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De repetitieavonden (10 repetities 
in de periode september tot en met 
november met aansluitend een uit-
voering van een aantal arrangemen-
ten van Beatle nummers), vinden op 
woensdag plaats. Van 20.00 tot 22.15 
uur in de basisschool De Scheperstee 
in Warnsveld. De muzikale leiding is 

in handen van Hanneke Hermkens. 
Men kan zich per e-mail opgeven: 
Huisintveld.cilia@gmail.com

De kosten zijn afhankelijk van het 
aantal deelnemers en op dit mo-
ment nog niet bekend. Wel is zang 
en/of koorervaring gewenst. 
Voor of bij aanvang van de eerste 
repetitieavond zal de dirigent een 
stemtest afnemen. De (aanstaande) 
koorleden kunnen straks thuis oefe-
nen met behulp van MP3- bestanden 
die worden aangeleverd.

Beatles Projectkoor 
in oprichting
Vorden - In Vorden, Warnsveld 
en omgeving bestaan plannen 
om een Beatles Projectkoor op 
te richten. De bedoeling is om in 
september te starten.

Onder meer Bronckhorst Wind Symp-
hony, het Gelders opera en operette 
gezelschap en niemand minder dan 
Marco Bakker zorgen voor het mu-
zikale gedeelte. De paren van Dwars 
en de jonge studenten van Aventus 
maken het sprookje nog levendiger. 
Mirjam en Richard van dansschool 
Dwars schreven choreografieën voor 
een Weense wals, verschillende pol-
ka’s en een quickstep. “Ze zijn hele-
maal afgestemd op de muziek die het 
orkest en solisten spelen”, zegt Mir-
jam. “We doen met vier stellen mee 
die normaal wedstrijden dansen. Het 

is voor ons wel spannend en nieuw 
om aan dit spektakel mee te mogen 
doen, maar vooral heel erg leuk.” De 
dansers en danseressen zullen ge-
kleed gaan in pakken en jurken die 
bij de stijl van een kasteelconcert pas-
sen. “Het wordt een prachtig plaatje.”
Ook voor de jonge en enthousiaste 
dansers van Aventus Dans Zutphen 
belooft het een groot avontuur te 
worden. De opleiding is in 2008 ge-
start en heeft de dansstijlen Klassiek 
en Modern als de pijlers. De studen-
ten hebben eerder in het voorpro-
gramma van Introdans gedanst en bij 
de opening van het Omnisportcen-
trum in Apeldoorn. In de Hanzehof 
in Zutphen wordt ieder jaar, eind 
januari, de themavoorstelling van 
Aventus Dans gegeven. Maar eerst 
dansen ze de sterren van de hemel op 
7 en 8 september tijdens het jubile-
umconcert ‘Eine musikalische Reise 
von Wien nach Berlin’.

Koop snel uw kaarten
De kaartverkoop voor het Jubileum-
concert ‘Eine musikalische Reise von 
Wien nach Berlin’ loopt voorspoedig. 
Wees er snel bij om er zeker van te 
zijn dat u deze onvergetelijke show 
niet mist. 
Kaarten zijn te koop bij Landwinkel 
Den 4 Akker, VVV Bronckhorst, Bru-
na en op www.achtkasteelentocht.nl

Aventus Dans en dansschool Dwars maken jubileumconcert nog levendiger
Dansen op de theaterweide bij Kasteel Vorden
Vorden - Heeft u de Weense wals 
wel eens gedanst op livemuziek 
met als achtergrond het sprook-
jesachtige kasteel Vorden? Tij-
dens het jubileumconcert ‘Eine 
musikalische Reise von Wien 
nach Berlin’ in het weekend van 
7 en 8 september, heeft u de kans 
om onderdeel te zijn van deze 
spectaculaire show ter ere van 
100 jaar Achtkasteelentocht. De 
dansers van dansschool Dwars 
uit Haaksbergen en Aventurs 
Dans uit Zutphen zullen u op het 
podium inspireren. De kaartver-
koop loopt voorspoedig. Wees er 
daarom snel bij om ook getuige 
te zijn van dit bijzondere evene-
ment.

Winkelcompetitie 
De winkelcompetitie, welke gedu-
rende het hele voorjaar en zomer 
werd gehouden, is bedoeld om de 
winkelmedewerkers nog klantgerich-
ter te laten werken. De klanttevre-
denheid wordt tijdens de competitie 
onderzocht middels bezoeken van 
mystery shoppers en een speciaal 
klanttevredenheidsonderzoek. 

Behalve klanttevredenheid zijn ook 
de totale verzorging van de winkel en 
het buitenterrein en het voldoen aan 
formule eisen, bijvoorbeeld herken-
ning van medewerkers aan de hand 
van voorgeschreven werkkleding en 
gebruik van beschikbare materialen 
voor reclame uitingen, belangrijke 
criteria.

Top 10 
Welkoop Vorden heeft een welver-
diende top 10 plaats weten te berei-
ken en heeft hiermee 220 winkels 
achter zich gelaten. Alle winkels in de 
top 10 strijden vanaf dit moment op-
nieuw met elkaar om de felbegeerde 
1e plaats, want wie wil zich niet een 
jaar lang beste BoerenBond/Welkoop 
kunnen noemen? Hiervoor wordt de 
winkel opnieuw bezocht.

Op zaterdag 26 oktober zal tijdens 
een feestavond voor alle finalisten, 
duidelijk worden of het team van 
Vorden zich beste BoerenBond/Wel-
koop winkel van Nederland mag noe-
men. 

Welkoop Vorden 
op koers voor titel 
’beste BoerenBond/Welkoop’
Vorden - Onlangs is bekend geworden dat Welkoop Vorden, Stationsweg 
16, behoort tot de 10 beste BoerenBond/Welkoop winkels in Nederland. 
Een resultaat waar Wim en Gonny Weenk en hun medewerkers erg 
trots op zijn.

De komende weken blijven dan ook 
nog spannend, maar Wim en Gonny 
Weenk zijn van mening dat alle me-
dewerkers zeer gemotiveerd zijn en 
deze spanning prima aan kunnen. 

Hét adres voor… 
Maar … of er nu wel of niet wordt
gewonnen, Welkoop Vorden blijft
hét adres voor alles wat met het bui-
tenleven te maken heeft.  “Goede 
sfeer, goede productinformatie en 
klant vriendelijkheid in een nette,
verzorgde omgeving, daarmee willen
we ons ook in de toekomst blijven on-
derscheiden!”

JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

+31 (0)6 219 22 319 - DOETINCHEM - INFO@JEROENSCHLECHTER.NL
VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJF - OOK IN HET WEEKEND - SINDS 2008

VOORDELIG VERHUIZEN TRANSPORT

WONING ONTRUIMING OPSLAG

GRATIS OFFERTE!!

DE MODEHAL
WWW.FACEBOOK.COM/DEMODEHALVORDEN

    

Industrieterrein
Werkveld te VordenKERKHOFLAAN 3c

Open: Donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur
 Vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
 Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

ACTIE VAN DE WEEK: Bij € 75,00 GRATIS UITGEBREIDE 
FRUITTAS t.w.v. € 5,00 van REINIER & LEONIES.

Kleding vanaf € 5,00; Tassen € 5,00; Grote maten;
Shawls € 2,50; Sieraden vanaf € 2,50; Slippers € 5,00.

Nieuw binnen:  Tassen: Elders € 39,95. Bij ons € 24,95!  Nieuwe col-
lectie damesmode!  Mannen: Tom Tailor, Jack & Jones, Cars, Engbers. 
Tot wel 50% korting!  Shawls € 2,50.  Sieraden vanaf € 1,00.  Veel kle-
ding voor € 5,00, € 10,00 en € 15,00.  www.fb.com/demodehalvorden
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Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

Uitgave: Weevers Grafimedia
Telefoon: (0575)  55 10 10
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden 

E-mail Redactie:
info@contact.nl
E-mail Advertenties:
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren advertenties/redactie:
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Correspondent:
Ab en Dinie Velhorst
E-mail: noord@contact.nl

Bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia – Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

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. 

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws 
op www.contact.nl
Daar vindt u ook de  volledige 
inhoud van deze krant  en het 
 openbare archief.
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GEZOCHT

DIVERSENCURSUSSEN

TE KOOP

CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren 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 advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze website www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

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

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

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 15.00-16.00 uur en 

18.00-19.30 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.

Tandarts
31 aug. - 1 sept. G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem (0573) 25 18 

70.Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
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

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.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - 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.

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

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 

of (06) 22 92 96 30.

Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 

24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 

Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 

bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, diëtetiek, 

maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 

Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 

www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 

bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 

Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl

www.thuiszorggrootgelre.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.

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 e.o.
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl

Dag- en nacht 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 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 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in 

Steenderen. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 9.30-17.00 uur. 

Vrijdag 9.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-16.00 uur.

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, door-

verwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX  Vorden, tel. (0573) 76 20 00

info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 1 september 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, 

ds. F.W. Brandenburg.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 1 september 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, 

ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 1 september 10.00 uur, mevr. E. Teunissen, Zutphen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 1 sept. 9.30 uur, Eucharistieviering, em.-priester E. Wassink.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 31 augustus 17.00 uur, Woord- en communieviering, Matti, 

m.m.v. Koorleden.

Zondag 1 september Geen viering.

Weekenddiensten

kringloop DE BOEDELHOF

Enkweg 17b in Vorden 0575-

555456 www.deboedelhof.

nl di t/m vr 10.00 - 17.00 zat

9.00 - 16.00

NU 25% korting
op alle woon-
asseccoires
DECO HOME HARMSEN
ZELHEMSEWEG 21 
7255 PS HENGELO GLD
0575-464000

BONJOUR, wilt u Frans leren of

u uw Frans opfrissen?

Conversatie afgewisseld met

grammatica. Alle niveau`s. tf

0650293928 Mw. Rietman

Dagmenu’s 28 aug. t/m 3 sept.
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het 
menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 28 augustus
Spinaziesoep / Varkensmedaillons met champignonsaus, aard-
appelkroketten en groente

Donderdag 29 augustus
Karbonade de Rotonde met aardappelen en rauwkostsalade / 
Bavaroise met slagroom

Vrijdag 30 augustus
Minestronesoep / Victoriabaarsfilet met mosterdsaus, aardap-
pelen en groente

Zaterdag 31 augustus (alleen afhalen/bezorgen)
Vordense cordon bleu met aardappelen en rauwkostsalade / IJs 
met slagroom

Maandag 2 september
Gesloten

Dinsdag 3 september
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slag-
room

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

Start to run, 6-weekse cursus,

start zat. 7 sept., bij Runners

Vorden, Ton ten Have, 0575-

552827, www.starttorun.nl

Ik zie je zaterdag!

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

Last van wespen? Bel:

0610499025

Bij ideële kringloopwinkel “De

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke

ochtend (behalve zondags en

‘s-maandags) van 9.00 tot

12.00 uur en daarnaast ook

nog dinsdag-, donderdag- en

vrijdagmiddag van 13.30 tot

17.00 terecht voor een ruime

keus uit meubels, kleding,

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz.

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nlT.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574

06-12300129.

Bildtstar 3 kilo 3.98
2e zak voor de HALVE PRIJS!!!
Bildtstar 10 kilo 9.98
2e zak voor de HALVE PRIJS!!!

Turbana bananen heel kilo 0.99
Hollandse Bospeen per bos 0.99
Nieuwe oogst Guyot peren
zoet en vol sap 2 kilo 2.98
Op ons gehele assortiment rauwkosten
2e bak naar keuze voor de HALVE PRIJS!!!!

Aanbiedingen geldig t/m maandag 2 september.
Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 



Met behulp van vooraf gedefi nieerde 
sjablonen kunt u uw familiebericht voor 
de weekbladen Contact, Elna of Groenlose 
Gids, zelf samenstellen in de categorieën 
jubileum, geboorte, huwelijk, overlijden, 
dankbetuiging of in memoriam. 
 
U hoeft alleen de tekst in te vullen en 
eventueel een foto of afbeelding te 
 uploaden. Ga voor meer informatie en 
 opgave van uw advertentie naar 
www.contact.nl/info/adverteren

familieberichten
online opgeven:

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

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

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

Hierbij willen wij een ieder hartelijk bedanken voor 
uw belangstelling, kaarten, bloemen en kado’s, 
die ons 60 jarig huwelijk tot een onvergetelijke dag 
hebben gemaakt.

Het was geweldig.

Derk & Reina
Weustenenk-Klein Haneveld

Insulindelaan 44
7251 EK Vorden

Verbijsterd en geschokt zijn wij door het overlijden 
van onze collega en medewerker 

Grada Nijland 

Jarenlang heeft Grada zich met hart en ziel ingezet 
voor de gemeente Bronckhorst en voorheen de 
gemeente Zelhem.
Zij was als bestuurssecretaresse de grote steun en 
toeverlaat van het college van b en w.
Wij zullen haar enorm missen.     
                                                               
Wij wensen haar moeder, broer, familie en vrienden 
heel veel sterkte met dit grote verlies.

Burgemeester en wethouders, gemeenteraad
en collega’s van de gemeente Bronckhorst

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Ter kennisgeving

Op donderdag 22 augustus jl. is mijn oudste 
dochter

Friedy Hermien Koning
Echtgenote van H.H.J. Wedema

overleden.

Vorden, 29-08-1944 Groningen, 22-08-2013

M. Koning-Memelink

Hackforterhof
De Delle 17
7251 AJ Vorden

NU 25% korting
op alle woon-
asseccoires
DECO HOME HARMSEN
ZELHEMSEWEG 21 
7255 PS HENGELO GLD
0575-464000

Leer (beter) bridgen
Beginnerscursus start 18 september.

Opfriscursus start 19 september.
Tegenspeelcursus start 28 november

Amber en Harry Garsen
Gediplomeerde bridgedocenten

Aanmelden: 0575-522275

6 september 2012 waren wij 40 jaar getrouwd.

Wij vinden het fijn om dit nu met onze kinderen, 
kleinkinderen en u te vieren op zaterdag 
14 september a.s. bij Partycentrum ‘de IJsselhoeve’, 
Eekstraat 15, Doesburg. 

U bent van harte welkom op de receptie van 
14.30 tot 16.30 uur.
 

Gerrit en Henny Wullink
Banninkstraat 54a
7255 KE Hengelo

TE KOOP:

Aardappelen 
en diverse groenten

Geteeld zonder bestrijdingsmiddelen
en kunstmest!

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

M. ABBINK
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 00 59

 

"Het is niet te bevatten"
 

Wij geven u kennis van het overlijden van mijn liefie,
mijn moeder, schoonmoeder en oma

Jean Hiddink - Nooijen
                                           
* 's-Gravenhage,                                             t Zutphen

22 mei 1941                                          24 augustus 2013

 
 
 
Henk
José en Daniël
Nando
 

Mispelkampdijk 42
7251 DC Vorden

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

 

Ga nooit weg zonder groeten,
ga nooit weg zonder zoen.

Als je het noodlot zult ontmoeten,
kun je het nooit meer doen.

Ga nooit weg zonder te praten,
dat doet soms een hart zo pijn.

Wat je 's morgens hebt verlaten,
kan er 's avonds niet meer zijn.

 

Na een leven vol liefde en zorgzaamheid is volkomen
onverwacht van ons heengegaan mijn lieve en
vrolijke man, onze pa en trotse opa
 

Hendrik Jan Wenneker
~ Henk ~

in de leeftijd van 74 jaar.

Dien Wenneker - Vreeman
 

John en Carla
   Nick en Janouk
 

Gerrit en Miranda

   Jamie K
   Dylan
 

Carla

19 augustus 2013
 

De Steege 11
7251 CK  Vorden
 
 

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Met veel verdriet hebben we afscheid genomen 
van mijn dierbare zus, schoonzus en onze tante An

Anneke Vlogman-Norde

weduwe van Benny Vlogman

H. Engbers-Norde

C.J. Engbers

Joop en Marjo

Martin en Ineke

Heidy en Bert

Nichtjes en neefjes



Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

FIETS TE KOOP

De kracht van vriendschap. 
Misschien wel het belangrijkste 
dat er bestaat. Alleen samen 
lukt het ons om de oorlog uit 
een kind te halen. Dat is de 
´The Power of Friendship´. 
Doe mee. Word Friend.

De kracht van vriendschap is misschien wel het belangrijkste dat 
er bestaat. Vriendschap geeft zekerheid. Voor oorlogskinderen 
zijn vrienden dan ook van enorm belang. War Child biedt hen 
die vriendschap. Door zoveel mogelijk mensen en middelen te 
activeren. Om deze kinderen scholing, veiligheid en psycho-
sociale hulp te kunnen bieden. Daar hebben we de hulp van 
anderen hard bij nodig. Die van jou.

Alleen met elkaar lukt het ons om de oorlog uit een kind te halen. 
Zoveel mogelijk kinderen. Want honderdduizenden kinderen 
zijn het slachtoffer van oorlog. Help daarom mee het verhaal van 
War Child te vertellen. Net als de friends in de commercial van 
War Child. Word friend van War Child op Facebook of volg ons 
op Twitter, deel The Power of Friendship en doneer: voor 12 euro 
help jij 1 oorlogskind.

Ik sta op voor 
mijn man Hipke
 Anneke Nieboer (57)

Kijk wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? 

Volg uw droom!
Privé

piano / orgelles
muziek / zangles
bij de gediplomeerde vakman

Wim Riefel
Tel. (0575) 529360

10%
Daar word je vrolijk van!

op alle 
geboortekaarten

De hele maand september

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

Open vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

ZANG – EN ONTMOETINGSDIENST ACHTERHOEK
“Stichting De Opdracht” heeft op zondagmiddag 8 september een zang- en 
ontmoetingsdienst georganiseerd in Zelhem. Dit zal plaatsvinden in cultu-
reel centrum “De Brink” aan het Stationsplein.
In deze samenkomst, die om 16.00 uur begint zal Gijsbert Tomassen uit 
Ermelo voorgaan. De samenzang wordt begeleid door Kees van Dusseldorp 
(piano). Ook wordt er medewerking verleend door het duo “De moeite 
waard” uit Vorden (Anja den Bakker, zang en Piet Piersma, gitaar/zang).
De toegang is gratis en na afloop is er koffie. Voor meer info: tel. 0314-622878 
of www.stichtingdeopdracht.nl
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 2 malse kogelbiefstukken

GRATIS kruidenboter

SPECIAL

Pollo Italiano

100 gram 160

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden spek + 
boterhamworst

2 x 100 gram 219

KEURSLAGERKOOPJE

Kip 
filet

4 enkele 598

MAALTIJDIDEE

Rundvlees
salade

500 gram 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”

 les in kleine groepen of privé.

Bij ons gaan de  
prijzen op de schop!

Tassen en  
portemonnees:

50% korting

DutZ en Henry Dean 
glaswerk

25% korting

Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden
0575-551334  www.davorta.nl

aanbiedingen geldig t/m 11 september a.s.

