Eulink 
(2/22) 97 153, M. Burghout (2/5) 100 
137, E. te Pas (1/22) 101, S. Gemmink 
(6/32) 109 110 112 115 149 157, J. 
Reindsen (1/26) 129. 
Eveneens op zaterdag 18 augustus 
werd een jonge duiven vlucht vervlo-
gen. De 115 jonge duiven van 7 deel-
nemers werden om 08.00 uur gelost 
vanuit CHARLEVILLES MEZIERE. Uit-
slag: R. van Aken (12/20) 1 2 6 8 9 11 
15 16 18 20 23 25, M. Burghout (4/17) 
3 5 17 27, Mathilde Velthorst (2/17) 4 
24, H. Eenink (5/7) 7 10 12 13 14, H. 
Niesink (1/13) 19, P. van Londen (5/17) 
21 22 26 28 29. 

PV VORDEN 
Zaterdag 18 augustus stonden er 
twee vluchten op het progamma van 
de Vordense duivenvereniging, te we-
ten LAON voor de jongen en MAAS-
EIK voor de natour. 

De natour vlucht werd het eerst af-
gewerkt met een afstand van 120 km 
tot Vorden en met de zuidoostenwind 
achter kende deze vlucht weinig pro-
blemen. De duiven vielen massaal 
op de hokken. Het was wederom H. 
Hoksbergen met een dubbel slag. 
Deze vlucht was de eerste in de reeks 
van zes natour vluchten voor jonge 
en oude duiven. Dan zit het seizoen 
erop, maar voor velen is dit de kers 
op de taart. Er zal dan ook op het 
scherpst gestreden worden, wordt 
vervolgd. Uitslag: H.B.M. Hoksbergen 
1 2 10 12 41 42 46 47 56 60 70 78 85, 
Marc Tiemessen 3 35 54 59 62 79 84, 
D.J. Gotink 4 14 19 20 32 33 43 45 49 
53 63 68 69 82, Ashley Eykelkamp 5 6 
8 9 11 22 24 25 27 34 36 48 80 83, A. 
Kappert 7 39 65, Roy Schipper 13 15 
31 44 73 76, E. Bruinsma 16 17 57 75 
77, W.J.S. Verbeek 18 21 26 28 37 67 
71 72, F.T. Hummelink 23 29 38 64 
74, H.J Stokkink 30 40 55 58 61 66 81, 
R. de Beus 50, T.J. Berentsen 51 52. 
Vanwege de verwachte hitte werd de 
jonge duiven vlucht vanuit LAON in-
gekort tot CHARLEVLLE MEZIERE, dit 
scheelt ongeveer 70 km. Met een zuid-
oosten wind achter en de gedachte 
dat de natour snelheid zo rond de 85 
km per uur lag, zaten de liefhebbers 
op tijd bij de hokken. Met een afstand 
van 280 km tot Vorden en gelost om 
8.00 uur werden de aankomsten rond 
11.30.uur verwacht. Wederom was 
het H. Hoksbergen die zijn duif als 
winnaar zag worden afgevlagd. Dit 
concours kende een trager verloop 
maar toch waren de meeste ‘s avonds 
thuis. Zo werd een tropisch weekend 
dan afgesloten, hopende dat het vol-
gende week iets draaglijker is, want 
je wilt ook meer dan allen onder een 
boom liggen. Maar voor degene die er 
van houden, geniet ervan maar denk 
erom wel pappen en nat houden. 

Uitslag: H.B.M. Hoksbergen 1 15 25, 
T.J. Berentsen 2 6 9 16, Ashley Eykel-
kamp 3 4 7 8 10 22, R. de Beus 5 12 

20, Marc Tiemessen 11 13 14 17 18 
19 21, F.T. Hummelink 23 24, D.J. Go-
tink 26, E. Bruinsma 27. 

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
De duiven van PV De IJsselbode vlo-
gen op zaterdag 18 augustus vanaf 
DUFFEL (160 km) 
De duiven werden gelost bij een zuid-
oostenwind om 7.20 uur. De drie 
snelste duiven vielen bij Ria Luesink. 
Uitslag: Ria Luesink (7/19) 1 2 3 13 
18 29 31, Boesveld J. (14/38) 4 5 7 9 
14 15 17 19 23 24 25 26 28 30, Wig-
gerink H. (4/12) 6 10 20 22, Dieks H. 
(1/20) 8, Hulshof H. (1/10) 11, Tankink 
TH.H.M. (1/9) 12, Stoel G. ( 3/ 7) 16 21 
27. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
Op zaterdag 18 augustus werd door 
PV Steeds Sneller deelgenomen aan 
de vlucht vanuit MAASEIK. De 180 
duiven van 13 deelnemers werden 
om 08.30 uur gelost. De snelste duif 
was van C. Te Stroet. Met een binnen-
komst van 9.47 uur vloog deze met 
een snelheid van 1446 mpm. Uitslag: 
C. Te Stroet (7/16) 1 2 14 19 23 24 25, 
W. Jansen (11/15) 3 4 6 9 11 12 13 17 
34 39 40, R. Koers (4/20) 5 7 26 43, L Te 
Stroet (3/13) 8 18 35, V.C.J. van Melis 
(4/21) 10 15 27 41, E. Koers (2/7) 16 44, 
S.E.J. Bergervoet (1/10) 20, G. Kempers 
(2/10) 21 32, A.H.J. Peters (6/29) 22 28 
29 30 31 45, Comb. Borneman (2/16) 
33 42, J. Teunissen (2/12) 36 38, G. 
Duitshof (1/10) 37. 

Eveneens op zaterdag 18 augustus 
kwamen de jonge duiven in actie. De 
174 jonge duiven van 10 deelnemers 
werden gelost om 08.00 uur in CHAR-
LEVILLES MEZIERE. 

De snelste duif werd geklokt om 
11.28 uur en maakte een snelheid 
van 1315 mpm. Uitslag: L Te Stroet 
(7/30) 1 8 9 14 22 24 36, R. Koers 
(14/20) 2 4 12 15 16 17 19 23 25 30 33 
37 43 44, A.H.J. Peters (4/30) 3 10 11 
13, G. Duitshof (5/33) 5 26 34 39 40, G. 
Kempers (11/35) 6 7 18 20 21 27 28 31 
32 35 41, A. Luesink (1/8) 29, J. Teunis-
sen (1/8) 38, S.E.J. Bergervoet (1/5) 42.

Duivenberichten 18 augustus 2012
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst, PV De Koerier uit Zelhem, PV De IJs-
selbode uit Steenderen, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo Gld. 
Zaterdag 18 augustus werden twee vluchten vervlogen vanuit Duffel, 
Maaseik en Charlevilles Meziere.

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

De borders staan nog volop in bloei, 
de bladeren aan de bomen zijn 
nog groen en stevig. Zij omlijsten 
de prachtige doorkijkjes naar het 
Achterhoekse land. Dit alles zorgt 

ervoor dat de wandelaars zich in 
de Hof van Eden zullen wanen, als 
zij langs de uitgezette route de tuin 
doorkruisen. De tuinen zijn van 
10.00-17.00 uur geopend. Er is kof-
fie en thee verkrijgbaar in het Koets-
huis, waar een kleine tentoonstel-
ling verhaalt over de historie van 
de Wildenborch en haar bewoners. 
Kinderen tot 12 jaar gratis. Honden 
zijn – ook aangelijnd – niet toege-
staan. Voor meer informatie zie 
www.wildenborch.nl

Open tuinendag Vorden
Vorden - De tuinen van Buiten-
plaats de Wildenborch zullen op 
zondag 26 augustus voor het laatst 
dit jaar open zijn. Dit keer zullen 
de bezoekers worden verrast door 
de stille nazomersfeer die de tuin 
en het parkbos betovert.
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OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

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

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

BEKVELDSE BEDRIJVEN DAG
ZAT. 25 AUG. 11.00-16.00 uur
toegang gratis

Toldijk Veermansweg Hengelo
Veermansweg

PP

WC
BARB

ekveld
sew

eg

B
ekveld

sew
eg

P

1 Jan Menkveld grond-, riool- en straatwerk
2 Bekveld FM
3 Jan Wagenvoort / Boerderij en 

natuurmuseum De Lindenhof
4 Hissink mini grond- en sloopwerk
5 Autorijschool Nieuwenhuis
6 Goossens Atomica
7 Buurtvereniging Bekveld
8 Jongelie montage
9 Sindy’s Catering

10 Seed Supply, productie & veredeling van 
groentegewassen

11 Absolutely Flawless, make-up & styling 
artists

12 Kinderboerderij Feltsigt
13 Collens Schilderwerken
14 M. Schiphorst hoefsmid
15 Linda’s paardenspiegel
16 Bouw- en timmerbedrijf Meulenbrugge
17 Transportbedrijf Adriaan Nab

1

2

3

4 5

6 7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

9

Foto: Google Earth

Verkoop van diverse 
merken aanhangwagens 

en paardentrailers.
Ifor Williams, Anssems en Hapert.

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Dealer van Huzen en Patura.
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Plezier 
voor twee! 
Doe 
je mee?

Wij verzorgen klein-
schalige, aangepaste 
vakanties voor ouderen 
en zoeken hiervoor 
vrijwilligers. 

Bel voor meer informatie: 
(0318) 48 51 83 
www.allegoedsvakanties.nl

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Nieuw kunstgebit of klikgebit 
vergoeding door zorgverzekeraar

Tandtechnisch Laboratorium

Start v.a. half septemberWESPENNEST
BESTRIJDING

Bel Dijkerman: 06-33814997
Meer ongedierte bestrijding zie:
www.dijkermandierplaagbestrijding.nl

Botmeting in praktijk 
overgangsconsulente

Jose la Croix
op 6 september.
Tel. 0575-560381

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Hebe Addenda® Veronica
Diverse kleuren.
Potmaat 23 cm. 
Per stuk

van 12,99Cvoor

8,99

Hebe

wk 34. Geldig van 23-08 t/m 29-08. OP=OP

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de 
voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 1 september 2012. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.

150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
www.expert.nl/winkels

Dus eerst even 
naar Expert!

KNIPKNALLER

WERK-
GEHEUGEN

SCHIJF

4 GB

320 
GB

FLASH

MICRO

8 GB

SD

VOOR 
IPOD/
IPHONE

Full
HD

DRIEZONE
REINIGING

LANGDURIG
SCHOON EN FRIS

2 + 1
gratis*

16
GB

USB-STICK
SP016GBUF2T01V1.

 Tegen inlevering van 
deze bon betaalt u voor 
één USB-stick slechts 14.95
* Voor 3 USB-sticks betaalt u 29.90

SL
EC

H
TS

2 
CM

!

  34.- 

24.-   

  89.- 

67.-   

  279.- 

239.-   

  349.- 

279.-   

           NU  

379.-   
  99.- 

89.-   

KOFFIEZETAPPARAAT 
HD7448/70.

TANDENBORSTEL 
TRIZONE1000.

DOCKING STATION
DS3120/12.

TABLET
GALAXY TAB 2 7.0.

LED-TV
LT27B300.

LAPTOP  F501AXX077V.

  Pentium B820 processor

 dus extra draagbaar

WAKKER WORDEN

OPFRISSEN

ONDERWEG

AAN DE SLAG

WEER THUIS

FRIS VAN START!

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Te huur in Zelhem: BEDRIJFSRUIMTE

2



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Een dezer dagen ligt hij bij u in de 
bus: de spiksplinternieuwe gemeen-
tegids Bronckhorst 2012/2014. Een 
kleurrijke en handige wegwijzer voor 
alle inwoners van de gemeente.

Zoals u gewend bent, staat ook de 
nieuwe gids weer boordevol informa-
tie over verenigingen, scholen, stich-

-
tie over het gemeentebestuur, de 

van dienstverlenen en de producten 

is er aandacht voor de geschiedenis 

plaatsen die Bronckhorst vormen, 
Let op

uitgever van de gids, via info@fmr-

gemeente vindt u de digitale gemeen-
tegids met alle gegevens van vereni-
gingen en instanties inclusief een 

-

Uw vereniging kan dan binnenkort 

op de website van de gemeente 
staan. 

-
gen de gemeentegids wel in de bus. 

publieksbalie in het gemeentehuis.

Nieuwe gemeentegids Bronckhorst 2012/2014
binnenkort in de bus!

‘t Zelle in Hengelo is een speciale in-

5 september a.s. 20.00 uur opening 
-

Philippona, bekend bomendeskundi-

-

8 september van 11.00-17.00 uur in 
Steenderen is de voormalige notaris-

8 en 9 september van 11.00-17.00 
uur -
viteiten en rondleidingen:

Beide dagen twee begeleide wan-

Hengelo. Beide dagen elk uur rond-
wandelingen in het bosgebied. 

-
matieve wandelingen rond het huis 

-
tiemarkt van 11.00-17.00 uur met 

-

begeleide wandelingen rond het 

-
gen een wandeling onder leiding 

-

doorlopend rondleidingen langs 
ongeveer 1.000 verschillende soor-
ten coniferen. 

-
opend en regelmatig rondleidingen 
door de beheerder.

Open monumentendag 2012: 
‘Groen van toen’

-
ten komt Bronckhorst op het gebied 

weer als één van de goedkoopste ge-

-

-
-
-

lingen van de tarieven voor onroe-
-

recht, toeristenbelasting en bouwle-

als uitgangspunt, variërend van sec-
-

-
-

-
nendaal) namen deel aan het onder-

-
centages (0,1762%), tariefdifferenti-
aties (190%), klein kantoor (1.141 

-

is Bronckhorst het goedkoopst. Qua 

scoren we na de gemeente Ro-

plek. 
 
Lokale lasten voor ondernemers 

-
-

-
taald moeten worden staat voor 

-

het vreemd dat er soms grote ver-
schillen in lasten tussen gemeenten 

-

-
-

Bronckhorst goedkoop voor 
ondernemers

-
-

-
-
-

-
bruik maakten van het gymlokaal 

gelegd aan het definitieve ontwerp 

van het nieuwe schoolgebouw. Na het 
-

ningen is het de bedoeling dat we 

Planning sloop gymzaal 
Leliestraat, Hengelo



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.

Een nieuw, soms spannend school-
jaar begint. Zeker voor eerste klas-
sers. Nieuwe school, nieuwe vrien-
den, maar ook nieuwe verleidingen. 
Wat zeg je als je als brugklasser op 
een feest, kamp of in een tussenuur 
een sigaret, bier of een joint aange-
boden krijgt? Zeg je dan nee? En als 
je in de tweede of derde zit? Als ou-
der wilt u uiteraard dat uw kind 
weerbaar is en nee zegt tegen deze 
middelen.

Middelengebruik neemt snel toe op 
het voortgezet onderwijs. Voor kinde-
ren zijn genotmiddelen extra schade-
lijk, omdat ze nog volop in de groei 
zijn en de ontwikkeling van de herse-
nen verstoord kan raken. Uit onder-
zoek blijkt dat 28% van de tweede-
klassers ooit alcohol heeft gedron-
ken. In de vierde klas is dit gestegen 
naar 75%. 3% van de jongeren rookt 
dagelijks in klas twee en 15% van de 
jongeren in klas vier. Verder gaf 2% 
van de jongeren uit klas twee aan ooit 

softdrugs te hebben gebruikt en in 
klas vier is dit 16% van de jongeren.

Maak afspraken
Ouders denken dat hun afkeuring 
over roken, drinken of blowen duide-
lijk is. Maar een kind beleeft dat soms 
anders. 32% procent van de jongeren 
geeft bijvoorbeeld aan geen afspraak 
te hebben met zijn ouders over alco-
holgebruik. Stel daarom duidelijke 
regels en probeer consequent te zijn. 
Praat met uw kind over drinken, ro-
ken en blowen en neem daar rustig 
de tijd voor. Wissel ervaringen uit met 
andere ouders, zij zitten in dezelfde 
situatie.

Kijk op www.hoepakjijdataan.nl voor 
meer concrete tips en videofilmpjes, 
met daarop aandacht voor de over-
gang naar de brugklas. Ook staat op 
deze site een gratis online cursus 
‘Praten met uw kind’. Of vraag de fol-
der ‘Hoe pak jij dat aan’ aan via min-
derdrinken@ggdgelre-ijssel.nl. Dit is 

een artikel in het kader van het pro-
ject ‘Alcoholmatiging Jeugd in de 
Achterhoek en Stedendriehoek’, dat 
gemeenten, waaronder Bronckhorst, 
politie, Halt, IrisZorg, Tactus en GGD 
Gelre-IJssel samen met regionale en 
plaatselijke partners hebben opge-
pakt.

Een stoere brugklasser rookt, drinkt en blowt!?
Nee, toch? Daar kunt u als ouders iets aan doen!

De gemeente mensen die schulden 
hebben en er zelf niet meer goed 
uitkomen, hulp kan bieden? Wacht 
niet te lang met het vragen om hulp. 
Als de schulden te hoog zijn opgelo-
pen, is het soms lastig om een goe-
de oplossing te bereiken. De ge-
meente heeft met de Stadsbank 
Oost Nederland afspraken gemaakt 
over de uitvoering van schuldhulp-
verlening voor inwoners. Denk hier-
bij aan: budgetbeheer (lopende re-
kening onder beheer van de Stads-
bank, evt. in combinatie met financi-
ele begeleiding), schuldbemiddeling 

(ordenen), schuldsanering (gedeel-
telijk afkopen van schulden), per-
soonlijke leningen (evt. met borg-
stelling door de gemeente) en Wet 
schuldsanering natuurlijke perso-
nen (saneren via rechterlijke uit-
spraak). De Stadsbank houdt weke-
lijks een inwonersspreekuur in het 
gemeentehuis van Bronckhorst. 
Hiervoor kunt u een afspraak maken 
via tel. (0575) 75 02 50. Voor meer 
info zie www.bronckhorst.nl  
Infobalie  Schulphulpverlening of 
scan de QR-code.

Wist u dat?

Hulp bij schulden

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

15 september 2012, Hengelose ondernemersvereniging

11.00 tot 21.00 uur, afsluiten gedeelte Spalstraat, Kerkstraat en Raadhuisstraat, van 09.00 tot 
22.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, van 12.00 tot 21.00 uur, Hengelose onderne-
mersvereniging

Achterhoek

en Horecawet, van 11.00 tot 17.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning voor bestaand gebouw, 
 vereniging Streekproducten Achterhoek

uur, afsluiten gedeelte Vordensebinnenweg en gedeelte Schuttestraat, van 08.00 tot 17.00 uur, 
RTV Vierakker-Wichmond 

Winkeltijdenwet, autobedrijf Groot Jebbink

en 7 april 2013, Notmai producties

keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.  