Kerkstraat 11
Hengelo (gld)
tel: 0575 461235
info@langelermode.nl

Fashion with feeling

KOM KIJKEN 
NAAR ONZE
NAJAARSCOLLECTIE 

De toegang is gratis,  graag even aanmelden 
via 0575-461235 of  
info@langelermode.nl.



afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A.  Laaike
 B.  Schele
 C.  Tee

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

 In Bekveld vind je de meest bijzon-
dere bedrijven. Wil je zien hoe een 
paard het gedrag van een mens feil-
loos aanvoelt? Hoe uienrassen wor-
den veredeld – en tot ver buiten onze 
landsgrenzen verkocht? Of moet je 
slopen, graven, bouwen, verbouwen 
of een straatje leggen? Ben je be-

nieuwd naar het werk van een cate-
raar, een zorgboerderij of ga je liever
naar de kinderboerderij? Ook de pe-
trolheads komen in Bekveld aan hun
trekken: met een transportbedrijf,
een autorijschool en een specialist in
motoronderhoud en –reparatie is er
genoeg te bespreken.

Een volledig overzicht van alle deel-
nemende bedrijven staat volgende 
week in de advertentie in weekblad
Contact. Kom naar de Bekveldse Be-
drijvendag, zaterdag 31 augustus van
11.00 tot 16.00 uur rond de kruising
Bekveldseweg / Veermansweg in Hen-
gelo.

Zaterdag 31 augustus

Kom naar de 
Bekveldse Bedrijvendag
Bekveld - Op zaterdag 31 augus-
tus zetten 22 bedrijven in het 
Hengelose buurtschap Bekveld 
hun deuren wagenwijd open. Ie-
dereen is van harte welkom voor 
een kennismaking, een praatje of 
een serieus advies. De toegang is 
uiteraard gratis.

De afgelopen 10 jaren bezochten jaar-
lijks tenminste 7.000 oldtimerlief-
hebbers het evenement, al dan niet 

als deelnemers of als bezoeker. De 
combinatie van een grote verschei-
denheid aan oldtimers, vermaak voor 

jong en oud en betaalbare prijzen 
staan al 20 jaar garant voor een ple-
zierig dagje uit voor het hele gezin. 
Niet alleen voor liefhebbers van “‘t 
olde spul”, ook mensen waarbij het 
oldtimervirus niet is aangeslagen, 
vermaken zich. Naast de oldtimers 
is er ook een onderdelen- en hobby-
markt en is er ook voor kinderen ver-
tier en vermaak geregeld. 
Ook bijzonder is de samenwerking 
tussen Dagcentra Winterswijk van 
Stichting Zozijn Zorg en het Oldti-
merfestival Meddo. Deze dagen wor-
den werkstukken van hen tentoonge-
steld.
In maart 2013 zag Zoleentje het le-
venslicht. Dit is een onderdeel van 
het D.I.A. en te vinden aan de Plat-
aanlaan 30 in Winterswijk waar men-
sen met een beperking tweedehands 
kleding verkopen. Ook is er een speel-
o-theek waar speelgoed wordt uitge-
leend. 
Voor de jongeren, met name tussen 
2 en 12 jaar wordt er tijdens het Old-
timerfestival een oldtimerspeelgoed 
inleverdag georganiseerd. Heb je 
speelgoed dat je niet meer gebruikt, 
neem het mee naar “Meddo” en lever 
het in op de stand van Zoleentje. Je 
ontvangt dan een consumptiebon en 
een leuke attentie.

20 jaar ‘Oldtimerfestival Meddo’

Meddo - Op zaterdag 21 en zondag 22 september 2013 wordt voor de 
20e maal het Oldtimerfestival Meddo op het terrein nabij Illegoorweg 
2 te Winterswijk-Meddo georganiseerd. De organiserende stichting, 
S.C.A. O.O. trakteert: Elke betalende bezoeker van “Meddo” (zo wordt 
het evenement door insiders genoemd) ontvangt gratis een tegoedbon 
voor een verfrissing in de vorm van een drankje of een kopje koffie. 
Elke duizendste bezoeker ontvangt een leuke attentie.

Mw. Riek Menkhorst-Hilferink uit 
Zelhem zal op maandag 2 september 
meewerken aan het programma. Op 
maandag 9 september zal ds. Aleida 
Blanken uit Hengelo een overden-
king houden. Mw. Carla Groot Roes-
sink zal in de uitzending van 16 sep-

tember enkele gedichten voordragen.
Het programma ’De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag tus-
sen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden.
Na de uitzending kunnen er van
20.00 tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de week erop, 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.

De cursus Run to The Start
Run to The Start is een  bewezen ef-
fectief hardloop voorbereidingspro-
gramma van de Atletiekunie en de 
Zevenheuvelenloop in samenwerking 
met lokale verenigingen en loopgroe-
pen. In 12 weken train je onder be-
geleiding van ervaren en deskundige 
trainers, zodat jij alle zeven heuvels 
met gemak aan kunt! Vanwege het 
30-jarig jubileum van de Zevenheuve-
lenloop kun je eenmalig ook via Run 
to The Start voorbereiden naar de 5 

en 10 km. De eerste training begint
voor de 5 km op vrijdag 30 augustus,
voor de 10 km op donderdag 29 au-
gustus en voor de 15 km op maandag
26 augustus, aanvang altijd 19.30
uur. Verzamellocatie is Sporthal ’t 
Jebbink in Vorden.

Een training bestaat uit een stuk the-
orie en minimaal een uur praktijk.
De trainers behandelen per sessie 
een onderwerp, zoals blessurepreven-
tie, wedstrijdvoorbereiding, kracht-
training en looptechniek. De theorie
kun je nog in dezelfde les toepassen
in de praktijk. Na afloop krijg je een
trainingsschema mee zodat je thuis
verder kunt trainen (2x per week).

Voor meer informatie:
over de Zevenheuvelenloop zie 
www.zevenheuvelenloop.nl
of over Runners Vorden,
Ton ten Have 0575-552827.

Run to The Start bij 
Runners Vorden
Trainen voor de Zevenheuvelenloop
Vorden - Zin in een uitdaging? 
Runners Vorden start met Run 
to The Start Zevenheuvelenloop. 
Deze Run to The Start is een spe-
ciale voorbereidingscursus op de 
Zevenheuvelenloop. De 12-weekse 
cursus start dinsdagavond 27 au-
gustus om 19.30 uur bij Stichting 
Runners Vorden, vanaf Sporthal 
’t Jebbink.

Enthousiaste trainers en gezellige 
loopmaatjes wachten je elke zaterdag 
op voor een training in het park, bos 
of op de atletiekbaan. Je conditie ver-

betert en dat voel je: Je wordt steeds
fitter! Elke kilometer verbrand je ook
nog een flinke hoeveelheid calorieën.
Je hebt dus geen enkel excuus meer
om op de bak te blijven zitten. 

Ga mee naar buiten! De eerstvolgen-
de cursus begint op zaterdag 7 sep-
tember. Zie www.starttorun.nl en het
contactje elders in de krant.

Wil jij beginnen met hardlopen?
Vorden – De wind door je haar, 
de frisse lucht, de grond onder je 
voeten en het gevoel van vrijheid: 
Maak het mee tijdens de 6-weekse 
cursus Start to Run.

Porseleinrestaurateur Noor Camstra 
uit Lochem wandelt regelmatig over 
het landgoed bij Kasteel Hackfort en 
het leek haar leuk om er eens met 
een stand te gaan staan om infor-
matie te geven over haar werk. Nog 
beter is om zoiets samen te doen en 

daarom benaderde ze haar plaatsge-
noten Fred Wiersema en Adri Bolt. 
Wiersma is taxateur en bekend 
van het TV Gelderland-programma 
Schatgraven. Bolt is meubelrestau-
rator. Tony Willighagen van de Keu-
ken van Hackfort werkt graag mee 

aan dit initiatief en daar is iedereen 
blij mee. “Antiek, kunst en het kas-
teel passen perfect bij elkaar.”
Bezoekers kunnen hun spullen mee-
nemen om gratis te laten taxeren 
of om advies op te vragen op het 
gebied van restauratie. “Van grote 
objecten kunnen foto’s worden mee-
gebracht.”
Wie weet gaan er zaterdag 31 augus-
tus mensen naar huis in de weten-
schap een zeer waardevolle schat in 
het bezit te hebben. Zeker is dat het 
voor iedereen een interessante dag 
wordt waarbij men ook kan genie-
ten van een hapje en drankje uit de 
Keuken van Hackfort.

Taxateur en restaurateurs aanwezig om ingebrachte spullen te beoordelen

Met kunst en antiek naar Hackfort
Vorden - Hoeveel zou dat antieke servies waard zijn? En, is die ka-
potte kast of dat gebroken potje van keramiek nog te repareren? 
Vragen die bij menigeen wel eens door het hoofd zullen spoken. Bij 
de Brasserie van Kasteel Hackfort aan de Baakseweg 6 in Vorden is 
het op zaterdag 31 augustus mogelijk om een einde aan die onze-
kerheid te maken tijdens het evenement ‘Met kunst en antiek naar 
Hackfort’. Tussen 11.00 en 15.00 uur zijn er een meubel- en porse-
leinrestaurator en een taxateur aanwezig om de ingebrachte spullen 
te beoordelen.

Als voorbeelden van dit laatste kun-
nen dienen: De Herbergier, een keten 
met kleinschalige huisvesting voor 
ouderen met geheugenproblemen, in 
de Achterhoek met vestigingen in Al-
men en Terborg. Verder Kloosterho-
tel Kranenburg met opvang voor een 
korte vakantieperiode van groepen 
gehandicapten en/of ouderen. Kloos-
ter Kranenburg - foto: André van Dijk
De genoemde voorbeelden zijn geves-
tigd in grote historische, prachtig ge-
restaureerde panden. Veel leegstaan-
de gebouwencomplexen in onze regio 
vragen om onze aandacht! Verbou-
wen levert werk op in de bouw, ver-
zorging levert nog veel meer nieuwe, 
blijvende banen op. Financiering is 
waarschijnlijk het grootste probleem; 

hoe krijg je die rond? In aansluiting 
op haar algemene ledenvergadering 
op woensdagavond 4 september a.s. 
houdt D66-Bronckhorst een openbare 
discussie over het thema: ‘Vergrijzing 
in de Achterhoek kan nieuwe kan-
sen bieden om de bevolkingskrimp 
te bestrijden’, kortweg ‘Grijs tegen 
Krimp?’. 

Jeroen Timmers van Kloosterhotel 
Kranenburg is bereid gevonden het 
thema in te leiden. Ook zijn Wim en 
Nicolette van Bavel van De Herbergier 
Velp aanwezig om vanuit hun exper-
tise aan de discussie bij te dragen.
Allen die interesse hebben in dit 
thema, zijn hierbij uitgenodigd 
om aan de discussie deel te ne-
men.

Voor meer informatie kan men bellen 
of e-mailen met de voorzitter van de 
afdeling, J.W Drijver (06- 25093327), 
jwdrijver@hetnet.nl). Vanaf 21.00 
uur is er inloop in de koffiekamer 
van het Kloosterhotel Kranenburg, 
aan de Ruurloseweg 99 in Vorden.
D66 Bronckhorst

D66 - afdeling Bronckhorst met 
‘Grijs tegen Krimp’
Vorden - Onze regio heeft in de 
toekomst te maken met bevol-
kingskrimp. De jeugd trekt weg, 
zegt men. Maar de Achterhoek is 
voor ouderen qua natuur en cul-
tuur erg interessant, zeker voor 
ouderen uit de Randstad ,zowel in 
de vorm van wonen in een eigen 
huis als in een woon-zorgcomplex.

De spullen zullen tijdens de markt op zondag 
15 september van 11.00-15.00 uur verkocht 
worden. Men kan contact opnemen met Her-
man Haggeman, tel. 0575-441943. De spullen 
worden bij u opgehaald, maar brengen kan 
ook naar Dorpsstraat 24 te Wichmond.

Bruikbare spullen voor pleinmarkt
Vierakker - De commissie 
Pleinmarkt ten bate van 
de restauratie van de St. 
Willibrorduskerk in Vier-
akker is weer op zoek naar 
bruikbare spullen.

Door de Vordense stichting die vol-
gend jaar de feestelijke ingebruikna-
me wil vieren zal een site in het leven 
geroepen worden om de veranderin-
gen in ons dorp weer te geven. 

Daarbij wordt er ook een tentoonstel-
ling ingericht van de gemaakte foto’s 
volgend voorjaar.

Serie
Nog leuker dan één foto is een serie te 
maken waarin de verschillen tussen 
oud en nieuw te zien zijn. Maak uw 
eigen reportage van de werkzaamhe-
den, nu het nog kan. Een uitdaging 
om nu aan de knoppen te zitten en 
die foto’s te maken, inzenden kan nu 
en later naar: wschoo@planet.nl

Pijs
Een jury beoordeelt de inzendingen 
en de mooiste of leukste of creatiefste 
serie wordt straks beloond met een 
prijs.

Oproep fotopresentatie

Maak nu 
foto’s…
Leuk 
voor later
Vorden - Als volgend jaar de hele 
herinrichting achter ons ligt,  als 
het tijd is voor een feestje, is het 
waarschijnlijk leuk ons te herin-
neren door welke ellende we als 
Vordenaren gegaan zijn.



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

Het door Hans van Wijngaarden ge-
schreven vrolijke spel ‘De sleutel ligt 
onder de mat’ zal in drie bedrijven 
worden opgevoerd. Tijdsbepaling: 
eerste bedrijf ‘een zomerse zaterdag-
middag om twee uur’; tweede bedrijf 
‘diezelfde zaterdag om elf uur in de 
avond’ en derde bedrijf ‘de volgende 

morgen om acht uur’. De entree is in-
clusief kop koffie/thee, iets lekkers en 
één consumptie. 
Het is wenselijk de kaartjes voor de 
vrijdagmiddag vooraf te reserveren bij 
Anniet Steenblik, Steenderenseweg 
21 in Hengelo Gld; tel. 0575-461721 
of Buurtvereniging@bekveld.nl of bij 

Marijke Hilderink, tel. 0575-464170.
Voor 2 euro heeft u de mogelijkheid 
gebracht en gehaald te worden door 
de service van
stichting Vier het Leven. Aanmelden 
bij Desiree van Gorp, tel. 0575-554118 
of desiree4hetleven@gmail.com

Zaterdagavond 7 september zullen 
om 21.00 uur de ‘Bekveldse talenten’ 
aantreden, gevolgd door een feest-
avond met medewerking van de band 
‘New Leaf’. 
U bent allemaal van harte welkom!

Toneel tijdens Bekvelds feest

Bekveld - Traditiegetrouw opent het feest op Bekveld zich met een 
toneelavond door eigen leden. De eerste uitvoering is donderdag 5 sep-
tember om 19.30 uur. Voor ouderen en andere belangstellenden is er 
een tweede voorstelling op vrijdagmiddag 6 september om 13.30 uur. 
Het feestterrein bevindt zich aan de Hogenkampweg 16 op Bekveld.

Het landgoed is het decor voor twee 
dagen ontzettend hard chillen, gril-
len, smullen, dansen en vissen. In het 
bos, bij de kruidentuin en het vuur, 
aan het water, in de zon, bij het 
maanlicht en op de camping. Even 

verdwalen in het Hummelse bos en 
er twee dagen later volledig uit zien
terug te keren. Gelukkig heb je daar
dit jaar géén wekenlange braakthe-
rapie in een Thaise berghut of een 
vision quest in de Oeral voor nodig.
Op de pianoplek in het bos kunnen 
muzikale bezoekers zelf een concert
geven. In de tipi kun je ´s avonds zelf
achter de draaitafels plaatsnemen en
als je honger hebt vang je je eigen vis-
je in de vijver. Kosten nog moeite zijn
gespaard om voor totale ontspanning
te zorgen. Het hele programma is te
vinden op de website van het festival:
mananamanana.eu

Mañana Mañana
Hummelo - Landgoed Enghuizen 
verandert deze week langzaam in 
een sfeervol decor voor het fes-
tival Mañana Mañana dat er 31 
augustus en 1 september zal wor-
den gehouden. Organisatoren 
zijn op dit moment bezig met de 
de opbouw van het relaxte broer-
tje van de Zwarte Cross.

Diabetes Mellitus wordt in de volks-
mond suikerziekte genoemd. Diabe-
tes wordt gekenmerkt door een te 

hoge bloedglucose spiegel en het is
wereldwijd een van de meest voorko-
mende aandoeningen. Ook in Neder-
land is diabetes volksziekte nummer
1! Dit is de reden dat Sportcentrum
AeroFitt er voor heeft gekozen om
een speciaal beweegprogramma voor
deze doelgroep te ontwikkelen. Zo-
doende hopen we nog betere resulta-
ten uit ons begeleidingsprogramma
te behalen.
Bent u nieuwsgierig, of wilt u eens ge-
heel vrijblijvend kennis maken met
DiabetesFitt, dan kunt u contact op-
nemen met Thomas Wolbrink via tel.
0575-465001 of email: 
Hengelo@aerofitt.nl

Bij Sportcentrum AeroFitt
Nieuw begeleidingstraject 
voor mensen met Diabetes
Hengelo - Vanaf september start 
sportcentrum AeroFitt in Hen-
gelo met het nieuwe beweegpro-
gramma DiabetesFitt. Diabetes-
Fitt is een leefstijl programma 
voor mensen met diabetes en 
mensen met een verhoogd risico 
op diabetes. De les wordt ver-
zorgd door een erkend diabetes-
instructeur en zal naast een uit-
gebreide intake bestaan uit prak-
tijk -en leefstijltraining, specifiek 
afgestemd op deze doelgroep.

Deze tuin is gelegen aan de Parallel-
weg Den Helder 1 in Doesburg. Mede-
werkers zullen bezoekers zo mogelijk 
alle vragen beantwoorden omtrent 
dit oude en bijzondere perenras.

Proefdagen in Museumtuin 
‘t Olde Ras
Regio - Op woensdag 4 en don-
derdag 5 september van 8.30 tot 
11.30 uur kan men gratis heer-
lijke peren van het perenras Jut-
teperen proeven tijdens speciale 
proefdagen in de museumtuin ’t 
Olde Ras.

Jutteperen.

De organisatie heeft ambitieuze hulp-
verleningsplannen volgens een zelf 
ontwikkelde visie, die ook landelijk 
veel belangstelling heeft uit het zorgcir-
cuit. Het geld zal worden besteed aan 
de nieuwe uitbreiding ‘Experience’, de 

afdeling voor oudere kinderen, boven 
de 18 jaar. Het gaat hierbij om straat-
jongeren, vervroegde schoolverlaters, 
jongeren met psychische problemen, 
die dringend hulp nodig hebben en een 
plekje verdienen in deze samenleving.

Lions-Bronckhorst overhandigde 
cheque aan Dushihuis

Bronckhorst - Presidente van Lions-Bronckhorst Tineke Roorda heeft 
dezer dagen een cheque van 1000 euro overhandigd aan het Dushihuis 
in Ellecom. Dushi staat voor ‘schatje’. Het Dushihuis, kind aan huis, 
vangt professioneel kinderen op uit de regio, maar ook uit heel Neder-
land, die door de slechte thuissituatie tussen wal en schip zijn geraakt.