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 9 augustus 2012: 

Ontvangen op 11 augustus 2012: 

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.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 10 augustus 2012:

Afgegeven op 13 augustus 2012:

 De Veldhoek, van 08.30 tot 17.00 uur, organiseren verloting, wandelsportvereniging De Ploeg

 17.00 uur, Rezi organisaties B.V.

Drank- en Horecawet (art. 3)
Afgegeven op 8 augustus 2012:

-
leend voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Beukenlaan 30

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 13 augustus 2012:   

Verzonden op 16 augustus 2012:

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Goghstraat en de Rembrandtstraat, van 10.00 tot 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uit-
zondering van bestemmingsverkeer

Winkeltijdenwet
Afgegeven op 13 augustus 2012:

-
vember 2012 aangewezen als zondag waarop het verbod om een winkel geopend te hebben niet 
geldt, Vordense ondernemersvereniging

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

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Omgevingsvergunningen voor het kappen 
van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in 
werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de wer-
king van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 16 augustus 2012: 

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

   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 bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE 
Zutphen. Ook een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en de 
eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl



“HENGELO PRESENTEERT” is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen en de VVV.

 H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

HENGELO heeft het   HENGELO bruist !!    HENGELO het Centrum van Bronckhorst

ZOMERFEEST HENGELO 
MET BRADERIE

ZONDAG 26 AUGUSTUS 11.00 tot 18.00 uur

Finish Veteranenrally
met Concours d’ Elegance

Tentoonstelling:

Oude Bromfietsen
Veteranenmotoren
en oude tractoren



ZOMERFEEST HENGELO MET BRADERIE ZONDAG 26 AUGUSTUS 11.00 tot 18.00 uur

IN DE ZOMERMAANDEN

25% KORTING

OP SIKKENS VERF

NU HEEL VOORDELIG UW HUIS 

SCHILDEREN 

DROGISTERIJ
VERFSPECIAALZAAK

VANAF 

€ 30,35*

VANAF 

€ 39,95*

VANAF 

€ 22,95*

VANAF 

€ 34,95*

VANAF 

€ 69,95*

* PRIJS INCL. KORTING 

Kerkstraat 1 Hengelo Gld tel. 0575 461300

WE RUIMEN 
ONZE SCHUUR OP!

Tot 50% korting op 
showmodellen tuinmeubelen, 

BBQ’s, parasols en zwembaden!*

* Afprijzing geldt op geselecteerde producten in winkel

HENGELO (GLD.)
Spalstraat 37, tel. 0575 - 461713

Tijdens de braderie
op 26 augustus

van 12.00 tot 17.00 uur

U WILT TOCH OOK
BESPAREN OP
UW MAANDLAST?

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

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

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

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

LAATSTE RONDE
NU 5,0010,0015.0020,0025,00

Schnitzel met friet en rauwkost

€ 8,50

Duo beker met hazelnoot-softijs,
vanille-softijs en slagroom

€ 2,50

ZOMERFEEST 
zondag 26 augustus 2012

12.00-17.00 uur

STOEPVERKOOP
RESTANTEN 

SPORTSCHOENEN

nu voor
€ 10,00

€ 15,00
€ 20,00

€ 25,00
OP=OP

 

Spalstraat 13
7255 AA  Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 461996



ZOMERFEEST HENGELO MET BRADERIE ZONDAG 26 AUGUSTUS 11.00 tot 18.00 uur

De laatste zomermode nu voor heel weinig ...
alles  70% korting

Fashion

with feeling

Braderie 
in Hengelo

profiteer nu van 
50% extra braderiekorting 
op alle kleding met een sticker

HEMA Hengelo, Raadhuisstraat 21B

De  winter  en 
zijn binnen!

Tevens uw adres voor:
Handwerken

Hobby
Fournituren
3D kaarten

Zelf tassen maken
Enz. enz., enz.

Ook uw adres voor het inlijsten en verstelwerk 
voor kleding.

Raadhuisstraat 5, 7255 BK Hengelo Gld. Tel. 462266

Beltrumsestraat 34, Groenlo. Tel. 0544 - 461394    Raadhuisstraat 27, Hengelo. Tel 0575 - 462547

... als het meer moet hebben!

Zondag 26 augustus
in Hengelo geopend!

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

Wij zijn ook open zondag 26 augustus
Wij geven 10 tot 25% korting

Zomerartikelen  extra korting

Tijdens de Zomerfeesten
sluiten wij de uitverkoop af met

MEGA-voordeel
in onze stand.
 

Op zondag 26 augustus kunt u
in de winkel de nieuwe
collecties bewonderen.
Mooie en sportieve kleding.
En echt niet alleen voor
ruiters en amazones!

Spalstraat 32, 7255 AC  Hengelo Gld. Tel. 0575-465301
www.dedunsborg.nl

Zondag 26 augustus

Hengelse braderie
vanaf 15.30 uur:

De Disco Kingz
voor café de Zwaan

Braderiemenu Eetcafé ‘t Hoekje
Jagerschnitzel ..........................................................11,50

Kip Piri Piri .................................................................11,50

Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus ........13,50

Alle plates worden geserveerd met Vlaamse friet en rauwkostsalade
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“Ook mijn dochtertje van zes jaar 
heeft deze ziekte. Verder heeft een 
neefje (12) deze ziekte ook, zit in een 
rolstoel en kan heel weinig meer”, 
zegt Van Ommeren. “Wij willen deze 
Stichting steunen om zoveel mogelijk 
donateurs te werven en zo te zorgen 
dat het medicijn verder ontwikkeld 
wordt voor deze kinderen in Neder-
land. Het medicijn ligt klaar op de 
plank. Alleen er moet geld komen 
om het te kunnen maken. En dat 
kost veel geld, héél véél geld. Daarom 
dit initiatief om deze Stichting te pro-
moten op onze braderie in ons mooie 
Hengelo Gld.”, vertelt Arnold van 
Ommeren. De Stichting Energy4All 
zet zich in voor kinderen met een 
energiestofwisselingsziekte. In Ne-
derland worden ieder jaar ongeveer 
100 kinderen geboren met een niet te 
genezen energiestofwisselingsziekte. 
Hun batterij is half leeg, laadt niet op, 
en loopt snel leeg. Bij de minst ern-

stige vorm hebben kinderen na 50
meter lopen het gevoel een marathon
te hebben afgelegd. Zij zijn dan totaal
uitgeput. Bij veel kinderen zijn ook
organen aangetast die veel energie
verbruiken, zoals de hersenen, het
hart en de lever. Door een ernstige 
ontwikkelingsachterstand, epilepsie
en hart- en leverfalen overlijden veel
van deze kinderen voor het tiende le-
vensjaar. Er is geen behandeling voor
deze ernstige ziekte en 70 procent
van deze kinderen wordt niet ouder
dan 18 jaar. Vanuit de farmaceuti-
sche industrie is er geen interesse om
geld te steken in het onderzoek naar
een medicijn vanwege een minimaal
aantal patientjes. Dit betekent dat
jaarlijks tientallen ouders afscheid
moeten nemen van hun kindje! Ter-
wijl een medicijn zó dichtbij is!
Voor meer informatie: www.energy-
4all.nl en http://www.youtube.com/
watch?v=SpI6PDkVpU0

Stichting Energy4all

Hengelo - Op zondag 26 augustus is ook de Stichting Energy4all aan-
wezig met een kraam op de braderie in Hengelo aanwezig. Arnold van
Ommeren uit Hengelo zal op deze dag proberen donateurs te werven
en spullen te verkopen voor deze Stichting.

Er zullen weer vele deelnemers uit 
binnen- en buitenland aan de start 
verschijnen, zoals Engeland, Duits-
land, Zwitserland, België, Luxem-
burg en uiteraard Nederland.  Mo-
torfietsen van beroemde en minder 
beroemde merken zult u weer door 
de Achterhoek zien riiden. Triumphs, 
Husqvarna’s, DKW’s, BMW’s, Brough 
Superior’s, Harley-Davidson’s, Indi-
ans, Zündapps, Terrot’s, Peugeot’s, 
kortom te veel om op te noemen.  
Rondom de Hamove-molen is zoals 
gebruikelijk al dit moois uit lang 
vervlogen tijden met eigen ogen te 
aanschouwen gedurende het laatste 
weekend van augustus. Dit jaar zal er 
ook een treffen van oldtimer Magirus 
vrachtwagens van de Magirus Club 
Nederland zijn. Zij zullen op een spe-
ciaal gedeelte van de camping naast 
de molen hun plekje krijgen. 

Het evenement begint op vrijdag-
avond met de ontvangst van de deel-
nemers in de Hamove-molen, Varssel-
seweg 34 in Varssel. Deze ontvangst 
begint om 20.30 uur met de officiële 
opening van het evenement. Gevolgd 
door een korte rijdersbespreking 
voor de deelnemers. Aansluitend zal 
de avond verder opgeluisterd wor-
den door Duo Dijon. Een duo dat zijn 

sporen in de muziek al ruimschoots 
heeft verdiend. 

Op zaterdag 25 augustus zullen om 
10.01 uur de eerste deelnemers van 
start gaan voor een rit van onge-
veer 90 kilometer door de gemeente 
Bronckhorst. Halverwege de rit is de 
pauze gepland bij de Hamove-molen, 
u allen welbekend. Vanaf 11.45 uur 
zullen hier de eerste deelnemers ar-
riveren voor een pauze van 60 minu-
ten.
Gedurende deze pauze zullen er ket-
tingzaagdemonstraties gegeven wor-
den. Hierbij worden uit boomstam-
men verschillende fraaie beelden 
en voorwerpen gemaakt. Dus zeker 
de moeite waard om naar de molen 
te komen en dit spektakel van oude 
motoren, kettingzaagdemonstraties 
en oldtimer vrachtwagens te komen 
bekijken. De finish op zaterdag zal 
zijn vanaf 13.30 uur bij de Hamove- 
molen, waar de motoren dan door 
een ieder opnieuw bewonderd kun-
nen worden. 

Op zondagmorgen vertrekken de eer-
ste deelnemers ook weer vanaf 10.01 
uur bij de Hamove-molen voor een 
rit van rond de 90 kilometer. Rond 
11.30 uur zullen de eerste deelne-

mers arriveren bij USVA special Bikes 
in Holten waar zestig minuten gepau-
zeerd zal worden. Vervolgens zullen 
de deelnemers via het tweede gedeel-
te van de rit naar Hengelo Gld rijden. 
Gefinisht gaat worden op de braderie 
die op zondag 26 augustus gehouden 
worden door de Hengelose Onderne-
mers Vereniging. De motoren zullen 
op het plein voor de Remigiuskerk ge-
stald worden. Aansluitend vindt het 
concours d’Elegance plaats waarbij 
een jury onder leiding van Jaap van 
Gijssel de mooiste, meest interessan-
te of meest authentieke motorfiets 
uit de aanwezige motoren gekozen 
zal worden. 
U bent dan natuurlijk ook van harte 
uitgenodigd om dit Unieke RIJDEND 
MUSEUM nog eens rustig te bekij-
ken en alle andere festiviteiten mee 
te beleven. De motoren staan dan tot 
uiterlijk 16.00 uur opgesteld in Hen-
gelo. Hierna vertrekken zij weer naar 
de Hamove-molen waar om ongeveer 
16.30 uur de prijsuitreiking. Ook zal 
hier de afsluiting van de 47e Interna-
tionale Hengelo Rally plaatsvinden. 
Liefhebbers van oude techniek kun-
nen dit weekend dus hun hart weer 
ophalen door dit evenement te gaan 
bezoeken.

Wij hopen u te mogen begroeten op 
25 en 26 augustus bij de Hamove-mo-
len, Varsselseweg 34 in Hengelo of 
onderweg langs de routes en op zon-
dag in het centrum van Hengelo Gld. 

Het programma van de 47e Inter-
nationale Hengelo Rally voor Histo-
rische Motorfietsen en het Magirus 
treffen ziet er als volgt uit: 

VRIJDAG 24 AUGUSTUS:
15.00 – 20.00: uur Rallysecretariaat 
geopend in Hamove-molen.
20.00 uur: Gezellige instuif in de Mo-
len m.m.v. Duo DIJON.
20.30 uur: : Opening 47e Int. Hengelo 
Rally met korte rijdersbespreking.

De 47e editie voor historische motorfietsen

Internationale Hengelo Rally

Hengelo - Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 augustus vindt alweer 
de 47e Internationale Hengelo Rally voor Historische Motorfietsen 
met bouwjaren tussen 1900 en 1940 plaats rondom de Hamove-molen 
in Varssel.

Twee Peugeots uit 1904. Enkele types oude motoren.

ZATERDAG 25 AUGUSTUS:
9.30 uur:  Rijders bespreking deelnemers Int. Hengelo Rally.
10.01 uur:  Start eerste deelnemer.
11.00 uur:  VMC - Familiedagen (Spelen voor de kinderen).
12.00 uur:  60 min. Pauze bij de Hamove-molen met kettingzaagdemonstraties.
13.45 uur:  Finish eerste deelnemers zaterdagrit bij de Hamove-molen.
20.30 uur:  Bonte avond met film en Muziek voor de Deelnemers.
21.30 uur:  Prijsuitreiking zaterdagrit Int. Hengelo Rally.
24.00 uur:  Einde feestavond.

ZONDAG 26 AUGUSTUS: 
09.30 uur:  Rijders bespreking deelnemers Int. Hengelo Rally. 
10.01 uur:  Start eerste deelnemers zondagrit.
11.30 uur:  60 min. Pauze bij USVA Special Bikes in Holten.
13.30 uur:  Finish eerste deelnemer zondagrit op braderie in centrum Hengelo  
 Gld met aansluitend Concours d’Elegance.
16.30 uur:  Prijsuitreiking en sluiting 47e Int. Hengelo Rally 2012 in de Hamove- 
                  molen.

Wijzigingen voorbehouden! Voor het laatste nieuws, zie: http://www.hamove.nl/
veteraan

Er is een uitgebreide kramenmarkt 
in de Spalstraat via Q-EVENTS, het 
aandeel van de Marktvereniging 
en de HOV. 

Het Concours d’Elegance van de 
Hengelo Rally voor historische 
motorfietsen georganiseerd door 
de Hamove rond het Kerkplein. Te-
vens zijn de oldtimer bromfietsen 
van de T.O.B. te bezichtigen. 

Zoals u ziet, voor elk wat wils op 
om zondag 26 augustus een be-
zoek aan Hengelo te brengen. 

Namens de Marktvereniging, An-
ton van Ingen, voorzitter.

Zondag 26 augustus
Zomerfeest in Hengelo
Hengelo - Op zondag 26 augus-
tus is er weer het bekende Zo-
merfeest in Hengelo Gld in de 
Spalstraat en omgeving. Door 
de goede samenwerking van 
Marktvereniging, HOV en de 
Hamove kunnen we belang-
stellenden een gevarieerd pro-
gramma aanbieden.

The Disco Kings zijn twee gewone 
Hollandse jongens die ervan houden 
om de tent op de kop te zetten. 

The Disco Kings zijn opgericht door 
de DJ’s Christo Meijer en Michel Bes-
selink. Sinds de Zwarte Cross van 
2007 draaien ze samen.

The Disco Kings 
tijdens zomer-
feest Hengelo
Hengelo Tijdens het Zomerfeest 
in Hengelo op zondag 26 augus-
tus zullen ’s middags vanaf 15.30 
uur The Disco Kings live optre-
den.
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Al maanden zijn de kinderen druk in 
de weer geweest om de kalfjes te ver-
zorgen en ze te leren het rondje goed 
te lopen. Ook hielden zij een boekje 
bij met alle leuke wetenswaardighe-
den van het kalf met foto’s of teke-
ningen erbij. De mooiste boekjes zou-
den ook worden beloond! Voorzitter 

Jan Borgman opende de ochtend met 
een warm welkom aan alle aanwe-
zige deelnemers, familie en andere 
belangstellenden. De sponsoren en 
vrijwilligers kregen een bedankje. De 
jury werd voorgesteld, deze hadden 
de winnaars van de thuiskeuring al 
bepaald. 

In de daarvoor opgezette ring liepen 
alle kinderen met hun kalfjes hun 
rondjes. Speaker Paulien Berends ver-
telde enthousiast over de deelnemers 
en hun kalfje of hield een klein inter-
view. 
Na de lunch hadden de juryleden alle 
punten bepaald, behalve voor het 
mooiste kalf. Daarvoor mochten nog 
vier kalfjes terugkomen in de ring. De 
prijs werd meteen uitgereikt aan Elsa 
Rietman met haar roodbonte kalfje. 
Met tenslotte alle deelnemers in de 
ring die een ereronde liepen, de thuis-

keuringdeelnemers uiteraard zonder 
hun kalfje, reikte de voorzitter de 
prijzen uit. De sponsoren werden 
nog eens in het zonnetje gezet en de 
prijswinnaars van de loterij werden 
bekend gemaakt. Met de wens om 
iedereen volgend jaar weer te zien, 
sloot hij deze kalverkeuring af. 
Voor de kinderen was er die ochtend 
al een flink zwembad om af te koe-
len, nu kwam een heuse buikschuif-
baan in de ring, waar zij in de zeep 
maar met verkoelend water nog een 
spetterende tijd beleefden. 

Uitslagen:
Op 11 augustus werden 14 kinderen
thuis gekeurd: 
Rubriek geboortedatum vanaf 1 jan 
2004: Kampioen: Merle Wolsink, Re-
serve Kampioen: Evanne Wolsink, 
Aanmoedigingsprijs: Pascal Kemper-
man. Rubriek geboortedatum vanaf 
l jan 2001 tot 1 jan 2004: Kampioen:
Owen Wolsink, Reserve Kampioen:
Mark Harenberg, Aanmoedigings-
prijs: Jur Boschloo. Rubriek geboor-
tedatum tot 1 jan 2001: Kampioen: 
Demi Wolsink, Reserve Kampioen:
Rik Harenberg, Aanmoedigingsprijs:
Bram Berendsen. 

Op 18 augustus de centrale eindkeu-
ring (15 deelnemers): Rubriek geboor-
tedatum vanaf 1 jan 2004: Kampioen:
Maud Schennink, Reserve Kampioen:
Elsa Rietman, Aanmoedigingsprijs:
Tijmen Schut, Mooiste Boekje: Merel
Keppels. 
Rubriek geboortedatum van 1 jan
2002 tot 1 jan 2004: Kampioen: Lian
Beulink, Reserve Kampioen: Rick
Ruiterkamp, Aanmoedigingsprijs: Li-
sanne Beeftink, Mooiste Boekje: Lian
Beulink. 