Tineke Roorda overhandigde een cheque aan het Dushihuis.

Filosofische kennis is niet vereist, 
nieuwsgierigheid, kritisch (mee)den-
ken en een actieve inbreng is vol-
doende. Het boek ‘Vita Activa’ van 
Hannah Arendt (1906-1975) wordt be-

sproken, met name de hoofdstukken 
die onze tijd raken. De eerste avond 
zal gaan over wie ze was en hoe zij 
naar onze tijd heeft gekeken. Hannah 
Arendt, een vrouw die geen filosofe 
wilde zijn maar een politieke theore-
ticus. Ze biedt inzicht in de moderne 
maatschappij, de democratie en het 
leven van vandaag. Er kunnen maxi-
maal tien mensen deelnemen. Data: 
17 oktober en 28 november aanstaan-
de, vanaf 19.45 tot 22.00 uur. 
Voor aanmelden en informatie:
deburgerij.vorden@gmail.com of 
06-51112390.

Filosofische Werkplaats
Vorden - Komend najaar houdt 
Johan Mollenhof op twee donder-
dagavonden in Galerie De Burge-
rij, Zutphenseweg 11 een ‘filosofi-
sche werkplaats’. De ‘werkplaats’ 
is een gesprek met een filosofi-
sche inslag en vraagt een actieve 
inbreng en luisterend oor van de 
deelnemers.

Al een aantal uren voor het corso 
van start gaat is er langs de route van 
alles te beleven. Naast de Carribean 
Brassband, percussiegroep Full Power 
zijn er onder meer dweilorkesten die 
u zullen vermaken, maar ook tijdens 
het corso zelf ontbreekt de muziek 
natuurlijk niet. Het corso trekt door 
Lichtenvoorde over een afstand van 
2,5 kilometer en u kunt hier overal 
goed terecht, maar wilt u verzekerd 

zijn van een mooie plaats dan is een 
tribuneplaats een aanrader. Op twee 
plaatsen langs de route zijn tribunes 
gebouwd: twee tribunes bij het ge-
meentehuis en de derde bij de Rich-
terslaan. Het corso bestaat uit een 
groot aantal kleine wagens en acht-
tien grote wagens. De kleine wagens 
zijn net zo belangrijk voor het corso 
als de grote. “Ze zeggen niet voor 
niets dat wie de jeugd heeft, de toe-

komst heeft. Daar zijn wij ons ook
zeker van bewust en willen hen dan
ook net zoveel aandacht geven als de
grote wagens. Zij lopen daarom ook 
voorop in het corso zodat iedereen 
genieten kan van hun creaties. En 
misschien lopen veel van deze jonge-
ren over een aantal jaar met de grote
wagens mee. Op die manier kunnen
we ons corso levendig houden.”

Creativiteit
De creativiteit van de wagenbouwers
is ook dit jaar weer enorm en de diver-
se onderwerpen zullen zeker de fan-
tasie van de toeschouwers prikkelen.
Maar zoals een van de bouwers het 
treffend zei: “Iedereen hoeft niet te 
begrijpen wat we bouwen, als ze het
maar mooi vinden. Als ze hun eigen
fantasie er maar op loslaten dan heb-
ben we bereikt wat we willen: de men-
sen een mooie middag bezorgen waar
ze nog lang over na zullen praten.”

Cultureel Erfgoed
Dat het Bloemencorso Lichtenvoorde
sinds juli dit jaar geplaatst is op de 
Unesco-lijst ‘Immaterieel Cultureel 
Erfgoed’ is een erkenning en waar-
dering voor alle bouwers door de ja-
ren heen. Maar behalve trots op deze
erkenning zijn de bouwers vooral
fanatiek omdat ze elk jaar weer een
geweldig mooie wagen willen laten
zien. Laat u deze kans niet aan u
voorbij gaan en kom zondag 8 sep-
tember naar Lichtenvoorde en onder-
vind zelf waarom dit bloemencorso
op deze lijst terecht gekomen is. Het
corso start om 14.00 uur.

Bloemencorso trekt 8 september weer door de straten van Lichtenvoorde:
Corsowagens, muziek en entertainmentcorso

Lichtenvoorde - De tweede zondag in september is voor veel inwoners 
uit Lichtenvoorde de belangrijkste dag van het jaar omdat ze dan 
iedereen kunnen laten zien waar ze zoveel maanden mee bezig zijn 
geweest. Wilt u meegenieten dan bent u zondag 8 september welkom 
in Lichtenvoorde.

De winnaar van 2012: Groep 6-Kamp met hun wagen ‘Verpakt’



Een zangwedstrijd tussen straten en buurten 
met als insteek proberen elkaar de loef af te 
steken. De winnende groep Heerlerweg ,zong 
op het liedje Angelique van André van Duin de 
tekst: ‘Het is nu crisistijd, wat een narigheid. 
Echter, de Heerlerweg is het daar niet mee eens, 
gewoon positief blijven denken en onze huizen-
markt loopt als een ‘malle’. Presentator Gerrit 
Borgman: ‘Waar een kleine straat groot in kan 
zijn. Aan de Heerlerweg staan zeven huizen, 
twee zijn er te koop en inmiddels ook al ver-
kocht. Mijn broer Jan en schoonzus Erna maken 
deel uit van de zanggroep, mooi toch’, aldus de 
speaker die de gehele avond met een hoed op, 
korte broek , geitenwollen sokken en op klom-
pen, op enthousiaste wijze de zangers en zange-
ressen aankondigde. De tweede prijs ging naar 
de Hackforterweg met een tekst op het num-
mer Life is Life van Opus. ‘Mister Snowden wat 
je deed was verboden, maar je krijgt van ons in 
Wichmond asiel’. Op de derde plaats eindigde 
De Wogt. Een prachtige tekst op de geboorte en 
het sterven van ‘mien naober’. (Lied Visite van 
Lenny Kuhr). ’t Was miene naober van mien 
wiegsken tot zien graf’, zo zong De Wogt, on-
derwijl ze de gestorven naober van het toneel 

droegen. De feesttent lag in een deuk. Trouwens 
dat viel de gehele avond op, de deelnemende 
groepen hadden prachtige teksten gemaakt op 
bestaande liedjes. De jury bestond uit Hanneke 
Versteegh, Eelke Nijhoif en Roald Wolbert. ‘Het 
is ons deze avond niet gemakkelijk gemaakt om 
tot een juiste beslissing te komen, maar het is 
gelukt’, zo legde juryvoorzitter Roald Wolbert 
uit. Verliezers waren er niet, de jury kende aan 
maar liefst acht teams een ‘vierde plaats’ toe. 
Prijzen bestaande uit munten en in te leveren 
aan de bar! De Baron v.d. Heidenlaan kreeg een 
eervolle vermelding. De ‘jonge’ ouderen lieten 
zich van een zeer moderne kant zien. ‘Ik reed 
op een mooie nieuwe scootmobiel, prachtig het 
ding reed wel tachtig. Toen de politie in de Tol-
dijk mij staande hield en vroeg hoe ik heette, zei 
ik: ‘Kiek moar, kiek moar, kiek moar op mijn 
website’! De groep De Kempe kreeg de lachers 
op haar hand met het lied over de dansende 
buurman (Ma Baker van Boney M). De buurman 
draaide door en door, maar kon tot hilariteit van 
het publiek, wel dansen. De Toverstraat Walter-
slagweg had Vader Abraham (Kleine café aan de 
haven) in haar midden. ‘Hier aan de betere kant 
van de IJssel, daar zijn de mensen heel blij en 
tevree, zelfs de crisis valt daar nog wel mee. Het 
landschap is prachtig en de koeien vaak drach-
tig en iedereen werkt met plezier’.De Lankhor-
sterstraat-achter had nog nieuws in petto voor 
het publiek. Op de tonen van het liedje Mexcico, 
van de Zangeres zonder Naam, zong de straat: 
‘Maxima kwam ooit op het buurtfeest van de 

Positief denken begint in Wichmond

Heerlerweg wint 
Dolle Dinsdagavond Zangfestijn

Wichmond - Het wordt hoog tijd dat Mark Rutte en Diederik Samson eens afreizen 
naar Wichmond en Vierakker. En dan nog het liefst voor Prinsjesdag zodat ze hun 
‘miljoenennota’ nog kunnen bijstellen. Dan kunnen de beide bewindslieden zien en 
horen hoe ze in deze kernen de crisis aanpakken. Gewoon ‘positief denken’, zo kreeg een 
bomvolle feesttent tijdens het ‘Dolle Dinsdagavond Zangfestijn’ voorgeschoteld.

Eerste prijs voor Heerlerweg

Hackforterweg tweede

Delden werd met ‘Sjakie en de chocoladefabriek’ 
tweede met 112,5 punt. De derde prijs (112 pun-
ten) werd gewonnen door Vogelzang met als 
motief ‘De mammoetjagers’. De jagers op blote 
voeten met pijl en boog deden het ergste vrezen! 
De publieksprijs ging naar Jong Vierakker met 
als thema de ‘New Kids’. Toeterende auto’s , kids 
stuntend op de brommer en mooie meiden op 
de wagen en natuurlijk Maaskantje. En dat alles 
speelde zich af bij cafetaria Pleintje. Ze kwamen 
deze week tijdens de Oranjefeesten in Vierakker/
Wichmond twee maal in actie: De Wogt, Vier-
akkerstestraatweg, Dorpsstraat, Hackforterweg, 
Lankhorsterstraat-achter, Jong Vierakker en de 
Pierendiek. Eerst tijdens het Dolle Dinsdagavond 
Zangfestijn en afgelopen zondagmiddag tijdens 
de optocht.
Aan deze optocht, voorafgegaan door een koets 
met schutterskoning Wim Regelink en familie, 
namen uiteraard nog meer groepen deel (Vogel-
zang, Lankhorsterstraat-voor, Delden, Kapelweg 
en Koekoekstraat-IJzerhorst), terwijl ook de kin-
deren zich niet onbetuigd lieten en met leuke 
creaties voor de dag kwamen. De vierde prijs 
(109 punten) ging naar de Dorpsstraat met als 
motief ‘Shrek’. Een grote houten hut, gemaakt 
in een boom, daar woonde kindvriendelijke 
Shrek. De vijfde prijs ging met 105,5 punt naar 
de Pierendiek (de winnaar in 2012). Dit keer was 
gekozen voor ‘Lord of the rings’. De optocht door 
Wichmond, is niet groots van opzet, echter de 
wagens zijn met veel liefde gemaakt. Neem bij-
voorbeeld de wagen uit het buurtschap Delden, 
waarvan vele inwoners nauwe contacten met de 
buurt (Wichmond) onderhouden. Als vanouds 
ook dit keer een wagen die met een paar dui-
zend bloemen was uitgedost. Deze zondag, net 
als in 2012 een tweede prijs en de afgelopen ja-
ren onder meer diverse keren winnaar van de 
publieksprijs, terwijl Delden in het verleden, ook 

een paar keer de eerste prijs ten deel viel. Met
het bouwen van de wagen wordt altijd al enkele
weken van tevoren begonnen. Dat gebeurt bij
Marieke Kolhorn. Het plakken van de bloemen
gebeurt in de grote schuur van de familie Schef-
fer. Ina Scheffer: ‘Daar beginnen ze altijd op de
vrijdag voor de optocht mee. Er wordt om zeven
uur s’ morgens reeds met de werkzaamheden 
gestart. Men gaat door tot het klaar is. Soms om
zes uur, kan ook zijn dat men pas ’s avonds om
negen uur gereed is. In totaal zo’n vijftig per-
sonen, jong en oud. Heel gezellig allemaal en 
goed voor de saamhorigheid’, zo zegt gastvrouw
Ina Scheffer. Resteren nog de uitslagen van de
kinderoptocht: (categorie individueel): 1 Norah
(Bloemenprinses), 2 Evaly (toverheks), 3 Noor 
(Tiroler meisje), 4 Luca (ridder), 5 Annemijn
(prinses). Karretjes: 1 Yari, Friso,Hugo en Sal
(Wichemse DJ’s), 2 Daan en Siem (De Broertjes
de toekomst), 3 Harmen, Niels en Jelle (Blik op
de weg ), 4 Fleur en Noa (ganzenbord), 5 Catootje
en Lot (De drekebenen kar).

Wagens optocht Vierakker-Wichmond met liefde gemaakt
Praalwagen Lankhorsterstraat-achter 
winnaar

Wichmond - De praalwagen van de Lankhorsterstraat- achter is zondagmiddag tijdens de
optocht in Wichmond/ Vierakker door de jury tot winnaar uitgeroepen (115,5 punten).
Op de wagen met als motief ‘Kroning toen en nu’, was de Koninklijke familie prominent
aanwezig. Dat een kroning niet altijd probleemloos verloopt werd al snel duidelijk. Met
de leuze ‘geen woning dan ook geen kroning’ kwamen jongelui protesteren. Tot hilari-
teit van het publiek greep ‘oom agent’ met harde hand in!

Eerste prijs Lankhorsterstraat-achter

Tweede prijs Delden

Die bestonden onder meer uit: sjoelen, krat-
tenloop, slingerbakspel, ballenwip, blikgooien 
e.d. Er deden gemiddeld per onderdeel 50 kin-
deren mee, die op een geslaagde middag kun-
nen terug kijken. Nadat Jubal zaterdagmiddag 
de koning van vorig jaar (Gerjan Rietman) 
een muzikale hulde had gebracht werd het 
feestprogramma vervolgd met vogelschieten, 
vogelgooien, vogelschieten e.d. Wim Regelink 
slaagde er in om de vogel van de paal te schie-
ten en mag hij zich een jaar lang ‘schuttersko-
ning’ van Wichmond-Vierakker noemen. Ger-
jan Rietman viel ook dit jaar in de prijzen, hij 
schoot de kop eraf! Schutterskoning worden 
in deze kernen is een hele gebeurtenis. Eerst 

natuurlijk de felicitaties ter plekke van de ove-
rige deelnemers (132). Vervolgens op zondag 
tijdens de optocht een ereronde in een koets 
en later op de dag een vaandelhulde in de feest-
tent. Voor Wim Regelink niets nieuws onder 
de zon, want hij werd in 2009 ook reeds schut-
terskoning! Behalve het vogelschieten stond er 
zaterdagmiddag schieten vrije baan, kegelen, 
sjoelen, vogelgooien voor dames en het jeugd- 
vogelschieten op het programma. Bij het vogel-

gooien werd Linda Weenk de nieuwe konin-
gin. Sander Rietman won het vogelschieten bij 
de jeugd. De uitslagen van de volksspelen op 
vrijdag waren: Hoefijzer werpen: 1 Marga Leer-
kes. Sjoelen: 1 Bennie Nijenhuis, 2 André Derk-
sen, 3 Hank Rietman. Schieten vrije baan: 1 Jan 
Kornegoor, 2 Ben Wit, 3 Erik Rukkers. Bierpul 
schuiven: 1 Hank Rietman, 2 Gerrie Krijt, 3 
Henk Jansen. Dogkar rijden: 1 Gert Pardijs, 2 
Linda Weenk, 3 Wim Rietman. Kegelen 1 An-
dré Derksen, 2 Paul Avink, 3 Robert Dijkman.
Uitslagen (zaterdag): Vogelschieten 1 en schut-
terskoning Wim Regelink, 2 Gerjan Rietman 
(kop), 3 Michael ter Vrugt (l. vleugel), 4 Paul 
Rietman (r. vleugel), 5 Eelco Pierik (staart). Vo-
gelgooien dames: 1 en koningin Linda Weenk, 
2 Marianne Bernard (kop), 3 Wendy Rietman 
(l. vleugel), 4 Nienke Mulder (r. vleugel), 5 
Nel Nijenhuis (staart). Jeugd-vogelschieten: 1 
en schutterskoning: Sander Rietman, 2 David 
Schouten (kop), 3 Scott Visser (staart). Schieten 
vrije baan: 1 Wim Rietman, 2 Jeroen Fransen, 
3 Bouke Wolbrink. Bierpul schuiven: 1 Ronnie 
Stokkink, 2 Paul Avink, 3 Hank Rietman. Ke-
gelen: 1 Jan Garritsen, 2 Gerard Jansen, 3 Paul 
Avink.

Wim Rgelink de nieuwe schutterskoning in 
Wichmond/Vierakker
Wichmond - Na het zangfestijn op dinsdag 
werd het Oranjefeest in Wichmond- Vier-
akker donderdagavond vervolgd met een 
feest voor de senioren, dat in het Ludge-
rusgebouw in Vierakker werd gehouden. 
Vrijdagmiddag stonden de volksspelen en 
de kinderspelen op het programma. De 
kinderen streden niet meer tegen elkaar, 
maar mochten aan de hand van een strip-
penkaart zelf de spelletjes uitzoeken.

Koningspaar maakt ere-ronde

Lankhorsterstraat, ze dronk hier een biertje en 
bij dat pleziertje is alles ontstaan. Zij vond hier 
de prins van haar dromen. En nu heeft de Lank-
horsterstraat haar hart verloren aan de mooie 
Maxima’. Jong Vierakker liet zien een groot fan 
te zijn van de populaire New Kids met het num-
mert ‘Oe, oe’. En dat de Kids nog lang niet moe 
waren, lieten ze merken aan met name de jonge 
fans in de feesttent. Op de melodie Bycycle van 
Queen zong de Pierendiek dat ze erge last heeft 
van Obesitas: ‘Zeg friet, ik zeg mayo, zeg taart, 
ik zeg slagroom, zeg stop, ik zeg welnee joh’. 
En maar met de dikke buiken trappen op de 
hometrainer op het toneel en geen spatje afval-
len! De Dorpstraat kwam deze avond twee keer 
voor het voetlicht. Eerst werd het winnende lied 
van 2012: ‘Krimp in de Achterhoek? Niet in de 
Dorpsstraat, daar komen elk jaar blagen bij’, ge-
zongen. Of dat anno 2013 nog zo is vermeldde 
de straat niet. Toch niet ondenkbaar want zo 
zong de buurman afgelopen dinsdagavond: 
‘Dag buurvrouw, ik neem je hand en heel de 
nacht dans en sjans ik met jou’. Wat daarvan 
de gevolgen in de Dorpsstraat zullen zijn, wordt 
vast en zeker tijdens het Dolle Dinsdagavond 
Zangfestijn in 2014 uit de doeken gedaan!