Rubriek geboortedatum tot 1 jan 
2002: Kampioen: Ilse Schennink, Re-
serve Kampioen: Paulina Zents, Aan-
moedigingsprijs: Bas Groot Roessink,
Mooiste Boekje: Linde Arends. 

Over alle rubrieken werden drie prij-
zen uitgedeeld: Het mooiste kalf (ex-
terieur): Elsa Rietman, Het beste voor-
brengen + beste getoiletteerde kalf:
Maud Schennink en de Publieksprijs:
Else Sesink.

Fraaie kalfjes winnen fraaie prijzen

Wichmond - Tijdens de eindkeuring die de Kalveropfokclub Bronck-
horst afgelopen zaterdag 18 augustus hield op het terrein van Cam-
ping Warnstee kwamen fraaie kalfjes in de ring. De jonge verzorgers/
sters poetsten deze dieren tot ze glommen en de jury moest er flink 
over buigen om de mooiste te kiezen.

Alle deelnemers met hun prijzen na de eindkeuring.

Enige tijd geleden heeft er een onder-
zoek plaats gevonden en daaruit is ge-
bleken dat er landelijk nog steeds te 
weinig 60-plussers bewegen. AeroFitt 
vindt dit erg jammer en heeft alle zei-
len bijgezet om deze doelgroep te be-
reiken. Door een speciaal seniorenlid-
maatschap aan te bieden en hierdoor 
de drempel te verlagen heeft AeroFitt 
hiermee goede resultaten behaald. 
Wekelijks komen er meer dan 500 
senioren bij AeroFitt over de vloer. 
Sportcentrum AeroFitt in Hengelo 
bestaat donderdag 23 augustus vijf-
tien jaar en viert dit ook samen met 
de senioren! 

Op maandag 27 en donderdag 30 au-
gustus biedt AeroFitt aan alle 60-plus-
sers uit de gemeente Bronckhorst een 
gratis lunch aan om hen te bedanken 
voor het vertrouwen en de positieve 
inzet. 
Wilt u ook aanwezig zijn bij deze 
gratis lunch of wenst u verdere infor-
matie over het seniorenaanbod, dan 
kunt u bellen naar 0575-465001 of 
mailen hengelo@aerofitt.nl

De voordelen van een 60-plus lid-
maatschap zijn: starten wanneer u 
wilt zonder inschrijfkosten; stoppen 
wanneer u wilt; onbeperkt sporten 
van maandag tot en met vrijdag tus-
sen 11.00 tot 13.00 en van 14.30 tot 
17.30 uur; bewegen onder profes-
sionele begeleiding, tevens is er een 
fysiotherapeut aanwezig; deelname 
SeniorFitt groepslessen; gratis kopje 
koffie of thee en eerste maand vrij-
blijvend gratis proberen. De prijs is 
19,95 euro per maand! (filiaal Hen-
gelo Gld).

Zestig plus, gratis lunchen 
in Hengelo dus!
Hengelo - De doelstelling van 
sportcentrum AeroFitt is een 
bijdrage te leveren aan de ge-
zondheid van de bewoners uit 
de gemeente Bronckhorst, om zo 
gezonder en langer te leven. Hier-
voor is AeroFitt continu bezig 
met professionaliseren van haar 
service en kwaliteit. Botontkalking, ofwel osteoporose, 

is een botaandoening waarbij de 
sterkte van het botweefsel zodanig 
is verminderd dat al bij een geringe 
belasting een heup- of polsfractuur 
of inzakking van de rugwervels kan 
ontstaan. Osteoporose laat zich pas 
zien als het te laat is: de rug zakt in 
of men breekt een pols of heup. Bij 
vroegtijdige diagnose van de botge-
steldheid, kan men nog tijdig maat-
regelen nemen om de botdichtheid 
zoveel mogelijk te behouden.

Het is belangrijk om eens uw bot-
dichtheid te laten meten, zeker als u 
behoort tot een groep met verhoogd 
risico op botontkalking: Vrouwen 
in en na de overgang, zeker bij 
vervroegde overgang; als botont-
kalking in de familie voorkomt; bij 
medicijngebruik zoals prednison of 
laxeermiddelen; bij weinig lichaams-
beweging; bij aandoeningen zoals 
schildklier, astma, reuma, bepaalde 
darm- en huidziekten; Als men veel 
koffie of alcohol gebruikt en weinig 

calcium via de voeding binnenkrijgt.
Botmetingen vinden plaats op: don-
derdag 6 september in Baak aan de 
Toverstraat 7.
De meting wordt uitgevoerd, door 
middel van een veilig ultrasoon ap-
paraat, u krijgt direct de uitslag en 
natuurgeneeskundig advies. De duur 
van het consult neemt 30 minuten 
in beslag, de kosten zijn 39,50 euro 
en wordt door vele zorgverzekeraars 
vergoed. Wegens grote belangstel-
ling is reserveren noodzakelijk. 

Voor informatie of het maken van 
een afspraak kunt u contact opne-
men met José la Croix, 
0575-560381, www.joselacroix.nl

Botmeting in praktijk 
overgangsconsulente
Regio - Wist u dat ongeveer 34 procent van het ziekteverzuim van 
gezonde werkende vrouwen kan worden verklaard door overgangs-
klachten! Wist u dat een op de drie vrouwen en een op de acht man-
nen boven de 55 jaar te maken krijgt met botontkalking!

Het is de fietscommissie van VVV Ber-
kelland - Ruurlo ook dit jaar weer ge-
lukt prachtige fietstochten uit te zet-
ten. Het zijn schitterende fietstochten 

in de omgeving van Ruurlo, hartje 
Achterhoek. De fietsliefhebber kan 
kennis maken met een groot gedeelte 
van het karakteristieke gebied van de 
Achterhoek, het coulisselandschap. 
De routes lopen door bossen, over 
paden, langs beken en houtsingels. 
Prachtige doorkijkjes en mooie plek-
jes maken van de tocht een echte ple-
zierrit. Onderweg is er voldoende ge-
legenheid te rusten, iets te gebruiken 
of te bezichtigen. Na afloop, wanneer 
men alle dagen heeft mee gefietst, 
ontvangt men een herinneringsme-
daille. Indien men voor 17.00 uur te-
rug is bij de VVV is er de mogelijkheid 
onder genot van een glaasje fris even 
gezellig na te kletsen over de gefietste 
route. Voor meer informatie, tel. 0573 
453926. Zie het contactje elders.

Van 28 augustus tot en met 31 augustus
Fietsvierdaagse Ruurlo
Ruurlo - VVV Berkelland vesti-
ging Ruurlo organiseert van dins-
dag 28 tot en met vrijdag 31 au-
gustus weer een fietsvierdaagse. 
Er kan dagelijks vanaf 9.00 uur 
gestart worden vanaf de VVV aan 
het Kerkplein in Ruurlo. De leng-
te van de fietstochten is veertig en 
zestig kilometer. Voor de langere 
afstand dient men voor 12.00 uur 
te starten. De deelnemers worden 
voor 17.00 uur terug verwacht bij 
de VVV. Hoeveel dagen men mee 
wil fietsen bepaalt men zelf: één, 
twee, drie of vier.

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

De elfde vakantiebridgedrive van Bridgeclub 
Bronkhorst, werd gespeeld op 16 augustus 
2012 te Toldijk. Het bestuur hoopte, met een 
nieuw aangeschafte computer, ons allen te 
verrassen met kastjes die werken en direct 
af te lezen computeruitslagen, het mocht 
niet zo zijn. De instellingen lieten zich niet 
zomaar vastzetten. Een hartelijk applaus 
werd de heer Theo van Aalst wel gegeven, 
voor al de erin gestoken energie. Volgende 
week beter, zeggen we dan maar! Graag 
vraag ik uw extra aandacht voor de komen-
de bridgeavond. Er zijn twee punten, waar 
ik u opmerkzaam op wil maken. We brid-
gen deze week op woensdagavond 22 augus-
tus in Den Bremer; Zutphen Emmerikseweg 
37; 7227 DG Toldijk (Bronckhorst). Komt ù 
aanstaande woensdag bridgen? Zou ieder-
een zo vriendelijk willen zijn uw partner 
en uzelf op te geven? Het werd donderdag 
niet meer genoteerd. Alvast dank! Om met 
ons in contact te komen, leest u de onderste 
regels. Vakantiebridgedrive bij Bridgeclub 
Bronkhorst? Iedereen maakt evenveel kans 
om met iets naar huis te gaan. Op de avond 
zelf wordt beslist op welke plaatsen prijzen 
zullen vallen. I.v.m. planning graag mailen 
naar bcbronkhorst@hotmail.nl of aan-, dan 
wel afmelden met een sms of door te bellen 
naar 06-28633453. U blijft echter ook kort 
voor aanvang welkom.