Elk team gaat dan de nieuwe licht-
blauwe/donkerblauwe tenues aan-
trekken en een teamfoto maken. De 
jeugd gaat vervolgens aan de slag met 

voetbalspellen en de senioren gaan 4 
tegen 4 potjes spelen. Om 12.30 uur 
is er een korte Algemene Ledenverga-
dering, waarna om 13.00 uur alle spe-

lers op het hoofdveld verzamelen voor 
een luchtfoto. Om 14.30 uur speelt 
het eerste elftal van SV Basteom de 
openingswedstrijd in nieuwe tenues 
tegen Vorden 1. De jeugd wordt ge-
trakteerd op eten en speelt daarna 
verder met diverse voetbalspelen. Op 
vrijdagmiddag 23 augustus arriveer-
de in Steenderen de vrachtwagen met 
dozen vol nieuwe voetbalkleding. De 
eerste dozen werden nieuwsgierig 
opengesneden en onder luid gejuich 
van bestuur en vrijwilligers kwamen 
de splinternieuwe thuisshirts met 
gesublimeerde logo’s uit de verpak-
king. Een spannend moment met een 
verbluffend resultaat. Het door de le-
den eind april met meerderheid van 
stemmen gekozen design lichtblauw 
shirt met donkerblauwe zijkant en 
donkerblauwe broek van kledingleve-
rancier Quick Teamwear is werkelijk 
schitterend.

Zondag 1 september wordt een fees-
telijke dag voor leden, vrijwilligers, 
sponsoren en belangstellenden. Na-
tuurlijk zijn ook ouders, opa’s en 
oma’s, ooms en tantes van alle spe-
lers van harte welkom op Sportpark 
Steenderen. Kom de nieuwe tenues 
van SV Basteom bewonderen en zie 
onze spelers in actie bij De aftrap van 
SV Basteom. Voor meer informatie 
en het volledige programma zie web-
site www.svbasteom.nl

Dozen vol nieuwe voetbalkleding uitgepakt
Zondag 1 september aftrap van SV Basteom

Steenderen - De nieuwe voetbalclub voor Baak, Bronkhorst, Olburgen/
Rha, Steenderen, Toldijk en omgeving SV Basteom trapt op zondag 1 
september letterlijk en figuurlijk met elkaar af. De aftrap wordt ge-
houden op het voetbalpark Steenderen en begint om 10.00 uur.

Vicevoorzitter Fred Monshouwer (l.) en voorzitter Jeroen Beuseker (r.) supertrots op de 
nieuwe SV Basteom shirts.

De Globe Troetels lijken net echt en 
zijn lekker aaibaar door hun fluweel-
zachte vachtje. Bij elke Troetel zit een 
kaartje met een leuk weetje over het 
dier en zijn echte leefomgeving. Op 
een speelse manier leren kinderen 
zo meer over de dieren en hun leef-
gebied. Vanaf 26 augustus zijn er 25 
verdwaalde Globe Troetels te sparen 
bij PLUS Eland. Het laatste nieuws 
over de Globe Troetels is te lezen in 
de wekelijkse Troetelkrant. 

Iedere krant staat in het teken van 
één van de leefgebieden van de Globe 
Troetels: zand, bos, gras, water of jun-
gle. De krant over het thema jungle 
bevat bijvoorbeeld informatie over 
de jungle als leefomgeving en vertelt 
welke Troetels hier voorkomen. Ook 
staat er elke week een puzzel in, met 
een aanwijzing voor het spel dat kin-
deren kunnen spelen op www.plus.
nl/troetels. Hierbij moet een Troe-
tel die verdwaald is, teruggespeeld 
worden naar zijn eigen leefgebied. 
Kinderen maken hiermee wekelijks 

kans op fantastische prijzen bij PLUS
Eland.

Supertroetel
Als kinderen goed zoeken, vinden ze
bij PLUS Eland ook drie lichtgevende
eieren, die begin september uitko-
men. Vanaf dat moment is de Super-
troetel als Limited Edition gratis ver-
krijgbaar bij minimaal 35 euro aan 
boodschappen. Dit Troeteldier, ter 
waarde van 4,95 euro, is bijna vijftien
centimeter lang. Er is ook een leuke
Troetels Speelwereld: een bouwplaat
van de wereld compleet met bomen,
bergen en rotsen, die kinderen zelf in
elkaar kunnen zetten. Op de Speelwe-
reld kunnen ze de Troetels weer thuis
brengen naar hun eigen leefgebied. 
De Globe Troetels en de wekelijkse
Troetelkrant zijn vanaf maandag 26
augustus verkrijgbaar bij PLUS Eland.
Bij elke vijftien euro aan boodschap-
pen en bij speciale actieproducten
ontvangen klanten een gratis Globe
Troetel met een kaartje. De Troetels
Speelwereld is te koop voor 1,99 euro.

25 verdwaalde Globe Troetels te sparen bij PLUS Eland
Help de verdwaalde Globe Troetels!

Hengelo - Ze zijn er weer bij PLUS Eland: de Troetels. Dit keer zijn het 
Globe Troetels, want ze leven verspreid over de hele wereld. Ze zijn
alleen verdwaald! Zo kan de keizerspinguïn bijna zwemmen in het
zweet en zit de ezel flink in de nesten.

Vertrouwd adres
Het is inmiddels 7 jaar geleden, dat de 
praktijk werd geopend en in de loop 
der jaren is het voor velen een ver-
trouwd adres geworden om met licha-
melijke klachten terecht te kunnen. 
Langzamerhand ontstond de wens 
om een collega aan te nemen, zodat 
de praktijk op alle werkdagen geheel 
geopend kon zijn. Madelon heeft 
naast haar basisopleiding ook extra 
interesse getoond in specifieke sport-
problemen, alsook in klachten bij 
zwangeren en (kleine)kinderen. Door 
deze interesse sluit haar vakgebied 
naadloos aan bij de huidige praktijk. 

Wat doet een chiropractor? 
Een chiropractor is een specialist op 
het gebied van het goed functione-
ren van uw bewegingsstelsel en de 
invloed daarvan op uw zenuwstelsel. 

Na een uitgebreid vraaggesprek en 
een gedegen lichamelijk onderzoek, 
volgt per persoon een specifiek be-
handelplan. Dit behandelplan is erop 
gericht om uw bewegingstelsel weer 
zo optimaal mogelijk te laten wer-
ken zodat de daaruit voortkomende 
klachten verminderen of verdwijnen. 

Wanneer biedt chiropractie mo-
gelijkheden?
Het grootste gedeelte van de patiën-
ten komt met rugklachten, variërend 
van algemene lage rugpijn tot bek-
kenpijn, ischias en hernia. Ook ziet 
een chiropractor veel mensen met 
nekpijn, hoofdpijn, migraine, pijn 
tussen de schouderbladen, alsmede 
pijn in de ledematen. Ook in het geval 
van gewrichtsslijtage kan chiroprac-
tie vaak hulp bieden: door de functie 
van het gewricht te verbeteren neemt 

de abnormale belasting af en kunnen 
de klachten verbeteren. 
Ook kinderen en baby’s worden 
steeds vaker door de chiropractor 
behandeld. Hiervoor zijn specifieke 
lichte behandelmethodieken, waar-
mee verschillende klachten beïnvloed 
kunnen worden. Martijn van Poecke 
is één van de weinige chiropractoren 
in Nederland met een universitaire 
specialisatie op dit gebied. 

Open inloopochtend 
Op deze ochtend kunt u geheel vrij-
blijvend 1-op-1 met één van de chiro-
practoren kort uw klachten bespre-
ken, ook is er de gelegenheid om, 
indien gewenst,  de stand/functie van 
de wervelkolom te laten beoordelen. 
Op basis hiervan wordt er een indi-
catie gegeven of het voor u zinvol is 
om eventueel verder te gaan met chi-
ropractie. Alle adviezen zijn geheel 
kosteloos en vrijblijvend. Tevens is er 
een secretaresse aanwezig, indien er 
vragen zijn over bijvoorbeeld vergoe-
dingen van verzekeraars of voor het 
maken van een afspraak. Meer info: 
www.chiropractielochem.nl

Uitbreiding en open dag bij 
Chiropractie Lochem

Lochem - Bij Chiropractie Lochem gaat per 1 september het nodige 
veranderen. Martijn van Poecke krijgt vanaf die dag versterking in 
de persoon van Madelon Bredie. Zij zal voor 1,5 dag per week in de 
praktijk komen werken. Zaterdag 31 augustus is de praktijk van 9.30 
tot 13.30 uur geopend voor eenieder die vragen heeft over zijn of haar 
klachten.

In het gezelschap van een diverse 
groep van sportieve fietsers werd 
een speciale editie over 60 kilometer 
van de Acht Kastelentocht verreden, 
die door Johan Pardijs in samenwer-
king met de VVV was uitgezet. Hoe-
wel er op meer deelnemers was ge-
rekend, kan Cycling Team Vorden 
terugkijken op een geslaagde laat-
ste training voor vertrek naar Ita-
lië. Het weer was uitstekend en de 
route voerde langs de mooiste plek-
jes van Vorden en omgeving. Op 2/3 
van de route was er een korte pauze 
waar door de deelnemers kon wor-
den ’bijgetankt’. Na afloop kreeg 

iedere deelnemer een goody bag 
van de VVV en werd door de spon-
sor C.E.D. een lunch aangeboden. 
Woensdag/donderdag a.s. vertrekt 
het team naar de Italiaanse Alpen.
Zondag 1 september is de 1e etappe, 
die eindigt op de Alp d’Huez.  De 
2e dag is meteen de Koninginnerit 
waarbij 2 bekende bergen uit de 
Tour de France, De Co de Croix de 
Fer en de Col de Madelaine op het 
programma staan.
De verrichtingen van Cycling Team 
Vorden zijn o.a. te volgen op
www.cyclingteamvorden.nl en op 
www.contact.nl

Laatste training 
Cycling Team Vorden

Vorden - Afgelopen zaterdag was de laatste training van Cycling 
team Vorden samen met familie, vrienden, sponsoren en fietsers 
uit de regio.

Vinden we het geluk in Wellness 
centra? Bubbelbaden? Sterrenrestau-
rants of pretparken? Wat hebben we 
gewonnen? Zijn we iets kwijtgeraakt? 
Zegt de bijbel hier nog iets over?

Welkom op Ont-moeten op zondag-
avond 1 september van 19.00-20.00 
uur in het gemeentecentrum het 
’Achterhuus’, Zutphenseweg 13 te
Vorden.
Deze avonden zijn voor iedereen vrij
toegankelijk.
Na afloop is er koffie, thee en tijd 
om elkaar te ontmoeten. Opnieuw of
voor het eerst!

Ont-Moeten: Geluksverslaving?
Vorden - Het lijkt wel of we in 
onze maatschappij zo verslaafd 
zijn geraakt aan geluk dat we er 
massaal ongelukkig van worden!
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Elke vrijdag op de 
weekmarkt in Vorden 
van 8.00-12.00 uur

Tegen inlevering van deze bon.
 Bij aankoop vanaf € 5,= 
250 gram pinda’s 50 ct.

Franken Ondermode
Avet, boxer Nr. 3844 van € 12.25 voor € 10,= 

Hemd Nr. 7590 van € 17.60 voor € 15,=
J&C Heren Boxer 2st. € 10,=

Funderwear Dames  + Heren Boxers 2 st. € 10,=

Onze merken zijn verder o.a.:
Beeren, Twentini, Palma, Con-ta, Avet-Set, Naturana, Robson, 

Giovanni, Maxx Owen, To Wear, Lunatex etc.

www.frankenondermode.nl

De aanleg van tachtig extra parkeerplaatsen en een nieuw milieu-
parkje aan De Bleek is inmiddels al enkele maanden klaar. Dit par-
keerterrein is voor lang parkeren en valt buiten de blauwe zone. Hier 
kan men gratis parkeren. ,,En deze locatie is uitermate geschikt als 
alternatieve locatie voor de weekmarkt nu het Marktplein in de ko-
mende maanden op de schop gaat. In nauw overleg met de gemeente 
Bronckhorst en de marktondernemers hebben we voor deze tijdelijke 
locatie gekozen. Een andere optie was niet aan de orde. In het ver-
leden heeft de markt rond Koninginnedag en de Zomerfeesten ook 
wel eens op de parkeerplaats van Hotel Bakker ‘gestaan’. Maar voor 

een termijn van minimaal vier maanden was dit geen optie omdat de 
Dorpsstraat ook op de ‘kop’ gaat. Het is improviseren maar naar onze 
mening is de locatie een goed alternatief. Op De Bleek is er voldoende 
ruimte om alle marktondernemers een ruime plek te bieden. En zo 
denken de marktondernemers er ook over”, zo verklaart secretaresse 
Jans Jimmink van de Marktvereniging Vorden. Als alle werkzaamhe-
den rond de herinrichting van de Dorpsstraat en het Marktplein vol-
gens schema verlopen van Oranjewoud Realisatie zal de weekmarkt 
begin volgend jaar op het nieuwe ingerichte Marktplein terugkeren, 
zo is de verwachting van Jans Jimmink. 

ACTIEMARKT
Speciaal in het kader van 
de tijdelijke verplaatsing 
organiseert Marktver-
eniging Vorden vrijdag 
13 september een speci-
ale Actiemarkt. Tijdens 
deze speciale actiemarkt 
krijgen alle klanten en-
veloppen bij de markt-
ondernemers met kans 
op een cadeaubon of een 
waardebon waarvoor de 
Marktvereniging Vorden leuke prijzen heeft ingekocht. 

In december wordt deze actie nogmaals herhaald.

Het centrum van Vorden krijgt een nieuw jasje om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst een dorp blijft waar het fijn 
wonen is met goede, gemakkelijk en veilig bereikbare voorzieningen voor inwoners en bezoekers. Dat zal u ongetwijfeld in de 
laatste maanden als Vordenaar niet zijn ontgaan. Inmiddels zijn een aantal fases van de herinrichting uitgevoerd. In de komen-
de maanden zal de Dorpsstraat en het Marktplein onder handen worden genomen. En dat heeft gevolgen voor de Weekmarkt 
die steevast op vrijdagmorgen op het Marktplein plaatsvindt. De markt wordt daarom vanaf 6 september verplaatst naar de 
nieuwe parkeerplaats aan De Bleek achter de Aldi supermarkt.

Weekmarkt wordt vanaf september tijdelijk naar De Bleek verplaatst 
in verband met herinrichting van Marktplein en Dorpsstraat 

3 gebakken voor ...  € 10,00
4 haringen voor ............  € 6,00
vers van het mes

Familiezak 
Kibbeling  500 gram .......€ 7,50
+ GRATIS SAUS

VISHANDEL “HENGEL” 

VERSE DUITSE 
BROODJES

10 stuks  2.50

NATTE KEEK
nu  3.75 
(15 dikke plakken!)

‘Ook op De Bleek
bakken wij ze bruin!’  

BAKKERIJ ’T STOEPJE

BAKKERIJ ’T STOEPJE
KWALITEIT EN ONDERSCHEID 

DE WARMSTE BAKKER OP UW MARKT

Heerlijke handgemaakte fl ikken 
met noten in melk, puur en wit.

Deze vrijdag voor maar

€ 2,30 per 100 gram

Chocolaterie           Magdalena

verse snijbloemen - bruidswerk - rouwwerk - vazen - potten - kamerplanten - eenjarige

     voor al uw bloemen     
  en bloemwerken Bolchrysant   3,99

Mini Cyclamen 
voor binnen en buiten
    3 voor  5,00

Varkenslappen
naturel of panklaar

per 500 gram € 3,95
Roomschnitzels
panklaar 4 stuks € 4,80
Champignonf ileetjes
panklaar ca.125 g p/st  per 250 gram € 3,75

Aanbiedingen
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stevige 
verse
haantjes 2.95

kilo

lever, magen
en/of 
hartjes 4.75

kilo

duivenborst-
filet  2 stel3.95

Zoete Victoria
druiven € 1,98 per kilo

New Zealand Kiwi’s gold of green 10 stuks € 2,50
Hollandse Sperziebonen 500 gr. € 0,98 per kilo

Hollandse oogst Bildtstar 5 kilo € 2,98
Nieuwe oogst Frieslanders 10 kilo € 4,98

Holland Kaascentrum al 40 jaar de lekkerste! 
Oude Hollander

1 jaar oude beemster

voor

 € 4,95 

per 500 gram

Pikante boeren
super van smaak 

- KOM PROEVEN -

voor  € 5,50 

per 500 gram

Oude 
 geitenkaas

gezond en lekker 
- zeer scherp geprijsd -

voor  € 6,50 

per 500 gram



Men kan er dan een kijkje nemen en 
met de leden van de archiefcommis-
sie een praatje maken. Ook kunt u 
in de Voorde terecht voor een kopje 
thee of koffie, waar bestuursleden 
van Oud Vorden u graag ontvangen.

Om een eigen onderzoek te doen zal
vanaf 1 september a.s. het archief elke
eerste dinsdag van de maand tussen
14.00 en 16.00 uur open zijn zodat 
u zonder voorafgaande afspraak te-
recht kunt. Er is dan iemand aanwe-
zig die u op weg kan helpen. Mocht u
op een ander tijdstip naar informatie
op zoek willen gaan, neem dan voor
een afspraak telefonisch contact op
met Rob van Overbeeke (551495) of 
Everdien Steeman (552166) of mail
naar archief@oudvorden.nl

Archiefruimte Oud Vorden 
houdt open huis
Vorden - Op zaterdag 31 augustus 
is er voor belangstellenden open 
huis tussen 11.00 en 15.00 uur in 
de Archiefruimte in de Voorde 
aan de Kerkstraat 15, 7251 BC 
Vorden.

Op vrijwel alle locaties zijn de kunste-
naars/vormgevers aanwezig om met 
u, het publiek, in gesprek te gaan 
over hun inspiratiebronnen en u ken-
nis te laten maken met het creatieve 
proces door u een kijkje te geven in 
hun atelier. 
Er wordt een grote diversiteit aan 
hedendaagse beeldende kunst en 
vormgeving getoond: schilderijen in 
diverse technieken, etsen en tekenin-
gen, fotografie, textiel- en glaskunst, 
monumentale beelden, sculpturen 
en objecten in brons, keramiek, cor-
tenstaal en steen.
Vijf galeries, drie met beeldentuin, 
vier ateliers en de KZV-locatie, Dorps-
straat 9, hebben de KZV-vlag gehe-
sen en hun deuren geopend om het 
kunstminnend publiek welkom te 
heten. Als u nog nooit over de drem-
pel van een atelier of galerie gestapt 
bent, wordt u ditmaal speciaal uitge-
nodigd om te komen genieten van 
Kunst over Koffie van gastkunste-
naar Aukje Simone van Rossum op 
het centrale startpunt Dorpsstraat 9.
Hier is ook een OT (OverzichtsTen-
toonstelling) ingericht van alle aan 
deze 28ste KZV deelnemende kunste-
naars/vormgevers. 
Het kleurrijke Infoblad KZV met een 
plattegrond van de route en een kor-
te, geïllustreerde beschrijving van de 
kunstwerken is bij de OT, VVV Vor-
den en op de deelnemende locaties 
gratis af te halen of te downloaden 
van www.kunstzondagvorden.nl

In Beeld
Op KZV-locatie, Dorpsstraat 9, is een 
aparte ruimte met Kunst over Koffie 

ingericht door gastkunstenaar Aukje
Simone van Rossum, tot 2009 in-
woonster van Vorden.