B R I D G E N  I N  T O L D I J K

Trio In Petto is een ambitieus trio 
dat aan de weg timmert meteen 
akoestische sound van Swingen 
Ierse volksmuziek. Veelal drie-
stemmige zang, een dikke con-
trabas, viool, gitaar, tin wistle 
en accordeon geven zelfs aan de 
modernere nummers een tradi-
tionele sound. “We willen num-
mers spelen, die dicht bij ons 
gevoel liggen en gelukkig zijn er 
steeds meer mensen, die dit met 
ons willen delen. We merken dat 
mensen het ‘intieme karakter en 
de echtheid’ van onze optredens 
waarderen en houden van de Ier-
se muziek en Amerikaanse swing. 
We spelen op recepties en fees-
ten, maar organiseren ook in toe-
nemende mate concerten die ons 

publiek meeneemt naar verschil-
lende, ‘muzikale plekken’ op aar-
de.” Het trio brengt in het najaar
een nieuwe album op de markt
met de titel ‘Go Home’. De pre-
sentatie zal plaatsvinden tijdens 
een serie concerten, waarbij de 
aftrap met special guests Sandra
Vanreijs en Buvana op 20 oktober
vanaf 20.00 uur in De Lantaarn in
Zevenaar wordt gehouden. De en-
tree bedraagt € 8,50, waarvoor de
bezoeker naast het concert met
een hapje en een drankje ook de
nieuwe CD cadeau krijgt.
U kunt wekelijks de uitzendin-
gen van live@ideaal.org in ‘de 
Mallemolen’ bijwonen (er wordt 
geen entreegeld gevraagd) of be-
luisteren via Radio Ideaal en de 
livestream website Radio Ideaal. 
Bands en artiesten die ook live 
in het programma willen ko-
men spelen, kunnen mailen naar
live@ideaal.org of schrijven naar 
Ideaal Radio, Televisie & Internet,
t.a.v. live@ideaal.org Postbus 50, 
7020 AB, Zelhem.

Trio ‘In Petto’ bij 
LIVE@IDEAAL
Zelhem - Woensdagavond 29 
augustus zal Trio ‘In Petto’ 
tussen 20.00 en 22.00 uurop-
treden in het programma-
live@ideaal, dat vanuit Café 
‘de Mallemolen‘ in Zelhem 
wordt uitgezonden.
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Het faillissement van het Achterhoeks Bureau voor Toe-
risme bracht de voorzetting van succesvolle projecten en 
websites in gevaar. Nu zijn belangrijke projecten als Wild 
eten in de Achterhoek, Kamperen in de Achterhoek en 
Cultuurzomer Achterhoek voor de sector veilig gesteld. 
Ook de websites van het ABT kunnen worden voortgezet. 
De domeinnamen Achterhoek.nl, Achterhoeksewijnen.nl, 
Gezondgenieten.nl en Wildetenindeachterhoek.nl blijven 
behouden. Leo Scharenborg, voorzitter van de wethouders 
Vrijetijdseconomie in de Achterhoek, is blij met deze uit-

komst: “Deze projecten en domeinnamen zijn van groot 
belang om de Achterhoek ook in de toekomst goed onder 
toeristen te blijven promoten. Wij zijn zeer tevreden dat 
we deze voor de Achterhoek hebben kunnen behouden”. 
De Achterhoekse gemeenten, die samen de Regio Achter-
hoek vormen, en Zutphen en Lochem werken samen met 
ondernemers uit de vrijetijdssector om een nieuwe weg te 
vinden om de Achterhoek onder toeristen en recreanten 
moet promoten. Johan de Boer van het platform Vrije-
tijds Ondernemers Achterhoek (VOA): “de projecten en 
domeinnamen zijn van belang voor marketing en promo-
tie nu en in de toekomst. Wij willen samen en met één 
krachtig verhaal met nieuw elan de Achterhoek op de toe-
ristische kaart zetten”. De financiering van de projecten 
en domeinnamen geschiedt vanuit het budget vrijetijds-
economie van de Regio Achterhoek bijeengebracht door 
de Achterhoekse gemeenten.

Projecten en domeinnamen ABT behouden 
voor vrijetijdssector
Regio -Belangrijke projecten en domeinnamen uit 
de failliete boedel van het Achterhoeks Bureau voor 
Toerisme blijven behouden voor de Achterhoekse 
vrijetijdssector. De Regio Achterhoek heeft hierover 
na het faillissement van het ABT met de curator on-
derhandeld.

Door een te geringe belangstelling 
voor het weekeinde heeft de Anhan-
gerschap moeten besluiten het week-
einde af te gelasten, maar het optre-
den van de band gaat gewoon door 

op vrijdag 31 augustus. Farmers from 
Hell is een vijf-koppige band, die op 
geheel eigen wijze oude Rock-, Hard-
rock- en Bluesnummers nieuw leven 
in wil blazen. Op de setlist staan 

nummers van onder andere Chuck 
Berry, Rolling Stones, Herman Brood, 
Normaal, ZZ Top. Farmers from Hell 
bestaat uit zanger Roald Wolbert, gi-
tarist Arjan Eelderink, gitarist Ferry 
Rikhof, basgitarist Herman Maalder-
ink en drummer Richard Vruggink. 
Het optreden begint om 21.00 uur en 
de entree is gratis. Zie ook de adver-
tentie elders in de krant.

Farmers from Hell in ‘de Tol’

Wittebrink - In het kader van het geplande Hokersweekeinde rondom 
café ‘de Tol’ in het weekeinde 31 augustus, 1 en 2 september, had Re-
mon van café ‘de Tol’ een optreden van de nieuwe band ‘Farmers from 
Hell’ gepland.

Er is keuze uit twee uitgepijlde rou-
tes: 75 of 100 kilometer. De tocht 
van 75 kilometer is geschikt voor 
zowel de race- als toerfietser, en slin-
gert over rustige weggetjes door het 
bosrijke Achterhoekse landschap en 
het licht glooiende Montferland. “En 
onverwachte uitzichten zullen deze 
rit nog verrassender maken,” vertelt 
Jansen. “De afstand over 100 kilome-
ter zal een sportieve uitdaging wor-
den met leuke klimmetjes in onder 
meer de Duitse grensstreek. Met al 
die heuvels in het parcours, moet er 
goed gegeten worden. Daarom is er 
voldoende verzorging onderweg, met 
extra toiletten. Ook zijn er materiaal-

wagens aanwezig voor een snelle ban-
denwissel en andere malheur.”

Jansen en zijn collega’s organiseren
deze tocht voor de eerste keer dus 
het aantal deelnemende Deerns is
lastig in te schatten. Maar dat het
een gezellige en uitdagende fietsdag
zal worden staat nu al vast. En, bij 
voldoende belangstelling en positieve
reacties, gaan we waarschijnlijk ook
een MTB-versie speciaal voor Deerns
organiseren, en wel op zaterdag 17
november.” Inschrijven en starten: 
tussen 9:00 en 11:00 uur, bij Gasterij
Winkelman in Keijenborg. Meer info:
www.keiaosers.nl

Deerns op de Fietse 
in Keijenborg

Keijenborg - Op zaterdag 1 september organiseert de Achterhoekse
toerclub Keiaosers Keijenborg de eerste editie van ‘Deerns op de Fiet-
se.’ Een fietsevenement uitsluitend en exclusief voor Deerns (dames).
Waarom? Voorzitter Bert Jansen ziet een toenemend aantal vrouwen
op de racefiets, ook tijdens toertochten. “Daarom is een evenement
speciaal voor hen zeker op zijn plaats. We willen de dames graag een
leuke fietsdag bezorgen door het Achterhoekse landschap  in Gelder-
land– tevens fietsprovincie van het jaar 2012.”

Ieder jaar worden er weer mooie ritten gereden van ongeveer 50 - 
70 kilometer en zelfs 100 kilometer is al geen uitzondering meer. 
Inmiddels is de club die begon met drie personen uitgegroeid 
tot circa 45 leden. Zij rijden allemaal op verschillende merken 

bromfietsen. Dit in tegenstelling tot andere oldtimer bromfiet-
senclubs die alleen met één merk rijden. Dat het hierbij ook om 
echte oude bromfietsen gaat bewijst wel dat bromfietsen uit de 
jaren 50 bijvoorbeeld N.S.U., Motom, D.K.W., Berini en Raben-
eick geen uitzondering zijn. Ook merken als Sparta, Batavus, 
Kreidler, Zündapp, Sachs, Honda, Simson en Peugeot rijden mee 
met de Toerclub Oldtimer Bromfietsen. 
Dat er veel animo voor is om met een oldtimer bromfiets een 
toerrit te rijden is wel te merken. Mensen uit de omgeving Gaan-
deren, Etten, Terborg, Sinderen en Brummen melden zich al aan 
bij de T.O.B.

De eerstvolgende rit staat al weer gepland op zondag 26 augus-
tus. Aan het einde van deze rit zullen de oldtimer brommers ook
dit jaar weer te bezichtigen zijn in Hengelo op de braderie. Ook
de Toerclub Oldtimer Bromfietsen maakt hier al weer voor de
vijfde keer deel van uit. 

Bent u ook in het bezit van een oldtimer bromfiets en lijkt het je
leuk om ook eens een tocht mee te rijden? Heeft u nog iets in de
schuur staan wat ook maar iets met oude bromfietsen te maken
heeft en daar niets meer mee doet, neem dan contact op met: 
W.Wiegerink@chello.nl

Toerclub Oldtimer Bromfietsen Hengelo

Hengelo - Toerclub Oldtimer Bromfietsen (T.O.B.) is een 
enthousiaste hard groeiende club van oldtimer bromfiets-
liefhebbers die in 2001 opgericht is door Willie Wiegerink 
uit Hengelo en Wim Weverink uit Keijenborg. Het is een 
club die inmiddels in de hele Achterhoek al bekend is ge-
raakt met zijn mooie toertochten.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Hoesbroed:
  Enige dochter die op de boerderij zal introuwen. “Jao, Marie 

is door de hoesbroed.”

 B. Slagmaols:
  Iedere keer, telkens opnieuw. “Met kaarten velus e 

slagmaols.”