Achtergrondinformatie
Aukje van Rossum (Ursem, 1991) is
fotografe en barista en vierdejaars 
studente aan de Willem de Kooning
Academie, richting Lifestyle and De-
sign in Rotterdam. Haar studie is een
soort visuele antropologie, waarmee
ze naar (sub)culturen en trends kijkt.
Fotografie is het beeldend medium 
waarmee ze u deze (sub)culturen
wil laten zien, op een documentaire
maar ook op een gestileerde, estheti-
sche manier. Ze heeft inmiddels zo’n
vier jaar ervaring als barista bij gespe-
cialiseerde bedrijven en geeft met het
project DisCoffeery een eigen invul-
ling aan haar passie voor koffie en de
koffiecultuur.
Koffie, we drinken het iedere dag, 
thuis, op het werk en in restaurants.
Met een gemiddelde van 3,5 kopje 
per dag zijn wij Nederlanders een
echt koffieland. Maar wat schuilt
er nog meer achter dat zwarte bak-
kie troost? Van het branden van de 
koffie tot het drinken ervan, tijdens
de expositie zal elk aspect van kof-
fie beeldend aan bod komen. Vanuit
haar eigen ervaring als barista legt ze
de koffiecultuur in beelden vast en 
zal ze u hierover ook met veel passie
vertellen. “Goeie koffie hoeft niet uit
een duur apparaat te komen. Sterker
nog, in mijn ogen wordt de lekkerste
koffie nog steeds met de hand gezet.”
Hiermee speelt zij in op een trend die
in steden als Londen, Berlijn, New
York en Amsterdam al groot is, na-
melijk het zetten van ‘slowcoffee’.  

Verdere openingstijden van de Over-
zichtsTentoonstelling zijn op: 
24, 25, 31 augustus en 1, 7 september
’s middags en evt. op afspraak, zie
voor meer info 
www.kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden 8 september
Met o.a. Kunst over Koffie
Vorden - Zondag 8 september 
vindt van 11.00 tot 17.00 uur 
KunstZondagVorden plaats. Een 
sinds 2006 vier maal per jaar ge-
organiseerde kunstroute langs 
ateliers en galeries in Vorden-
dorp en het buitengebied.

Na de pauze was er een optreden 
van de formatie BruusQ met Ivan 
van den Helder (lead zanger), Dimi-
tri Muskens (slagwerk) en Marco van 
der Bij (gitaar, zang en componist- 
tekstschrijver). Voor de tweede keer 
in de zomercarrousel wisten zij de 
harten van het publiek te stelen met 
mooie aansluitingen bij de teksten 
van de Barden. De avond werd afge-
sloten door de groep Immens met 
Tom Dingjan (zang, gitaar) en Reinier 
van Dieren (piano, zang). Een hele 
avond met uitsluitend eigen werk, 
op één nummer na Nederlandstalig. 
Geluidsman Jurriaan Boerstoel kweet 
zich daarbij bijzonder goed van zijn 
taak. De artiesten kregen een staande 
ovatie. Josée van der Staak heeft alle 
artiesten gevraagd om in 2014 terug 
te komen. Voor een impressie van 
deze avond: zie www.tom-vorden.nl. 
De laatste zomercarrousel van 2013 
is op 28 augustus. Dat wordt een zeer 
afwisselende avond met duo Buiten-
gewoon! (Anja den Bakker en Eelco 
Schuijl), Jolieke van Osch, Estrada do 
Sol (Astrid Volkerick en Marcel Ver-
heugd) en de HBTG-band. Vanaf 6 
september draaien de programma’s 
in TOM weer op de eerste vrijdag-
avond en de derde zondagmiddag van 
de maand.

Singer-songwriters in TOM

Vorden - Afgelopen woensdag was een prachtige avond in Theater 
Onder de Molen. Voor een goed gevulde zaal traden deze avond uit-
sluitend singer-songwriters voor het voetlicht. Het eerste uur werd 
gevuld door de Barden van Bronckhorst: Mees en Gery Groot Zwaaf-
tink. Deze keer zonder Arjan Verschuur, maar dat lukte bijzonder 
goed. Vraag en antwoord is hun formule, de een weet niet waarmee 
de ander begint en is verplicht hierop te reageren. Prachtige teksten 
over houd van mij, leef het leven en meer…

Gery Groot Zwaaftink en Mees.

Zondag 1 september zal notaris Hulle-
man om 13.00 uur op feestelijke wij-
ze de trekking verrichten. Wie wint 
de auto, of de andere prachtige prij-
zen? De trekking vindt plaats op het 
terrein van sportvereniging Sociï aan 
de Lankhorsterstraat in Wichmond.

Trekking Loterij Socii

Wichmond - De laatste maanden 
zijn er veel loten verkocht voor 
de grote loterij van sportvereni-
ging Sociï in Wichmond/ Vierak-
ker. Het doel is de financiering 
van de verbouwing van de kan-
tine die momenteel plaats vindt.

Bekende liederen die iedereen kent maar die niet veel meer 
klinken in deze tijd. Onder andere ‘Merck toch hoe sterk’, ‘Laet 
sangh en spel, tamboer en fluyt’ en ‘Com nu met sang’. Tussen 
deze drie blokjes door speelt Elske de bekende en ingetogen ‘Pas-
torale’ van J.S. Bach (BWV590) en de ‘Pastorale’ van de moderne 
componist Malcolm Archer (*1952). Elske te Lindert (1980) is een 
begenadigd musica. Naast het orgelspelen ontwikkelt zij zich 
steeds meer als zangeres. Zo zong zij de sopraanpartij in Pergo-
lesi’s Stabat Mater dit voorjaar in de Dorpskerk. Haar program-
mering is zeer origineel.

Zij begon op negenjarige leeftijd met orgellessen. Na het behalen 
van haar VWO-diploma in 1998, begon zij in datzelfde jaar met 
haar studie orgel en kerkmuziek bij Gijs van Schoonhoven. In 
2002 sloot zij deze studie succesvol af, waarna zij verder stu-
deerde aan de Messiaen-academie (tweede fase orgel) bij Gijs van 
Schoonhoven en Cor Ardesch. In 2004 sloot zij ook deze ver-
volgstudie zeer succesvol af met een uitvoering van ‘de grote 
orgelmis’ van Bach. Elske is als kerkmusicus aan de Protestantse 
Kerk te Dinxperlo verbonden, waar zij de leiding heeft over de 
cantorij. Verder is ze dirigent van het vrouwenkoor Musica uit 
Dinxperlo en Gemengd Koor HZW uit Winterswijk en geeft ze 
regelmatig leiding aan verschillende projectkoren in de regio. 
Als solist of begeleider is zij regelmatig te horen in binnen- en 
buitenland.

Ook als zangeres is Elske al van jongs af aan actief. Door de ja-
ren heen zong zij in allerlei koren. Na een aantal jaren zang te 
hebben gestudeerd bij Guyette Delgorge in Arnhem, studeert ze 
nu alweer drie jaar bij Maarten Koningsberger in Amsterdam. 
Als sopraansolist verleent zij regelmatig haar medewerking aan 
concerten. Ook is ze sopraan in het ensemble ‘Il Canto di Rame’. 
(zie: www.ilcantodirame.eu). Elske heeft een kleine privé-zang-
les- praktijk en componeert met enige regelmaat kerkmuziek. 
Over de studiedagen voor liturgie en kerkmuziek te Hoeven 
heeft Elske de algehele en muzikale leiding. Zie ook: www.es-
ketelindert.nl en www. muziekdorpskerk.nl. De toegang tot het 
concert is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden.

Valeriusliederen op 
Lohmanorgel in dorpskerk
Vorden - Tijdens het voorlaatste Toeristenconcert van dit 
zomerseizoen , dat donderdag 29 augustus om 15.30 uur 
in de Vordense Dorpskerk wordt gehouden, speelt de in 
Duitsland woonachtige Elske te Lindert een cyclus van 
drie blokjes met steeds twee orgelbewerkingen van Vale-
riusliederen, gearrangeerd door Piet Post (1919-1979).

Op maandag 2 september gaat de 
grootste collecte van Nederland weer 
van start. In deze week staan 100.000 
vrijwilligers op tegen kanker om zo-
veel mogelijk geld op te halen. Een 
enorme operatie die van levensbe-

lang is. Immers hoe meer collectan-
ten geld inzamelen, hoe groter de 
opbrengst is en hoe meer geld er is 
voor onderzoek en meer genezing. 
Kanker is een vreselijke ziekte die 
ons allemaal raakt. Eén op de drie 
Nederlanders krijgt gedurende zijn 
leven kanker, per jaar ruim 91 dui-
zend mensen. Er sterven jaarlijks bij-
na 42 duizend mensen als gevolg van 
kanker. De ziekte is hiermee doods-
oorzaak nummer één in Nederland. 
Miljoenen mensen delen een droom: 
een wereld waarin kanker niet langer 
een dodelijke ziekte is. Wat zou het 
mooi zijn als deze droom uitkomt. 
Het KWF doet er alles aan dit waar 

te maken. Wereldwijd werken weten-
schappers naar die dag toe. Zo snel 
als zij kunnen. Zo snel als wij hen 
in staat stellen. We kunnen kanker 
onder controle brengen. Wij willen 
niet accepteren dat er zoveel mensen 
aan kanker lijden en er al te vaak aan 
overlijden. Ons doel: Minder kanker, 
meer genezing en een betere kwali-
teit van leven voor kankerpatiënten. 
Sta daarom vandaag nog op en help 
mee in de strijd tegen kanker. Wie de 
collectant mist, kan een gift overma-
ken op Rabobank 333.777.999, IBAN: 
NL23RABO0333777999. BIC code: 
RABONL2U, t.n.v. KWF Kankerbe-
strijding te Amsterdam.

KWF Kankerbestrijding

Collecte blijft nodig
Vorden - Collectanten van KWF 
Kankerbestrijding komen in de 
week van maandag 2 t/m 7 sep-
tember weer bij u aan de deur. 
Elke collectant kan zich legiti-
meren. KWF Kankerbestrijding 
is te herkennen aan het rood-wit-
blauwe logo met de krab en aan 
het Keurmerk van het Centraal 
Bureau Fondsenwerving.

Neem een kijkje in twee gebouwen, ieder met 
een eigen verhaal: het dorsmolenhuisje en de 
watermolen. Open op alle zaterdagen en zonda-
gen in september!

Wat is er te zien?
Tijdens de weekenden in september zijn het 
dorsmolenhuisje en de watermolen geopend. In 
het dorsmolenhuisje staat een historische dors-
molen en kun je lezen hoe het graan vroeger 
werd geoogst en gedorst. In de verderop gelegen 
watermolen geeft de molenaar uitleg over de vol-
gende stap, het malen van de graankorrels tot 
meel. 

Kijkje in een historische moestuin
Neem eens een kijkje in een historische moes-
tuin! De maand september opent Natuurmonu-
menten de deuren van bijzondere gebouwen en 
speciale activiteiten organiseert. Zo kun je een 
historische moestuin in de Achterhoek bezoe-
ken. 

Iedere woensdag: Hackfort 
In de Hof van Hackfort, een historische moes-
tuin naast kasteel Hackfort in Vorden, kan je 
iedere woensdag een kijkje nemen en vertellen 
vrijwilligers je over (bijna) vergeten groentes als 
kardoen, aardpeer en snijbiet. De tuin is bijzon-
der groot en gevarieerd. Bij voldoende aanbod 
kun je er soms groente kopen.
De toegang is gratis.

Vorden - 
Tijdens de 
Cultuur 
Monumen-
ten Maand 
is een be-
zoek aan 
landgoed 
Hackfort 
extra bij-
zonder.

Cultuur Monumenten Maand 
landgoed Hackfort



Ruurloseweg 118 | Vorden (‘t Medler)
Tel. (0575) 559 232
www.mrb-lensink.nl

Kunststof kozijnen:
Een leven lang
zorgeloos genieten
Alkuplus kunststof kozijnen, deuren, hefschuifpuien
en rolluiken. Topkwaliteit in uw woning met
optimale warmte en geluidsisolatie, maatwerk,
snelle levertijd én... een prima prijs.

Showroom open: Dinsdag en donderdag de gehele dag. Zaterdag van 11.00 tot 15.00 u.

Het programma voor 1 september is als volgt:

09.30 uur Onderlinge wedstrijd Sociï 3/4/5

12.00 uur Opening van het digitale score bord

Aangeboden door Agrarisch Samenspel, Rabobank en Flynth

12.15 uur Eerste helft Sociï Vrouwen 1

- Ratti Vrouwen 1

13.00 uur Loterijtrekking

14.00 uur Tweede helft Sociï Vrouwen 1

- Ratti Vrouwen 1

U bent allen van harte uitgenodigd 
op 1 september!

De hoofdprijs is beschikbaar 

gesteld door:

Alle prijzen zijn meeneemprijzen. Wilt u toch bezorgen betaald u voor postcode Ruurlo/Barchem € 35,00 bezorgen, aansluiten en installeren € 75,00.

Dorpsstraat 23    7261 AV  Ruurlo    www.stegemanruurlo.nl    0573 - 45 14 14

koelen - vriezen - klein huishoudelijk - wassen - drogen - audio - TV

WITGOED WAANZINNIGE KORTINGEN

BRUINGOED EN KLEIN HUISHOUDELIJK
OP=OP

Hoge kortingen blijven
Laatste magazijn voorraad!

nog enkele 
weken!



St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

Voor feesten en partijen
van 25 t/m 300 personen

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98

bouw- en timmerbedrijf
Tel (0575) 46 73 43

Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453

Verkoop van alle merken, nieuw en
gebruikt, reparatie/onderhoud en APK

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

T (0575) 46 15 21 F (0575) 46 24 50

 

Varsselseweg 39 - 7255 NP Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 37

BouwmeesterBouwmeester
Precisie Graafwerk

Rijnweg 17A Tel. (0575) 46 37 65
7255 NW Hengelo Gld. info@kroesen-besselink.nl

OPEN DAG
“In Stap & Draf” 

Hengelo (Gld.) zondag 1 september 2013
Start, middagpauze en finish op de ‘Hietmaat’ 
Zelhemseweg Hengelo (G) vanaf 10.15 uur.

Programma PaardenSpelen
Gratis entree!!! (tijden onder voorbehoud)

10.15 uur: Opening en welkomstwoord
10.30 uur: Vertrek koetsen
11.30 uur: Ochtendpauze bij Familie Willemsen, Roessinkweg
12.30 tot 13.30 uur:
Middagpauze bij Familie Schennink, Michelstraat
13.30 uur: Vertrek koetsen
14.30 uur: Terugkomst op terrein de Hietmaat
14.45 uur: Jurering en prijsuitreiking
15.00 uur: Afsluiting

... als het  méér moet  hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93
Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35
www.spannevogel.nl

Molenenk 22, 7255 AX Hengelo (Gld)
tel. 0575 - 451295

email: info@mentingbouw.nl 
internet: www.mentingbouw.nl

Voor al uw dakbedekkingen
Nieuwbouw - Renovatie - Onderhoud

Wichmondseweg 26 7255 KZ Hengelo G
Tel: 0575461097  Mob. 0651555984 

www.polwijn.nl

Hazenhutweg 2, Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 75 55

AUTOBEDRIJF

BRUIL
Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

Raadhuisstraat 21B 
Hengelo Gld.

Complete voeding voor een gezonde en actieve levenstijl! Gebrek 
aan energie? Sportprestaties verbeteren? Strakker in uw vel?
Laat u vrijblijvend informeren!

Nieske Pohlmann
Nieske.coach4everybody.nl
Onafhankelijk distributeur
Tel.: 06- 54326669WWW.DEHEESTERHOF.NL

tel. 06 53 362 300    Hengelo Gld

Voor al uw Grondwerk, 
Riool & Sierbestrating

Schuttestraat 15, Vorden. Tel. (0575) 556515



OCHTEND ROUTE:
Start terrein “de Hietmaat”
bij de achteruitgang
LA Winkelsweg
RA Gompertsdijk
LA Oosterinksdijk
LA Weeversplasweg
RA Aaltenseweg
 schuin links aanhouden Oosterinkweg

RA Oude Ruurloseweg
RO Oosterwijkweg
LA Hoge Veldweg
RA Korenweg
RO Kampweg

RA Handwijzersdijk
RA Kattekolkweg
LA Wisselinkweg
RA Roessinkweg - pijlen volgen
LA Roessinkweg - pijlen volgen

Sherry Stop bij de familie Willemsen. 

RA Kruisbergseweg
LA Eckhorsterstraat
RO Wittebrinkweg
RA bospad - pijlen volgen
 einde bospad rechts Wittebrinksemolen

RO Neuzendijk
LA zandweg - pijlen volgen
RO Keijenborchseweg - pijlen volgen

LA Michelstraat

PAUZE
MIDDAGROUTE:
LA Akkermansstraat
RA Akkermansstraat
LA Uilenesterstraat
RO Steenderenseweg

LA Veermansweg
LA Hogenkampweg
RO Krommedijk
RA Baaksevoetpad
LA Kervelseweg

RA Kervelseweg
RA Paralelweg rondweg
  Rotonde 2e afslag Banninkstraat
RA Raadhuisstraat
LA Spalstraat

RA 2e afslag Ruurloseweg
RA Beukenlaan
LA Steintjesweide
RA Dijenborghsestraat
RA Varsselseweg

LA Leliestraat
RA Lekink
LA Spalstraat > = Hummeloseweg
LA Berkenlaan
RA Zelhemseweg
LA Terrein De Hoetmaat

Einde van de rit

Totale afstand ± 27 kilometer

Route Koetsentocht
ZONDAG 1 SEPTEMBER 2013

Producten voor (tuin) grondverbetering

34e Hengelose Koetsentocht
Zondag 1 september organiseert Menvereniging ‘In Stap en Draf’ zijn regionaal bekende Open Dag waarbij een gemeng-
de stoet rijtuigen een mooie rit zal rijden welke is uitgezet door de landerijen van gemeente Bronckhorst.

De aanspanningen starten ’s morgens tussen 10.00 en 10.30  vanaf terrein ‘de Hietmaat’.  Van daaruit zal de rit verreden 
worden waarna de stoet zo rond 14.30 uur terug zal zijn. De deelnemende koetsen zullen gejureerd worden op authen-
ticiteit, aankleding en algehele presentatie. De vakkundige jury zal bij terugkomst op de Hietmaat haar oordeel geven 
en motiveren. De te jureren categorieën zijn: authentiek, replica en recreatie.   

Het publiek mag ook een favoriet kiezen in de categorie publieksprijs. Onder de publieksinzenders wordt een verloting 
gehouden.  

Koetsentocht en Publieksprijs
Tijdens de morgenrit is de sanitaire stop (ook wel sherrystop genoemd) rond 
11.30 uur bij de Familie Willemsen aan de Roessinkweg te Velswijk. Vervol-
gens gaat het gezelschap verder over Bronckhorster wegen tijdens de zorg-
vuldig uitgezette route. Om ongeveer 12.30 uur worden de koetsen voor de 
middagpauze bij de familie Schennink welkom geheten, dit is aan de Michel-
straat 26 te Zelhem. Hier zal een uurtje pauze gehouden worden zodat de 
deelnemers zich kunnen versterken en de viervoeters even op 3 benen kun-
nen staan.
Het publiek krijgt hier dan ook ruimschoots de gelegenheid de aanspannin-
gen van dichtbij te bekijken en een stem uit te brengen voor de Publieksprijs. 
Komt dus allen en laat uw stem horen! 