 C. Trouwdag:
  “In den trouwdag.” In het huwelijk. “I’j hebt ow good 

ehollene in den trouwdag.”

Het Nationaal MS Fonds is in 2005 
gestart met het organiseren van een 
landelijke collecteweek.  Er zijn nu 
ca. 10.000 collectanten, nog lang 
niet overal wordt gecollecteerd. 
Het streven is om voor elke MS-
patiënt, een collectant op straat te 
zien tijdens de collecteweek. 17.000 
mensen met Multiple Sclerose ver-
dienen net zoveel collectanten. 

Het Nationaal MS Fonds zet zich 
in voor mensen met MS door het 
geven van duidelijke voorlichting 
en het financieren van toegepast 

wetenschappelijk onderzoek. Het 
Fonds kan haar werk alleen doen 
dankzij giften. De huis aan huis 
collecte in november is de belang-
rijkste inkomstenbron. De collecte-
week is van 19 t/m 24 november. 
Meld je aan bij het Nationaal MS 
Fonds, www.nationaalmsfonds.nl 
of via 010-591 98 39. Donaties klein 
of groot zijn welkom op giro 5057 
in Maassluis. 

Namens alle mensen met Multiple 
Sclerose, hartelijk dank!

Voor een ieder met MS, 
een collectant in de bres
Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Mul-
tiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van het centrale zenuw-
stelsel. De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 
40 jaar, in een tijd dat je op het punt een studie te volgen of aan 
gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet meer zeker. 
Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe 
MS zich ontwikkelt.

Douwe Stokvis woont in een bejaar-
dentehuis en heeft het geluk niet aan 
zijn zijde. De akelige hoofdzuster van 
het bejaardentehuis maakt het leven 
van de bewoners zuur en tot over-
maat van ramp zitten de beide zoons 
van Douwe te azen op de erfenis van 
hun oude vader. 

Voor Douwe is de maat vol en hij be-
denkt een plan waardoor iedereen op 
slinkse wijze schaakmat wordt gezet. 

Toneelvereniging Bekveld haalt al-
les uit de kast om de bezoekers een 
gezellige avond te bezorgen. De per-
sonages zijn de spelers op het lijf ge-
schreven en ook het decor is zeker de 
moeite waard. 
Om 20.00 uur gaat de voorstelling 
van start aan de Hogenkampweg 16 
in Bekveld. De feesttent is vanaf 19.30 
uur geopend. De entree bedraagt 5 
euro. U wordt verwelkomt met koffie 
of thee en iets lekkers. In de pauze 

worden loten verkocht en na afloop 
van het toneel zal de verloting plaats-
vinden. Evenals voorgaande jaren 
worden ook dit jaar mooie prijzen 
beschikbaar gesteld. Na afloop van 
het toneel kunt u nog even gezellig 
nakletsen onder het genot van een 
drankje.

Op de vrijdag zal het vogelschieten 
voor de leden plaatsvinden. Zater-
dag 8 september staat overdag in het 
teken van de volksspelen en de zes-
kamp. Op zaterdagavond 8 septem-
ber barst het feestgedruis los met me-
dewerking van de band New Leaf. De 
aanvang is 21.00 uur. De entree be-
draagt 8 euro. Wij zien jullie graag op 
de toneelavond en/of de feestavond!

Donderdag 6 september

Toneelavond Bekvelds Feest

Bekveld - Op donderdagavond 6 september wordt het Bekvelds Feest 
2012 geopend met de toneelavond. De Bekveldse toneelvereniging 
staat te trappelen om de planken te betreden met het stuk: ‘Het ge-
spuis van de kluis’. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. 
Met de beschikking over een aantal nieuwe toneelspelers zal dit jaar 
wederom een hilarisch stuk worden neergezet.

De Bekveldse toneelvereniging met op de achterste rij: Robert ter Maat, Lianne Jansen, Alien Maalderink; midden: Henny Maandag, Gerrit 
Smeitink, Bojoura Bloemendal, Sandra Wullink en onder: Liesbeth Hakvoort, Jeanette Hebbink. Afwezig: Sander Hofs, G

De deelnemers worden ontvangen 
met koffie en krentenwegge op het 
terrein aan de Burg. Vrijlandweg in 
Hoog-Keppel tussen 9.00 en 10.00 
uur. Om 10.30 uur begint de ochten-

drit richting Hummelo. Tussen de 
middag wordt op het startterrein een 
broodje met warm vlees genuttigd 
en is er gelegenheid om wat te drin-
ken en bij te praten. De middagroute 

voert door het mooie buurtschap
Eldrik en duurt tot ongeveer 16.00 
uur. Deelnemers kunnen zich per e-
mail (ock@chello.nl) of telefonisch
(0313-473493) opgeven. Zij ontvan-
gen dan een inschrijfformulier met
nadere informatie. De kosten voor
een bestuurder zijn € 14,00 en voor
een bijrijder € 10,00. 
Een bestuurder ontvangt een aanden-
ken. De voertuigen moeten minimaal
WA verzekerd zijn. Foto’s van voor-
gaande jaren zijn te zien op 
www.keppeltoertocht.hyves.nl

Oldtimer Club Keppel

12de Keppeltoertocht

Keppel - Op zondag 26 augustus houdt Oldtimer Club Keppel alweer 
voor de twaalfde keer haar Oldtimertoertocht voor tractoren in Hoog-
Keppel. De Keppeltoertocht is traditioneel op de vierde zondag van 
augustus. Voorgaande jaren deden er ongeveer 160 tractoren mee en 
gezien het huidige aantal aanmeldingen wordt dit aantal deelnemers 
ook dit jaar verwacht. Dat betekent een 2km-lange stoet van vaak 
prachtig gerestaureerde tractoren: het bekijken waard. De deelnemer 
bepaalt zelf of hij/zij de tractor een oldtimer vindt.

Steeds meer mensen in Nederland 
ontdekken de vreugde van schrijven. 
Of het nu verhalen zijn, gedichten, je 
eigen gedachten of een beschrijving 
van je achtertuin: schrijven is heer-
lijk. Merel Bruning van Schrijfzicht 
laat je zicht krijgen op je eigen schrij-
ven.

Op dinsdagochtend begint de cursus: 
Schrijven is Vurrukkulluk.
Een cursus waarin onbekommerd 
schrijfplezier voorop staat, voor ie-
dereen die wil schrijven. Je gaat aan 
de slag met frisse, uitdagende schrijf-
opdrachten waardoor de inspiratie en 
de creativiteit gaan stromen. Je zult 
stukjes proza, gedichten, dagboek-
fragmenten, een brief schrijven. Alles 

is mogelijk. Je krijgt handige schrijf-
tips waardoor je teksten levendig en 
beeldend worden. 

Dinsdagavond is voor de cursus: Ont-
dek je eigen stem (creatief schrijven-
basis), een inspirerende cursus voor 
beginnende schrijvers.
Hier leer je hoe je de schrijfstroom 
op gang brengt aan de hand van con-
crete schrijfopdrachten. De ambach-
telijke kant van schrijven komt aan 
bod, zoals stijl en taalgebruik. Je leert 
hoe je iets beeldend beschrijft, hoe 
je een geloofwaardig personage cre-
eert. Je onderzoekt dialoog, spanning 
en plot. En wat doe je als je gestrand 
bent in je tekst?  

Kijk voor meer informatie, lesdata en 
inschrijving op www.schrijfzicht.nl 
of bel 06-55565609.

Zie ook de advertentie elders in de 
krant.

Schrijfcursussen in 
Zutphen
Zutphen - Op 18 september star-
ten er twee cursussen creatief 
schrijven in de gezellige ruimte 
van ’t Atrium aan de Martinetsin-
gel te Zutphen.

De tuin is ongeveer vierduizend vier-
kante meter groot en bestaat uit ga-

zons met borders omringd. Deze bor-
ders bevatten een grote variatie aan 
bloemen, planten, struiken en bo-
men. Er zijn diverse zitjes waar men 
kan genieten van de tuin en van een 
kopje koffie/thee. 

Het adres is Morsdijk 9 en de tuin is 
geopend van 10.30 tot 17.00 uur.

Laatste open tuin 
D’n Uuthook Ruurlo 
van dit jaar
Ruurlo - Zondag 26 augustus is 
voor de laatste keer dit jaar de 
tuin ‘D’n Uuthook van de fami-
lie Schepers aan de Morsdijk in 
’t Ruurlose Broek open gesteld 
voor iedereen die een kijkje wil 



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

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11 06 22467236
Vorden 0575 519701
www.kaspervrielink.nl info@kaspervrielink.nl

.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Praktijk Chinese Geneeskunde
Shiatsu is een vorm van manuele therapie die bestaat uit het geven 
van druk (met behulp van duimen, vingers, en handpalmen). 
In tegenstelling tot andere massagevormen hoeft het lichaam 
bij Shiatsu niet ontbloot.

Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals:
*  Hoofdpijnen/Migraine
*  Burn-out
*  Rugpijn/Nek Schouderpijn
*  Spierpijn
*  Stress
* Slapeloosheid enz.

Het mooie is dat je het effect van  de behandeling al snel kunt 
merken. Bijvoorbeeld omdat de spijsvertering verbetert of omdat 
slaap en concentratiestoornissen verdwijnen. Shiatsu heeft een 
ontspannende werking en is zeer rustgevend om te ondergaan.

De behandeling word vergoed door verschillende Zorgverzekeraars.