Om 13.30 uur vertrekt de stoet op nummervolgorde voor de laatste etappe. 
Rond 14.30 uur wordt het gezelschap weer terug verwacht op de ‘Hietmaat’ 
in Hengelo.  De route vindt u elders op deze pagina. We nodigen u van harte 
uit de aanspanningen al wandelend, fietsend of langs de weg te volgen en aan 
te moedigen. 

Toegang tot ‘de Hietmaat’ is gratis. Hapjes en drankjes zijn te verkrijgen in het 
gezellige clubgebouw.  Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Marco 
Wiggers, telefoon 0575-463994 of via secretariaat@instapendraf.nl.

EETCAFÉ
FEESTZAAL

DE  VELDHOEK
 Varsselseweg 55
 7255 NR Veldhoek
 Tel. (0573) 461061

Banninkstraat 24
7255 KE Hengelo Gld.

BakkerBakker 

Tel. 0575 - 462487  Tel. 0575 - 465119
www.slootensessink.nl

Bleekstraat 3, 7255 XZ Hengelo (Gld.)
Tel. 0575 - 461340

’t HOEKJE
eetcafé

Spalstraat 1, 7255 AA  Hengelo
www.zwaanhoekje.nl  Tel. 0575-461478

Voor informatie en boekingen:
0575-467242 | informatie@kom-es-an.nl

Regio Bronckhorst Makelaardij
(0575) 845717

 info@rbmwonen.nl • www.rbmwonen.nl

GEDIPLOMEERD HOEFSMID
HAZENHUTWEG 16
7255 MN HENGELO GLD

TEL.  0575-467280
MOB. 06-51076276

J. Wolsink
paardenhandel
In- en verkoop alle soorten paarden

Mob.: 06 200 11 523



Het is voor iedereen binnen handbe-
reik: een comfortabele, energiezuini-
ge woning. Investeren in duurzaam-
heid loont. In de Achterhoek wordt er 
daadwerkelijk werk van gemaakt. 
Deelnemers van stichting Achterhoek 
Duurzaam Verbouwen, waaronder 
onze gemeente, zien de noodzaak in 
en nemen het voortouw. 

Stichting Achterhoek Duurzaam Ver-
bouwen (ADV) geeft duurzaamheid, 
energiebesparing en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen een krach-
tige impuls. Het motto luidt: ‘Start 
vandaag, verdien en geniet morgen.’ 
Het biedt tal van kansen. Woningbe-
zitters, huurders, ondernemers en 
verduurSaam-leveranciers profiteren 
hiervan. Iedereen kan zijn huis ver-
duurzamen. Bij verbouw of renovatie, 
maar ook nieuwbouw. Met enkele in-
grepen, zoals bijvoorbeeld vloer- en 
dakisolatie of HR++-glas, kunt u uw 
woning aanpassen aan de eisen van 
deze tijd en bent u minder afhankelijk 
van stijgende energieprijzen.

Wat doet ADV?
De stichting Achterhoek Duurzaam 
Verbouwen is een onafhankelijke net-
werkorganisatie zonder winstoog-
merk en helpt bewoners, onderne-

mers en leveranciers met het duur-
zaam maken van woningen. Ze geven 
voorlichting, advies en leggen verbin-
dingen tussen particulieren, gemeen-
ten, corporaties, ondernemers en 
kennisinstellingen.

Website
Op de website: www.verduurSaam.nl 
van de stichting staat nuttige informa-
tie over duurzaamheid en energiebe-
sparing. De site is bedoeld voor ver-

schillende doelgroepen: woningeige-
naren, huurders, ondernemers, vast-
goedeigenaren en aanbieders van 
duurzame oplossingen. Naast de le-
veranciers zijn er op de website onder 
andere praktijkvoorbeelden, nieuws-
feiten en subsidiemogelijkheden te 
vinden. ADV wordt ondersteund door 
de provincie, Achterhoekse gemeen-

ten, woningcorporaties, de bouw- en 
installatiesector, industriële kringen, 
ondernemersverenigingen en kennis-
instellingen. 

Oproep 26 oktober Nationale 
Duurzame Huizenroute
Op 26 oktober is de Nationale Duurza-
me Huizenroute. Een aanrader voor 
iedereen die meer wil weten over 
comfortabel en energiezuinig wonen. 
Dan is er de mogelijkheid om energie-
zuinige huizen te bezichtigen. U kunt 
de bewoners vragen hoe ze dat heb-
ben aangepakt, hoe het bevalt en wat 
het oplevert aan besparing en woon-
genot. Bovendien maken verschillen-
de leveranciers op 26 oktober samen 
een woning energiezuinig op één dag. 
ADV is hiervoor op zoek naar een ge-
schikt woonhuis dat kan worden aan-
gepakt. Heeft u een woning die u wilt 
laten aanpassen met duurzame in-
grepen, zodat uw woonlasten vermin-
deren? Meldt u 
zich dan aan via 
communicatie@
verduursaam.nl en 
wie weet biedt ADV 
u de kans!

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).

Wij adviseren u voor een bezoek aan het 

gemeentehuis een afspraak te maken. 

Dit voorkomt mogelijke wachttijden. 

Bij ingewikkelder producten of vragen 

weet u dan ook zeker dat er een deskun-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort, rijbewijs etc. kunt u heel 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

communicatie en promotie, Dualisering, 

Publiekszaken (dienstverlening), 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije
Economische zaken, Coördinatie 

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens
Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Volksgezondheid,

Regiozaken 

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

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.
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Initiatief stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen 

VerduurSaam: Start vandaag, geniet en verdien morgen
Wat kan ik doen?
1 Isoleren vloer

2 Isoleren gevels

4 Isoleren zoldervloer

5 Isolerende beglazing

6 Kierdichting

7 Mechanische ventilatie

8 Balansventilatie

9 HR-combiketel

10 Elektrische warmtepomp

11 Individuele bemetering

12 Leidingisolatie cv

14 Thermostaatkranen

15 Doorstroomapparaat

16 Warmtepompboiler

17 Leidingisolatie tapwater

18 Waterbesparende douche

19 Zonneboiler

20 Zonnepanelen (PV)

Iedereen kan zijn huis verduurzamen! 

Als aankleding van het centrum 
plaatsen we aan het einde van het 
jaar één boombank en acht kleinere 
banken in Vorden. Om even ‘uut te 
bloazen’ of een ijsje te eten. Wij
bieden inwoners, verenigingen en 
bijvoorbeeld vriendengroepen in 
Vorden nu de kans om van die ban-
ken unieke objecten te maken, op-
gesierd met hun eigen tekst. Dit 
mag een regel uit een gedicht zijn, 
een stukje dialect, een spreuk of een 
andere originele tekst. De inzenders 
van de meest passende en originele 
teksten krijgen begin oktober be-
richt en mogen hun eigen bank ont-
hullen tijdens de feestelijke opening 
van het vernieuwde centrum. Crite-
ria waarop we een keuze maken zijn 

originaliteit, raakvlak met Vorden 
en een link naar de lokale historie, 
omgeving of natuur. De teksten 
moet zonder auteursrecht zijn. De 
winnende teksten worden in de
metalen banken gegraveerd.

Stuur vóór 20 september 
een originele tekst naar 
info@bronckhorst.nl en zit 
straks op ‘uw’ bank!
Voor de acht kleine banken mag de 
tekst maximaal 105 karakters heb-

en 68 voor de zitting. Voor de boom-

voor de rugleuning. De tekst wordt 
in de stalen banken gelaserd.

Staat uw tekst straks op een bank 
in het centrum van Vorden?

De gemeente heeft een subsidiebe-
leid op basis waarvan diverse organi-
saties jaarlijks recht hebben op sub-
sidie. Bijvoorbeeld sportverenigin-
gen, muziekverenigingen en jonge-
renorganisaties kunnen een bijdrage 
van de gemeente krijgen. Om in 2014 
voor deze waarderingsubsidie in aan-
merking te komen, moeten organisa-

-
vraagformulier indienen. De regels 
op basis waarvan wij een subsidie 
toekennen zijn dit jaar aangepast. We 
bekijken onder meer of de activiteiten 
van een vereniging bijdragen aan de 
ontwikkeling en deelname van kwets-
baren en jeugdigen in Bronckhorst.

Subsidie 2014 aanvragen
Via onze website www.bronckhorst.
nl kunt u de subsidie direct aanvra-
gen. Als u zoekt op ‘subsidie’ vindt u 
alle informatie bij ‘Subsidie voor ver-
enigingen en maatschappelijke orga-
nisaties’. Hier vindt u ook de verorde-
ning met de bijbehorende beleids- en 
uitvoeringsregels. 

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidieaan-
vraag ontvangt u uiterlijk op

Subsidieplafond
De gemeente stelt elk jaar per be-
leidsterrein een budget vast voor 
subsidies, het zogenaamde subsi-
dieplafond. Indien bij een beleidster-
rein het subsidieplafond is bereikt, 
kan dit leiden tot een lager bedrag 
per lid of deelnemer. Daardoor is het 
mogelijk dat uw organisatie wel aan 
de voorwaarden voldoet, maar toch 
minder subsidie krijgt dan per be-
leidsterrein staat beschreven in de 
beleids- en uitvoeringsregels.

Vraag uw subsidie aan voor 1 oktober a.s.!

Iedere eerste maan-
dag van de maand om 
12.00 uur zijn de sire-
nes te horen in heel 
Nederland. Dus ook in Bronckhorst. 
De sirenes geven dan één luid alarm 
dat 1 minuut en 26 seconden te ho-
ren is. Omdat het om een test gaat, 
hoeft u geen actie te ondernemen. 
Het maandelijkse alarm heeft tot 
doel het landelijke waarschuwings- 
en alarmeringsstelsel te testen. 
Het is belangrijk dat u bekend bent 

met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in ge-
val van een ramp: ‘Ga direct naar 
binnen, sluit ramen en deuren en 
zet de radio of TV op omroep Gel-
derland’. Via deze omroep wordt u 
op de hoogte gehouden van de ramp 
en ontvangt u zonodig instructies. 
Op maandag 2 september a.s. is de 
eerstvolgende sirenetest.

Als aanvulling op de sirene is er 
NL-Alert, een alarmmiddel voor de 
mobiele telefoon. Stel het in! Lees 
meer op www.nl-alert.nl

Sirenetest



Sinds een paar maanden is er de web-
site www.achterhoekconnect.nl. Ach-
terhoek Connect is van en voor ieder-
een in de Achterhoek en brengt men-
sen onderling en met allerlei plaatse-
lijke initiatieven, organisaties en be-
drijven in contact, in hun eigen buurt. 
Het is een initiatief van Sensire, waar-
bij de gemeenten Bronckhorst en Ber-
kelland aanhaakten. In deze gemeen-
ten vond het afgelopen jaar een pilot 
plaats, waarbij inwoners die klant zijn 
van Sensire en een iPad in bruikleen 
hebben (om met hun wijkverpleeg-
kundige te beeldbellen), Achterhoek 
Connect al hebben uitgeprobeerd.
Onze gemeente wil dat mensen zo 
lang mogelijk prettig thuis kunnen 
blijven wonen. Achterhoek Connect 
kan daaraan bijdragen. 

Klikken en tikken
Mensen die willen weten wat er in hun 
eigen buurt te vinden is om het leven 
gemakkelijker en leuker te maken, 
kunnen terecht op de site. Met een 
‘klik of tik’ op een plaatje verschijnt de 
informatie. Praktische informatie 
over zorg, welzijn en wonen, maar 
ook over activiteiten in de buurt of om 
gemaksdiensten aan huis te bestel-
len, zoals de kapper, een bibliotheek-
boek of een klusjesman. U kunt ook 
meteen iemand spreken én zien via 
beeldbellen. En voor de liefhebbers 
staan er ook nog spelletjes op.

Leefbare Achterhoek
De deelnemende organisaties maken 
Achterhoek Connect tot een regionale, 
digitale ontmoetingsplaats die con-
tact, gemak, welzijn, entertainment, 
wonen en zorg bij alle inwoners van 
de Achterhoek thuis brengt. Door het 
virtueel verbinden van mensen in 
buurten en wijken, kan een geïsoleer-
de positie van mensen worden tegen-
gegaan. Op termijn biedt Achterhoek 
Connect u ook de mogelijkheid om op 
een afgeschermde omgeving per-
soonlijke zorg op afstand te ontvan-
gen, wat nog verder bijdraagt aan de 
mogelijkheid om veilig en zelfstandig 
thuis te wonen, ook als de gezondheid 
en mobiliteit minder wordt. Samen 
werken wij zo aan een ‘leefbare Ach-
terhoek’, nu en in de toekomst. 

Achterhoek Connect groeit
Achterhoek Connect is ontstaan uit 
een initiatief van Sensire, waarbij 
steeds meer deelnemers aanhaken. 
Pioniers van het eerste uur zijn: ge-

meente Bronckhorst, gemeente Ber-
kelland, Betula, Food Connect, Biblio-
theek Oost Achterhoek, Kruiswerk en 
Weevers Grafimedia. Het aantal dien-
sten en het verspreidingsgebied breidt 
zich steeds meer uit, zodat uiteindelijk 
iedereen die in de Achterhoek woont 
de informatie en organisaties uit zijn 
buurt kan vinden op de site. Bedrijven, 
organisaties of initiatieven die kunnen 
bijdragen aan een prettig leefklimaat 
door gemak en service aan huis te bie-
den en mensen bij elkaar te brengen, 
kunnen ook deelnemen aan Achter-
hoek Connect door hun idee en con-
tactgegevens te mailen naar: achter-
hoekconnect@gmail.com. 

Neem gauw een 
kijkje op deze 
nieuwe site (www.
achterhoekcon-
nect.nl of scan de 
QR-code) die ge-
mak aan huis biedt 
voor iedereen!

Achterhoekconnect.nl biedt gemak aan 
huis voor iedereen

Een nieuw schooljaar staat voor de 
deur. Voor veel eerste klassers bete-
kent dat een spannende tijd. Nieuwe 
school, nieuwe vrienden, maar ook 
nieuwe verleidingen. Wat zeg je als 
brugklasser op een feest, kamp of in 
een tussenuur als je een sigaret, bier 
of jointje krijgt aangeboden? Zeg je 
dan nee? En als je in de tweede of 
derde zit? Als ouder wilt u uiteraard 
dat uw kind weerbaar is en nee zegt.
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. Dit is de be-
langrijkste reden waarom de leef-
tijdsgrens voor alcohol per 1 januari 
2014 naar 18 jaar gaat. De leeftijds-
grens voor tabak wordt in 2014 ook 
verhoogd naar 18 jaar. 

Uit onderzoek blijkt dat alcohol voor 
scholieren het aantrekkelijkste ge-
notmiddel is. 28% van de tweedeklas-
sers drinkt en in de vierde klas is dit 
gestegen naar 75%. Als ze eenmaal 
alcohol drinken, drinken ze vaak 
meerdere glazen per keer. In de vier-
de klas rookt 15% dagelijks en 16% 
heeft weleens softdrugs gebruikt. 
Ouders weten vaak wel dat hun zoon 
of dochter drinkt, maar denken dat de 
hoeveelheid wel mee valt. Lang niet 
alle kinderen vertellen hun ouders 
dat zij wel eens roken of blowen. 

Stel regels en ben consequent  
Als ouder denkt u dat uw afkeuring 
over roken, drinken of blowen duide-

lijk is. Maar een mening is iets anders 
dan een duidelijke afspraak. Stel 
daarom duidelijke regels en probeer 
consequent te zijn. Praat met uw kind 
over drinken, roken en blowen en 
neem daar rustig de tijd voor. De 
nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar kan 
een goede aanleiding zijn. Wissel er-
varingen uit met andere ouders, zij 
zitten in dezelfde situatie. Kijk op 
www.hoepakjijdataan.nl voor meer 
concrete tips en videofilmpjes, met 
aandacht voor de overgang naar de 
brugklas. Of vraag de folder ‘Hoe pak 
jij dat aan’ aan via minderdrinken@
ggdnog.nl

Dit is een artikel in het kader van de 
gemeentelijke inzet om het alcohol-
gebruik van de jeugd te matigen, sa-
men met politie, Halt, IrisZorg, Tac-
tus, GGD Noord- en Oost-Gelderland 
en plaatselijke partners.

Een stoere brugklasser rookt, drinkt en blowt!?

Nee, toch? Daar kunt u als 
ouders iets aan doen!

Voor een effectieve bestrijding van 
de hooikoortsveroorzakende plant 
Ambrosia in ons land is het belang-
rijk dat zoveel mogelijk mensen, van 
tuinbezitters tot akkerbouwers, de 
komende weken de handen uit de 
mouwen steken. Door de plant op de 
juiste manier te verwijderen voorko-
men we dat Ambrosia uitgroeit tot 
een schadelijk onkruid en veroorza-
ker van extra hooikoortsklachten.

Komende weken bestrijden
De komende weken is het moment 
om Ambrosia te verwijderen, omdat 
de plant nu goed te herkennen is. Op 
www.ambrosiavrij.nu staan tips hoe 
de plant eruit ziet en veilig kan wor-
den bestreden. Helpt u ook mee? 
Goede voorzorgsmaatregelen zijn 
belangrijk bij de verwijdering van de 
plant, zoals het dragen van hand-
schoenen. Ook roepen wij mensen 
die de ambrosiaplant tegenkomen in 
de openbare ruimte, op dit bij de ge-
meente te melden via het meldings-
formulier op onze website (www.
bronckhorst.nl ➝ Infobalie ➝ Snel 
naar ➝ Melding woon- en leefomge-
ving). De gemeentelijke plantsoenen 
onderhouden wij zelf.

Aanwezigheid in Nederland
Ambrosia komt nog niet massaal 
voor in Nederland, maar heeft zich 
de laatste jaren wel al verspreid over 
het hele land. De planten staan voor-
al op ‘verstoorde gronden’, zoals 
bermen en bouwterreinen. De soort 
Alsemambrosia groeit in tuinen, 
vooral op plaatsen waar vogelvoer is 
gestrooid. Vetbollen en strooivoer 
bevatten soms zaden van Ambrosia. 
Vaak staan er enkele planten bij
elkaar, maar vorig jaar zijn op een 
tiental locaties in ons land concen-

traties aangetroffen met honderden 
planten, vooral in stedelijke omge-
vingen. Het is de verwachting dat 
Ambrosia zich verder zal vestigen en 
verspreiden in Nederland als niet de 
nodige maatregelen worden geno-
men. Daarom startte de nieuwe 
Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) 
vorig jaar met een meerjarige cam-
pagne voor de bestrijding van
Ambrosia. 

Schade teelten
In andere Europese landen, waaron-
der Duitsland, is Ambrosia ook al een 
schadelijk onkruid in akkerbouwteel-
ten, omdat het daar leidt tot slechte-
re oogsten in onder andere de aard-
appelen- en vollegrondsgroenten-
teelten. De aandacht voor de hooi-
koortsplant vorig jaar leidde in
Nederland tot een melding van een 
akkerrand in Noord-Brabant die 
zwaar is besmet met Ambrosiaplan-
ten. De nVWA is daar samen met 

Staatsbosbeheer een uitputtings-
experiment gestart. Dit experiment is 
erop gericht de besmette akkerrand 
binnen een aantal jaar helemaal vrij 
te krijgen van Ambrosia. 

De ‘hooikoortsplant’ 
Ambrosia staat wereldwijd vooral 
bekend als één van de belangrijkste 
veroorzakers van hooikoorts. De pol-
len die vrijkomen tijdens de bloei van 
Ambrosia zijn zeer sterk allergeen 
wat betekent dat ze snel hooikoorts-
klachten veroorzaken. De plant bloeit 
daarbij laat, vanaf augustus tot en 
met oktober. Door deze late bloei kan 
ambrosia het huidige hooikoortssei-
zoen tot ongeveer 
twee maanden 
verlengen, als 
Ambrosia zich 
verder weet te 
vestigen in Ne-
derland.

Help hooikoortsplant Ambrosia te bestrijden

De Ambrosiaplant

Een grote groep aan de bouw gerela-
teerde ondernemers ontving van ons 
in juli een brief over de Woongemak-
markt die we voor inwoners gaan
organiseren op 26 oktober. Met de 
brief nodigen wij hen uit om stand-
houder te zijn op de markt en vanuit 
hun specialisme de mogelijkheden 
voor slimme woningaanpassingen 
toe te lichten. Daarnaast bieden wij 
hen een workshop Ergonomisch Ont-
werpen aan. Bent u ondernemer en 
biedt u diensten of producten aan die 
met woningaanpassing te maken 
hebben, maar heeft u geen brief ont-
vangen? Vanzelfsprekend geldt deze 
uitnodiging ook voor u!
 
Workshop
Als voorbereiding op de markt kunt u 
deelnemen aan de gratis Woonge-
mak-workshop Ergonomisch Ont-
werpen op 10 september. Na een 
kort informatief deel over de markt, 
geeft Iet Feith deze workshop. Iet 
Feith heeft een ergonomisch bouw-
kundig adviesbureau. Samen met u 
zal zij vanuit een bouwkundige bena-
dering de (on)mogelijkheden van het 
ontwerp van bijvoorbeeld een bad-
kamer doornemen. Gezamenlijk 
bouwt u een plattegrond van een hal 
en een badkamer. Ondertussen 
krijgt u nuttige informatie die u kunt 
gebruiken in uw advisering over toe-
komstgerichte verbouwingen en
woningaanpassing. 

Woongemak Bronckhorst
Het doel van Woongemak Bronck-
horst is mensen bewust maken en 

stimuleren om hun eigen woning 
door woningaanpassingen en domo-
tica comfortabeler, veiliger en beter 
toegankelijk te maken. Met vaak een-
voudige woningaanpassingen kan 
men langer zelfstandig en plezierig 
in de eigen woning blijven wonen. 
Ook op het moment dat meer zorg in 
huis noodzakelijk wordt. 

Deelname
Ook als u niet wilt deelnemen aan de 
markt, maar wel graag meer wilt 
weten over de aandachtspunten bij 
het ontwerpen van ruimten in een 
huis, bent u van harte welkom om 
deel te nemen aan de workshop. Om 
het aantal deelnemers goed in te 
schatten, vragen wij of u zich uiterlijk 
vóór 2 september wilt aanmelden via 
info@bronckhorst.nl.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben over het pro-
ject Woongemak Bronckhorst, neemt 
u dan gerust contact met ons op via 
e-mail info@bronckhorst.nl of
tel. (0575) 75 02 50.

Ondernemers opgelet!

Woongemak-workshop
ergonomisch ontwerpen op 
10 september

Lokale ondernemers in gesprek met inwo-

ners over comfort en veiligheid in hun woning 

op de Woongemak-markt van vorig jaar



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.

Bent u inwoner en van plan een be-
drijf te starten, maar u weet niet waar 
u moet beginnen? Heeft u advies no-
dig bij de lopende gang van zaken in 
uw onderneming, omdat het even wat 
minder gaat? Dan kunt u bij ROZ (Re-
gionale Organisatie Zelfstandigen) te-
recht. Deze organisatie voert voor de 
meeste gemeenten in de Achterhoek, 
waaronder Bronckhorst, en Twente 
regelingen voor ondernemers uit. 
Daarnaast biedt ROZ advies, coaching 
en trainingen voor starters en onder-
nemers. Zo kunt u bijvoorbeeld on-
dersteuning krijgen van (oud)onder-
nemers op het gebied van marketing, 
financiën of netwerken om uw bedrijf 
verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit bij-
standsverlening zelfstandigen (Bbz) 
uit. Ondernemers die tijdelijk te wei-
nig inkomsten uit het bedrijf halen om 
in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien, kunnen hier een beroep op 
doen. Dit geldt ook voor bedrijven die 

moeten investeren om levensvatbaar 
te blijven en de financiering niet ban-
cair voor elkaar kunnen krijgen. Van-
zelfsprekend moet wel aan de gel-
dende voorwaarden worden voldaan. 
Naast kredietverlening biedt het Bbz 
de mogelijkhed voor een tijdelijke in-
komensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten met 
banken om voor u te bemiddelen bij 
het verstrekken van een lening. Daar-
naast is ze het Microfinanciering-on-
dernemerspunt voor Twente en de 
Achterhoek en kan u via Qredits een 
krediet tot max. €50.000,- worden 
verstrekt. Ga naar www.rozachter-
hoek.nl voor meer informatie over de 
diverse regelingen. 

Ook als u als ondernemer schulden 
heeft die u boven het hoofd dreigen te 
groeien of bij moeilijkheden met uw 
administratie kan ROZ hulp bieden. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op deze 
wijze samen om ondernemend 

Bronckhorst te stimuleren. Voor 
meer informatie kunt u bellen met 
het secretariaat van ROZ, tel. (074) 
245 89 77, of mailen naar info@roz-
groep.nl. U kunt via het secretariaat 
ook een afspraak maken met een on-
dernemersadviseur tijdens het 
maandelijkse spreekuur in het ge-
meentehuis. Het  eerstvolgende 
spreekuur is op 3 september en
1 oktober a.s. van 13.30 tot 17.00 uur. 
Ook op www.rozgroep.nl en www.
rozachterhoek.nl vindt u veel informa-
tie. Verder houdt ROZ u op de hoogte 
van onder meer ondernemersnieuws, 
bijeenkomsten en workshops via 
www.twitter.com/rozgroep.

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

Hulp en informatie om 
huiselijk geweld te stoppen.

Huiselijk geweld

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 15 augustus 2013:

Ontvangen op 16 augustus 2013:

Ontvangen op 20 augustus 2013:

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 21 augustus 2013:

t/m 7 september 2013, buurtvereniging Bekveld

schutterij Eendracht van Bronkhorst
-

avond, feestavond met live-muziek, tijdelijke gebruiksvergunning voor plaatsen tent, ontheffing
 art. 35 Drank en Horecawet, 5 t/m 7 september 2013, buurtvereniging Bekveld
Afgegeven op 22 augustus 2013:

 stichting De Halse Dag

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 21 augustus 2013: 

Verzonden op 22 augustus 2013:

Verleende vergunningen

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Steenderen; Integraal
kindcentrum’ (melding art. 1.3.1 Bro)

Integraal kindcentrum’ voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op het reali-

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen van 
een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedure, komen stukken ter inzage te liggen in 
het gemeentehuis en beschikbaar via de website en is er gelegenheid tot het indienen van een reactie.

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied; Dorpsstraat 4 Wichmond’

hebbende stukken liggen van 29 augustus t/m 9 oktober 2013 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft
betrekking op het omzetten van de bestemming ‘Wonen’ naar ‘Maatschappelijk’ om een dagbesteding 
(met bijbehorende activiteiten) voor zorgvragers met een meervoudig complexe handicap en voor 
zorgvragers met een verstandelijke beperking op het perceel Dorpsstraat 4 in Wichmond te realise-
ren.

U kunt het plan op de volgende manier inzien:

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

➝ Actueel ➝ Bekendmakingen
-

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

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraak-
reactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of monde-
ling naar voren brengen bij b en w.

Bestemmingsplannen

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-

(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 be-
zwaar 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 Gelderland, 

van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in wer-
king. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de werking 
van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. Voor een 
verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Maandaanbieding AUGUSTUS
Opruiming

showroommeubelen

Kortingen 
tot 80%*

* info in onze vestiging in Hengelo Gld.

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

Knip- en naailes
Opleiding tot Coupeuse 

Start 2 september 2013

Info en opgave
M O D E V A K S C H O O L

‘Gerdien’
Tel. (0573) 46 12 42
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Nu het nieuwe seizoen in aantocht is 
wordt het best veel gedaan, zoeken 
op Marktplaats naar een piano voor 
een kleine prijs. Maar ja, wat haal je 
in huis? Voor de leek zijn scheuren 
in de zangbodem of in het stemblok 
niet te zien. ‘Hij doet het toch nog?’ 
Jawel, maar ieder niet goed functio-
nerend element van een piano, heeft 

negatieve invloed op de aanslag van
de toets en op de klank. De piano’s
die nu bij Het Klavier in de aanbie-
ding zijn klinken en spelen wél zoals
het bedoeld is. Op alle inruilpiano’s 
zit 3 jaar garantie en worden na aan-
koop, mits begane grond, gratis be-
zorgd. Pianoplannen? 
Kom dan eens vrijblijvend langs op 
vrijdag of zaterdag of bel 06-51098865
voor een afspraak op een ander mo-
ment in de week. Het Klavier bevind
zich op industrieterrein Het Werk-
veld, Ambachtsweg 2A Vorden. Meer
info en prijzen zijn te vinden op de
website www.het-klavier.nl

Het Klavier start seizoen 
met aanbiedingen
Vorden - Het Klavier biedt tot en 
met 14 september 2013 diverse in-
ruilpiano’s aan tussen de € 500,00 
en € 15.00,00. Deze piano’s zijn re-
gelmatig gestemd, het mechaniek 
is goed afgeregeld en gecontroleerd.

Het circuit ´de Heksenplas´ is het 
strijdtoneel voor dit Nederlands Kam-
pioenschap Motocross voor de Jeugd. 
Er worden ongeveer 180 rijders ver-
wacht in de klassen 65cc kleine wie-
len, 65cc grote wielen, 85cc kleine 
wielen, 85cc grote wielen, 125cc. Het 
programma wordt aangevuld met 
een gecombineerde groep bestaande 
uit rijders in de klassen Bonenberg 
Suzuki Cup en NK Dames. Bij de 
jeugd varieert de leeftijd van de deel-
nemers van 6 tot en met 17 jaar en 
ondanks de vaak jonge leeftijd zijn ze 
al tot grote prestaties in staat. De vrij-
willigers van TCD Hummelo zullen er 
alles aan doen om de rijders een suc-
cesvolle motocross dag voor te scho-
telen. De trainingen beginnen om 
9.30 uur en u kunt van de wedstrij-
den genieten vanaf 12.15 uur. Iedere 
groep rijdt ’s middags twee manches, 
waarbij de deelnemers proberen zo-
veel mogelijk punten voor het Neder-
lands Kampioenschap te vergaren. 
’s Ochtends wordt in de tijdtraining 
ook al flink gas geven, aangezien de 
trainingstijden bepalend zijn voor de 
startposities, hierdoor zijn ook de trai-
ningen zeker de moeite waard om te 
aanschouwen. De immer spannende 
massastart, waarbij alle rijders vanaf 
hun startpositie zullen proberen als 
eerste de eerste bocht te ronden en 
zo een uitstekende uitgangspositie te 
verwerven voor de rest van de race, 

mag u als publiek niet missen, span-
ning ten top. Het circuit ´de Heksen-
plas´ is voor het grootste gedeelte 
voor het publiek toegankelijk. Aanra-
ders zijn natuurlijk de diverse spring-
heuvels. Van de ruim 230 jeugdleden 
van TCD Hummelo rijden er onge-
veer 40 op landelijk niveau en zij ver-
heugen zich natuurlijk om op hun 
thuiscircuit hun wedstrijd te mogen 
rijden. Een reden temeer om naar ́ de 
Heksenplas´ te komen en hen aan te 
moedigen. De TCD-leden doen het 
overigens niet onverdienstelijk in de 
landelijke competities. Zo voert bij de 
Dames Leonie Zondag (‘s Heerenberg) 
de lijst aan en neemt Wesley Jordens 
(Kilder) bij de Bonenberg Suzuki Cup 
de tweede plaats in de tussenstand 
voor zijn rekening. In de zeer sterk 
bezette klasse 125cc neemt Doetin-
chemmer Donny van Wessel de ne-
gende plaats in de tussenstand in. Bij 
de 85cc grote wielen prijkt de naam 
van Damian Bergevoet (Doetinchem) 

TCD Hummelo
NK Jeugd Motocross
Hummelo - Op zondag 1 septem-
ber worden bij Hummelo moto-
cross wedstrijden voor het Neder-
lands Kampioenschap Jeugd ver-
reden. In het bijprogramma zijn 
wedstrijden voor de Bonenberg 
Cup en het Nederlands Kampi-
oenschap Dames opgenomen. Een 
bijzonder interessant evenement 
met een dag vol motorsport.

Donny van Wessel (14 jaar).

Na een traditionele ontvangst in een
passende entourage en het heffen van
het glas met erewijn gingen 36 schut-
ters van verenigingen en stichtingen
uit Bronckhorst de strijd aan. In op-
tocht, begeleid door ‘Bielemannen’, 
werden de ‘Koningen’ naar het schiet-
terrein gebracht.
Na 540 schoten kwam de vogel, na een
schot van Bert Schieven van buurtver-
eniging ‘de Heidenhoek’, naar bene-
den. Bij het jeugdschieten wist Sharon
Vischers van Stichting Heidefeest de
vogel na 162 schoten naar beneden te
halen. Alle deelnemers, betrokkenen
en toeschouwers waren enthousiast
over de organisatie en de entourage.
Ze genoten van de gezellige middag.
Stichting Heidefeest meldde zich en-
thousiast om het evenement over drie
jaar te organiseren.

Uitslagen:
Koningschieten. Romp-Bert Schieven
(Heidenhoek), Kop-Gerard van Velzen
(Buurtvereniging Velswijk) Rechter-
vleugel-André Padberg (Schuttersgil-
de St. Jan, Keijenborg), Linkervleugel-
Ben Aalderink (Buurtvereniging Bek-
veld), Staart-Diana Wenting (Buurt-
vereniging Dunsborg).
Jeugdschieten. Romp-Sharon Vi-
schers (Stichting Heidefeest) Jeugdko-
ningin na 162 schoten, Kop-Sam Law-
son (Stichting Varssels feest), Rech-
tervleugel-Ryan Veerbeek (Buurtver-
eniging de Meene), Linkervleugel-Lars
Bosman (Stichting Heidefeest), Staart-
Jasper Stoltenborg (Buurtvereniging
de Meene).

Bert Schieven 
Koning van Bronckhorst

Zelhem - Buurt- en toneelvereni-
ging ‘de Meene’ had, samen met 
Schuttersgilde St. Jan uit Keijen-
borg, de schutterskoningen uit 
Bronckhorst van de afgelopen 
zes jaren uitgenodigd om naar 
het buurtfeest van de Meene te 
komen om daar te strijden om de 
titel ‘Koning van Bronckhorst.

De boerderijen waarop gestemd kan 
worden zijn Hofshuus in Varsseveld, 
Hietink in Vorden, Rijnzicht te Op-
heusden, Kieffshuerne in Baak en 
’t Behouden Huys te Horssen. Deze 
vijf werden door een vakjury gese-
lecteerd uit de aangemelde boerde-
rijen. Het Hofshuus gaat met ruim 
700 stemmen duidelijk aan kop. Het 
erf Hietink in Vorden staat met ruim 
200 stemmen op een voorlopige twee-

de plaats. Rijnzicht staat vooralsnog 
op de derde plaats, op de voet gevolgd
door ’t Behouden Huys.
Het is zeker nog geen gelopen race
want er kan nog tot 15 september
worden gestemd. De drie erven met 
de meeste publieksstemmen worden
in het najaar door de vakjury be-
zocht. De vakjury bepaalt vervolgens
welke boerderij de titel ‘Gelders Boe-
renerf van het Jaar 2013’ verdient. 
Stemmen kan via de website www.
boerenerfgoedgelderland.nl.
De verkiezing wordt georganiseerd
door Boeren-Erf-Goed-Gelderland,
een initiatief van Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland, Gelders
Genootschap en Gelders Erfgoed.
Doel van de verkiezing is aandacht 
vragen voor het behoud van de vele 
honderden mooie boerenerven in
Gelderland.

Veel animo publiekstemming 
Gelders Boerenerf
Regio - Bij de jaarlijkse verkie-
zing van het Gelderse boerenerf 
heeft het publiek een belangrijke 
stem, vergelijkbaar met televisie-
programma als ‘Idols’. Er wordt 
volop gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid en inmiddels wer-
den al meer dan 1200 stemmen 
uitgebracht op de vijf voorgedra-
gen Gelderse erven.

Vanwege de slechte weersvoorspelling in met name België zijn alle vluchten
dit weekend van de duivenverenigingen PV De IJsselbode uit Steenderen, PV
De Koerier uit Zelhem, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo Gld. afgelast.

Duivenberichten 
24 augustus 2013
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenverenigingen
in de gemeente Bronckhorst.

In Bekveld vind je de meest bijzon-
dere bedrijven. De aardappelteler en 
een bedrijf dat uienzaad veredelt, 
vind je in Bekveld gemoedelijk naast 
een fotografe en makers van magazi-
nes en digitale media. Ben je gek op 
paarden, dan kun je de hoefsmid aan 
het werk zien – en hem het hemd 
van zijn lijf vragen. Houd je meer 
van de natuur, maak dan zeker ken-
nis met Jan Wagenvoort van boerde-
rij en natuurmuseum De Lindenhof. 
Ook voor slopen, graven, bouwen, 

verbouwen of een straatje leggen is er 
in Bekveld volop expertise. Kinderen 
kunnen hun (speel-) hart ophalen bij 
de kinderboerderij en creatieve gees-
ten laten zich verrassen bij Atelier 
Schuurtje Boompje Beestje.Een vol-
ledig overzicht van alle deelnemende 
bedrijven vind je in de advertentie in 
deze Contact. Kom naar de Bekveldse 
Bedrijvendag, zaterdag 31 augustus 
van 11.00 tot 16.00 uur rond de krui-
sing Bekveldseweg / Veermansweg in 
Hengelo.

Zaterdag: 
Bekveldse Bedrijvendag

Bekveld - Komende zaterdag is iedereen van harte welkom bij de Bek-
veldse Bedrijvendag: 22 bedrijven in het Hengelose buurtschap zetten 
dan hun deuren wagenwijd open. Ze laten hun werk zien en praten 
daar uiteraard graag over. Kom langs, gewoon voor een praatje of voor 
een goed advies. De toegang is gratis.