Aangesloten bij beroepsvereniging de Zhong

Wilt U meer informatie of behandeling op afspraak

ShiatsuTherapeut

Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95 Vorden
Tel.: 0575-556500
www.chinesegeneeskundevorden.nl

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Wegens vakantie 
gesloten

van 5 t/m 15 
september

De nieuwe wintergidsen
zijn binnen!
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KOM BIJ JEZELF
 

YOGA
TAI-CHI-TAO
ENERGETISCHE HEALING
 
Vanaf de eerste week
in september wekelijks 
YOGA en TAI-CHI-TAO

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

ENERGETISCHE HEALING OP AFSPRAAK

Voor meer info. en opgave:
FRANCIS ARNTZ-RUTTEN
Zomerweg 3, 6984 AB  Doesburg. Tel. 0313-471386 
francis_arntz@hotmail.com

WWW.KOMBIJJEZELF.NL

Live muziek
vrijdag 31 augustus

Aanvang 20.00 uur

Farmers from Hell

Maandaanbieding AUGUSTUS

15% korting
op Luxaflex
25 mm Horizontale

jaloezieën*

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

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

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

www.spannevogel.nl * Vraag naar de voorwaarden

EETCAFÉ
FEESTZAAL

DE  VELDHOEK
 Varsselseweg 55

 7255 NR Veldhoek

 Tel. (0573) 461061

info@eetcafedeveldhoek.nl
www.eetcafedeveldhoek.nl

Onbeperkt 
 gamba’s eten!          

€  
18,50

De keuken van Hackfort is een initiatief van:

Bezoek onze nieuwe website!
WWW.GARAGETEERINK.NL

scan de QR code met uw smartphone

#garageteerink

facebook.com/garageteerink

Boeninksteeg 14, Doetinchem

Telefoon 0314-324453

Opleiding

(MEDISCH)PEDICURE!!!

Start 5 september (of medisch pedicure)

Voor meer informatie: www.lunarc.nl
of bel vrijblijvend: 0314-642545

Lunarc - Doetinchem
Groothandel en opleidingen

Schrijf u nu in!!!

VVV Bronckhorst zoekt vrĳwilligers!

Bĳ onze winkel in Vorden werken 12 vrĳ-
willigers, 11 dames en een heer in een 
collegiale sfeer. Graag zouden wĳ dit fĳne 
team versterken.

Gaat u graag en goed met mensen om? Wilt u graag meer 
leren over uw eigen omgeving? Heeft u ook voor een langere 
periode minimaal 1 dag te spenderen per week?
Loop dan eens binnen in de winkel en informeer u bĳ de 
dienstdoende dames of heer of bel 0575-553222 of mail 
info@vvvbronckhorst.nl

CESAR VERHUISD!

PRODUCTIE EN MONTAGE VAN 
KUNSTSTOF KOZIJNEN
DEUREN, LUIKEN EN
GEVELBEKLEDING

CESAR KOZIJNEN BV | VLIJTSTRAAT 11, 7005 BN DOETINCHEM  |  T. 0314-622308  |  WWW.CESARKOZIJN.NL
SHOWROOM OOK BUITEN KANTOORUREN TE BEZOEKEN OP TELEFONISCHE AFSPRAAK

HUNTINK EN CESAR VERDER ONDER DE NAAM CESAR KOZIJNEN BV
VANAF NU TE VINDEN AAN DE VLIJTSTRAAT 11 IN DOETINCHEM



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Voor een relatie in de omgeving van Lochem zoeken wij een:

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER 
BINNENDIENST M/V 
Fulltime – vacaturenr. VMK937249

Voor een bedrijf gespecialiseerd in aandrijftechniek zoeken wij een 
technisch commercieel binnendienstmedewerker. Als technisch 
commercieel medewerker ben je verantwoordelijk voor: uitbrengen 
van offertes, telefonische verkoop en orderverwerking. Tevens geef 
je technische adviezen aan afnemers, verzamel je marktgegevens. 
Je bent projectleider van klantspecifieke projecten en ondersteunt 
bij marketing activiteiten.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een technisch/commer-
ciële achtergrond op MBO/HBO niveau. Je hebt een klantgerichte, 
communicatieve en commerciële instelling en aantoonbare werk-
ervaring. Het is van belang dat je bekend bent met ERP systemen. 
Je hebt een goede kennis van de Duitse en Engelse taal en bent 
bekend zijn met web-based marketing.
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Maurice Kingma.
Telefoonnummer: 0575-555518 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ASSEMBLAGEMEDEWERKER MACHINE-
BOUW M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO925842

Werkzaamheden

Voor een bedrijf gespecialiseerd in de machinebouw zoeken wij een 

ervaren assemblage medewerker. Je gaat zelfstandig constructies 

voor machines samenstellen volgens specificatie en tekening. Hier-

bij assembleer je en verricht je bankwerkzaamheden. Het betreft 

een veelzijdige en uitdagende functie in dagdienst.

Functie eisen

CONSTRUCTIEBANKWERKER/LASSER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VMK938624

Werkzaamheden

Voor een bedrijf gespecialiseerd in machinebouw zoeken wij een 

ervaren constructiebankwerker/lasser. In deze functie las je zelf-

standig onderdelen voor de machinebouw. Je werkt vanaf tekening 

en bent bekend met stuklijsten.

Functie eisen

LAKSPUITER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VVN947813 

Werkzaamheden

verantwoordelijk voor alle werkmiddelen zoals spuitapparatuur en 

samenhangende materialen, het stopzetten van de werkzaamheden 

wanneer je de indruk hebt dat veiligheid en/of de te leveren kwa-

liteit in het geding komen, het reinigen en in goede staat houden 

van al het materiaal waarmee gewerkt wordt, het constateren van 

afwijkingen en beschadigingen en deze melden bij de voorman/ 

projectleider.

Functie eisen

CONSTRUCTIEBANKWERKER & LASSER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VVN955370

Werkzaamheden

Voor een bedrijf gespecialiseerd in staalconstructies zoeken wij 

constructiebankwerkzaamheden uit. Heb je interesse in deze afwis-

selende functie, reageer dan snel.

Functie eisen

Sinds 1830 is Gems Metaalwerken in Vorden een 
internationaal opererend metaalbedrijf. 
 
Binnen Gems houden wij ons onder andere bezig met  
de volgende productie activiteiten:
- Tankbouw en warmtewisselaars;
- Mobiele opslagcontainers;
- Machines voor afvalscheiding 

Onze organisatie heeft 65  medewerkers en kenmerkt zich door een prettige, collegiale sfeer 
en biedt kansen voor wie zich verder wil ontwikkelen. Onze mensen hebben hart voor hun 
vak en een positieve instelling. 
 
Wegens groei van onze organisatie zijn wij voor Gems Containerbouw, Gems 
Metaalwerken en Gems Waste Technology op zoek naar: 

• Kwaliteitsmedewerker 
• Constructiebankwerker/lasser 
• Junior Engineer 

Kwaliteitsmedewerker 
Het betreft een full time functie voor 38 uur. 

Functieomschrijving 
• Het vaststellen van kwaliteitsproblemen en het doen van verbetervoorstellen. 
• Zorgdragen voor behoud certificering, waaronder ISO 
• Coördineren van de afhandeling kwaliteitsregistraties 
• Het maken van afkeuranalyse en vastleggen van kwaliteitsgegevens 
• Creëren van draagvlak voor het kwaliteitssysteem en voor continue verbetering 

Functie eisen 
• Afgeronde HBO opleiding 
• Affiniteit met de metaalsector 
• Klantgericht 
• Resultaatgericht 

Constructiebankwerker/lasser 
Het betreft een full time functie voor 38 uur. 
 
Functieomschrijving 

• Het lassen van plaatmateriaal, constructiewerk en profielen ten behoeve van tanks, 
machines en containers. 

Functie-eisen 
• Technische opleiding bij voorkeur constructiewerk niveau 3  
• Ervaring in MAG/MIG lassen 
• TIG ervaring gewenst doch niet noodzakelijk  
• Vanaf tekening kunnen samenstellen 

Junior Engineer 
Het betreft een full time functie voor 38 uur. 
 
Functieomschrijving: 
• Verantwoordelijk voor ontwerpen, herontwerpen, verbeteren en configureren binnen 

de genoemde productielijnen. 
• Vertaling van klantwens naar technische informatie. 
• Het begeleiden van testen bij het bouwen van een ontwerp 

Functie eisen: 
• Technische HBO opleiding of binnenkort afstuderend 
• Beheersing van SolidWorks 
• Affiniteit met productieprocessen en robotisering strekt tot aanbeveling 

Belangrijke persoonskenmerken: 
• Leergierig 
• Ambitieus 
• Resultaatgericht 

Ons aanbod voor alle functies: 
• Informele werksfeer  
• Uitdagende en zelfstandige functie 
• Salaris passend bij niveau en ervaring 
• Mogelijkheid tot vast dienstverband 
• Mogelijkheden tot volgen van opleiding of training  

Reacties:  
Stuur of mail uw brief met curriculum Vitae voor 30 augustus naar:  
Gems 
Postbus 2 
7250 AA Vorden 
svt@gems.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra van Toor,  
HR manager. Voor functie-inhoudelijke informatie kunt u contact 
 opnemen met Rik Grasmeijer 0575-557177 of kijk op www.gems.nl 



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 34 van

20 t/m 25 aug. 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

jokers plakken,
tot wel 50% korting pakken

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Grolsch pijpjes

 12.49 8,99

+ joker 10% 8.09