Een Bekvelds product: het zaad van de uien kan elk moment geoogst worden.

Afgelegen dorpen boeren minder 
goed dan de dorpen bij de stad, 
concludeert het Sociaal Cultureel 
Planbureau (SCP) in de zogenoem-
de dorpenmonitor. Is het werke-
lijk zo erg gesteld?
Voorzitter Hans Verheijen van de 
Landelijke Vereniging Kleine Ker-
nen, geeft tijdens deze ontbijtbij-
eenkomst zijn kijk op de leefbaar-
heid op het platteland.
Verheijen heeft niet alleen zicht 
op de leefbaarheid in Nederland. 
Namens de LVKK is hij lid van een 
internationale jury die eens in de 
twee jaar de Europese Dorpsver-
nieuwingsprijs verleent. Met die 
pet op heeft hij recentelijk een 
toer door Europa gemaakt. Wat 
kunnen we in de Achterhoek en 
Liemers van dorpsvernieuwing 
elders in Europa leren? Verheijen 
zal tijdens de ontbijtbijeenkomst 
over zijn ervaringen vertellen.
Stichting Plattelandshuis Achter-
hoek en Liemers organiseert en-
kele malen per jaar ontbijtbijeen-
komsten in het Streekhuus. De 
ontbijtbijeenkomst op donderdag 
5 september wordt georganiseerd 
samen met de Vereniging Kleine 
Kernen Gelderland. Onder het 
genot van een eenvoudig ontbijt 
wordt u geïnformeerd over een 
actueel onderwerp. Daarnaast is 
ook ruimte om met anderen te 
netwerken. De ontbijtbijeenkomst 
is interessant voor iedereen die be-
trokken is bij de ontwikkelingen 
op het platteland.

Ontbijtbijeenkomst 
5 september over 
leefbaarheid
Boeren afgelegen 
dorpen, 
minder goed?
Zelhem - Op donderdag 5 sep-
tember organiseert de Stich-
ting Plattelandshuis Achter-
hoek en Liemers een ontbijtbij-
eenkomst over leefbaarheid. 
Van 8.30 tot 10.00 uur staan 
verse broodjes en koffie klaar 
in het Streekhuus aan de Dr. 
Grashuisstraat 8 in Zelhem. 
Het wordt op prijs gesteld als 
u vooraf uw komst meldt via 
info@plattelandshuis.nl

op plek tien in het kampioenschap. 
Zelhemmer Juell Peeters neemt de 
zesde plek voor zijn rekening in de 
klasse 85cc kleine wielen. In de klasse 
65cc grote wielen komt Raivo Dan-
kers (Heesch) als lijstaanvoerder naar 
Hummelo. Bij de 65cc met kleine wie-
len staan Mick Wopereis (Zieuwent) 
en Jarno Bleekman (Doetinchem) nog 
net in de top tien. Het motorsportter-
rein ´de Heksenplas´ is te bereiken 
via de N314 (Doetinchem-Hummelo), 
afslag Rozegaarderweg. De entree is 
laag gehouden. Jeugd tot en met 15 
jaar en ouderen vanaf 65 jaar mogen 
zelfs gratis het circuit bezoeken voor 
een hele dag topsport.
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Kosten: aqua sportief per maand € 12,50. Fit door bewegen: 
per maand € 10,-. De betaling gebeurt door middel van een 
incasso, waar u een machtiging voor verleent.
Wanneer, hoe laat en waar? Fit door bewegen (gym) maan-
dag van 10.30-11.15 uur Dorpshuis De Korenaar, Halle dins-
dag van 9.15-10.00 uur en van 11.00–11.45 uur in de Oran-
jehof, Zelhem. Aqua sportief (bewegen in water) maandag 
van 13.30-14.30 uur en van 14.30–15.30 uur in zwembad De 
Brink, Zelhem.
Ter introductie kunt u 3 weken geheel vrijblijvend gratis deel-
nemen aan de bewegingslessen. Opgave/informatie via Paul 
Tiggeloven, telefoon 0314-622074 of 06-13280466. Mailen kan 
ook: p.tiggeloven@sswb.nl

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof 
plaats.

. Ieder mens heeft behoefte aan contact met 
anderen. Een praatje maken met bekenden of kennisma-
ken met nieuwe gezichten. Gezellig met anderen een kop 
koffie of thee drinken. U bent van harte welkom op maan-
dag en donderdagochtend van 10 tot 11 uur in de Oranje-
hof.

Bingo (1e dinsdag van de maand) 3 sep-
tember in de Oranjehof aanvang 19.30 uur.

 is er een activiteitenavond. Men kan allerlei 
spellen spelen o.a. koersballen, kaarten, rummikub, sjoe-
len. Daarnaast kunt u gezellig samen koffiedrinken en een 
drankje nuttigen. Houdt u niet van spelletjes maar wel om 
anderen te ontmoeten dan bent u ook van harte welkom. 
Aanvang 19.30 uur 

. Soep vooraf, toetje na. Zaterdag 21 sep-
tember aanvang 16.00 uur tot 19.00 uur.

Onkosten zijn € 10.-. Opgave en betaling voor 18-09-2013. Bij 
mevrouw R. Bannink, Beatrixstraat 55. Zelhem, tel. 0314-
642626. Bij geen gehoor, Oranjehof, Pr Beatrixstraat 41, tel. 
0314-622074 of 06-13280466.

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle
De seniorenopvang is bedoeld voor mensen die geen AWBZ-
indicatie krijgen voor begeleiding groep. De groep die dit treft 
zijn mensen met lichte/matige klachten op het gebied van 
lichamelijk- en geestelijk functioneren, eenzaamheidsproble-
men of ter ontlasting van de mantelzorg.
Herkent u zich in bovengenoemde omschrijving of kent u 
mensen die voor seniorenopvang in aanmerking (willen) 
komen neem dan voor meer informatie of aanmelding con-
tact op met Paul Tiggeloven, tel. 0314-622074, mobiel 06-
13280466. De eigen bijdrage voor 2 dagdelen is € 10,- inclusief 
warme maaltijd.

De huidige groep deelnemende senioren vraagt extra begelei-
ding. Wij zijn op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers 
die creatief, behulpzaam zijn, affiniteit met ouderen hebben 
en het een uitdaging vinden om te werken met ouder wor-
dende mensen. Voor vragen, informatie of aanmelding kan 
men contact opnemen met Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur 
Stichting Welzijn Zelhem. Tel. mobiel. 06-13280466 algeme-
ne nummer 0314-622074. E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl 

Fietsgroep Welzijn Zelhem
De start is bij de Oranjehof, Beatrixstraat 41 in Zelhem. De 
dagtochten zijn ongeveer 50 km. met 3 x een stop. Het is raad-
zaam om brood mee te nemen voor onderweg. Bij de overige 
tochten is er 1 stop. Contactpersonen, Han en Gerrie Til, tele-
foon: 0314-625536. Mob. 06-49135536

 Augustus Dinsdag 27 9.30 uur 15 km
 September Donderdag 5 9.00 uur 25 km
  Dinsdag 10 9.30 uur  15 km
  Donderdag 19 9.30 uur Dagtocht
  Dinsdag 24 9.00 uur 25 km
 Oktober Dinsdag 1 13.30 uur 15 km

Kunst in Zelhem
 Momenteel 

exposeert Henk van Zuilekom uit Zelhem een deel van zijn 
werken. Henk is een echte Achterhoeker. Hij begon zijn hob-
by schilderen en tekenen medio 1985 in de Gruitpoort te Doe-
tinchem. Vele jaren waren schilderijen van hem geëxposeerd 
in het gemeentehuis van Zelhem. De Culturele Atlas Zelhem 
heeft één van zijn werken aangekocht. Een aantal Zelhemse 
landschappen hebben o.a. hun weg gevonden naar Amerika 
en Duitsland. Zijn voorkeur gaat uit naar schilderen en te-
kenen van landschappen. Inspiratie doet hij onder meer op 
tijdens zijn wandelingen in Zelhem en omgeving. Hebt u be-
langstelling om de kunstwerken te komen bekijken dan bent 

u van harte welkom in de Oranjehof. Prinses Beatrixstraat
41 in Zelhem. Telefoon 0314-622074. Openingstijden voor de
Expositie: maandag en donderdag van 10 tot 11.30 uur. en
tijdens de activiteiten die u bezoekt. Er is gelegenheid om te-
gen een kleine vergoeding een kopje koffie of thee te drinken.
Voor meer informatie: neem contact op met de Oranjehof.
Tel 0314-622074.

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen.
De keuringen worden gehouden in de Oranjehof, Pr. Beatrix-
straat 41 Zelhem. Voor 2013 zijn voorlopig gepland 21 sep-
tember, 26 oktober, 23 november en 21 december.
U kunt zich voor deze keuring aanmelden via telefoon 06-
27594051. Belt u dan tussen 18.30 en 20.00 uur (alleen op
deze tijden). Krijgt u geen gehoor, probeert u het dan later
nog een keer. Ook alleen op deze tijden. Aanmelden kan ook
via anbozelhem@gmail.com Vermeldt dan uw naam, adres,
woonplaats, geboortedatum en gewenste keuringsdatum.

-

De benodigde papieren voor deze keuring dient u tijdig te ha-
len op het gemeentehuis. Voor Bronckhorst is dit in Hengelo.
Hier zijn kosten aan verbonden.

Open tafelproject/gezamenlijke maaltijden
Zien eten ...... doet eten. Wat is er gezelliger dan samen eten?
Juist om mensen met elkaar in contact te brengen in een ge-
zellige sfeer. De open tafel is bedoeld voor senioren die veel
behoefte hebben aan contact en gezamenlijk een maaltijd
willen gebruiken. Stichting Welzijn Zelhem is gestart met 1 x
per 2 weken een warme maaltijd te organiseren op de vrijdag.
Begintijd 17.00 uur, eindtijd rond 18.30 uur. Locatie: Oranje-
hof. De prijs voor een maaltijd bedraagt € 8,-. Drankjes wor-
den apart afgerekend. Hebt u belangstelling voor het open
tafelproject en wilt u mee-eten (ook als u maar af en toe mee
wilt eten) dan kunt u zich aanmelden bij de Stichting Welzijn
Zelhem, telefoon 0314-622074 of 06-13280466. U kunt zich
ook inschrijven als u in de Oranjehof komt.

Oproep
Onlangs kwam er een verzoek binnen om een oproep te plaat-
sen voor mensen tussen de 55 en 70 jaar die behoefte hebben
aan contact en uitbreiden van sociale netwerk. Omstandig-
heden als alleen zijn, het wegvallen van een partner of het
hebben van een klein sociaal netwerk kunnen oorzaak zijn
van het zich eenzaam en alleen voelen en juist extra behoefte
hebben aan contact. Samen een praatje maken, samen koffie
drinken, een spelletje doen als kaarten, rummikuppen, scrab-
belen of samen uitgaan, winkelen, koken. Herkent u dit en
u wilt graag met mensen in contact komen, neem dan con-
tact op met Stichting Welzijn Zelhem. Voor meer informatie:
Paul Tiggeloven, ouderenadviseur coördinator. Telefoonnum-
mer.0314-622974 of 06-13280466

Oproep scootmobielclub
Onlangs kwam er een verzoek binnen van een mevrouw om
een oproep te plaatsen voor: Het oprichten van een scootmo-
bielclub. Bedoeld voor mensen die gebruik maken van een
scootmobiel. De achterliggende doelstelling is: samen met
een aantal mensen er op uit, bv bij mooi weer de natuur in,
samen winkelen, samen ergens een kop koffie drinken. Heeft
u belangstelling, neem dan contact op met Stichting Welzijn
Zelhem. Voor meer informatie: Paul Tiggeloven, welzijnsadvi-
seur, telefoon 0314-622974 of 06-13280466.

Computercursus najaar
Onder de vlag van Seniorenweb en Stichting Welzijn Hengelo
bieden wij ook dit najaar weer de volgende cursussen aan:

-

Seniorweb wil het gebruik van nieuwe toepassingen van in-
formatie- en communicatietechnologie stimuleren, met het
oog op vergroting van de zelfstandigheid, onafhankelijkheid
en participatiemogelijkheden van senioren in de samenle-
ving. Er wordt gewerkt in kleine groepjes met voldoende be-
geleiding. Opgave bij welzijnsadviseur Hengelo: Ans Vermeu-
len, tel. 0575-465281. Welzijnsadviseur Vorden: Wilma Berns,
tel. 0575-553405.

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met 
ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem 
dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd         
27-08 SSWB/GGNet, geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
28-08 ANBO Hengelo/Steenderen, fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
04-09 Ons Contact, zang Color Ful Seven Steenen, Steenderen 14.30 uur
05-09 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
11-09 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
13-09 ANBO Vorden Dorpscentrum 14.00 uur
18-09 ANBO Hengelo/Steenderen, Hohnerboys Den Bremer, Toldijk 14.00 uur
18-09 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
19-09 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
19-09 KBO Drempt, fietsen met Jan en Bennie Bellen voor informatie 0313-474664
21-09 ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 0575-465556
21-09 SWS, burendag/viering 25-jarig bestaan  14.00 uur
21-09 ANBO Vorden, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003
24-09 SSWB/GGNet, geheugenspreekuur De Bongerd, Steenderen 10.00 uur
25-09 ANBO Hengelo/Steenderen, fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
26-09 PCOB Vorden, sketches Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur
  
Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.
Kijkt u vooral ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt u daar een 
leuke activiteit die niet in uw eigen regio wordt georganiseerd. U mag overal meedoen.

Cursusaanbod mantelzorgers en vrijwilligers
De organisatie VIT-hulp bij mantelzorg geeft op regelmatige basis cursussen voor man-
telzorgers en vrijwilligers. Gratis of tegen een kleine vergoeding. Denkt u dat een van de 
cursussen ook voor u een goede ondersteuning zou zijn, neem dan contact op met VIT-
hulp bij mantelzorg. De contactgegevens vindt u onderaan dit bericht.
1. Basiscursus  voor vrijwilligers (3 dagdelen) van 9.00 tot 12.00 uur.
 Dinsdag 17 sept.: werken als vrijwilliger; dinsdag 24 sept.: communiceren en signale-

ren; dinsdag 1 okt.: bejegening.
2. Verdiepingscursus dementie voor vrijwilligers (4 dagdelen). Deze cursus wordt bij vol-

doende aanmelding ingepland.
3. Themabijeenkomsten/workshops voor mantelzorgers en vrijwilligers van 9.00 tot 

12.00 uur.

4. ‘Zorg de baas’ voor mantelzorgers. Bij voldoende aanmelding wordt deze cursus inge-
pland.

5. ‘Ontspoorde mantelzorg’ voor vrijwillige coördinatoren, donderdag 17 oktober.
Het scholingsaanbod en aanmeldingsformulier zijn te downladen van www.vithulpbij-
mantelzorg.nl Het aanmeldingsformulier graag opsturen naar: VIT-hulp bij mantelzorg, 
t.a.v. secretariaat, Varsseveldseweg 5, 7131 BG  Lichtenvoorde.
Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met VIT (0544) 820000.

Spreekuren van Stichting Welzijn Zelhem
, Dr. Grashuisstraat 8. 7021CL in Zelhem. Inloopspreekuur maandag t/m don-

derdag van 9.00 tot 11.00 uur. Tijdens de spreekuren telefonisch bereikbaar via mobiele 
nummer: 06-13280466.

Einde vakantieperiode in zicht, alle activiteiten starten weer op

Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve leefstijl, waarin beweging op 
welke manier dan ook een belangrijke plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering 
van overgewicht en het voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. Het maakt fitter 
en gezonder. Bovendien heeft regelmatig sporten of bewegen een positief effect op het 
gevoel van welbevinden. Bewegen in groepsverband is ook een mooie manier om andere 
mensen te ontmoeten.
Stichting Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse bewe-
gingsactiviteiten met een lage drempel. De bewegingslessen, aqua sportief en fit door 
bewegen bevatten een gevarieerd scala aan bewegingsvormen. Bij de oefeningen wordt 
vaak gebruik gemaakt van allerlei materialen en muziek. De lessen worden zo gegeven 
dat iedereen op zijn of haar eigen niveau mee kan doen. Ook als u eerder weinig of niet 
aan sport hebt gedaan kunt u meedoen. De bewegingslessen worden gegeven door ge-
kwalificeerde begeleiders. En zijn voor iedereen zowel dames als heren die actief willen 
bewegen. Na afloop van de les is er gelegenheid om iets te drinken of gezellig met andere 
bezoekers sociale contacten op te bouwen en te onderhouden.

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
Tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 
Website: www.sswb.nl 

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van 
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dinsdag en 
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur. Tel. 0314-380232. 
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl 
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 06-10687320. 
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo.
Tel. 0575-465281, Mobiel 06-10727474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur
Inloop en telefonisch spreekuur:
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden
Tel. 0575-553405 of 06-22929630.
Wilma Berns, welzijnsadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag 
van 9.00-11.00 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: w.berns@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel 06-13280466.
Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur
Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl
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Bent u toe aan vervanging van radio, 
televisie, computer, wasmachine, 
koelkast of inbouwapparatuur...... 
Misschien wilt u wel gewoon eens 
iets anders.

Loop dan eens binnen bij:
DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29, Vorden
Tel.: 0575-551224

Ook voor al uw reparaties!

Gedurende werkzaamheden Zutphenseweg:

OPHAALSERVICE!!

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

(bromfiets)Rijbewijs A M

Uw tuin is een
vakman waard!

Wij helpen U verder met:

Al bijna 35 jaar uw partner in het groen.
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19

Welzijnsadviseur vervangt ouderenadviseur per 1 september
Voor wie is de welzijnsadviseur?

Per 01-08-3013 heeft Loes van der Laan wegens pensioengerechtigde leef-
tijd ons secretariaat verlaten. Per 01-09-2013 treedt Esther Staal in dienst 
als welzijnsadviseur. Zij houdt spreekuur op dinsdag van 09.00–10.00 
uur en op donderdag van 12.30–13.30 uur. Tel. 0314-380232 of spreek 
uw boodschap in.

Computercursus en social media-aanbod

1. Basiscursus met Windows 8 (voor echte beginners) Windows 8: wer

 WordPad:

 Internet:

 Outlook.com (mailen):

2. Creatief met Word 2010:

3. Email & Internet met Windows 8 Internet:

 Outlook.com (mailen):

4. Fotobewerken met Picasa Bewerken van foto’s:

5. Basis Excel 2010

6. Workshops:

 Cursusprogramma’s:

Algemene opmerking:

KunstBus

Stamppotbuffet en hapjesbuffet

Fitness start weer op 3-4-5 september

Fietstochten

Biljarten

Sluit u aan bij nordic-walking

Cursus tai-chi-tao start op 3 september

Koersbal start op 5 september

Rummicub start op 3 september

Tafeltje-dek-je

Welfareochtenden (wie heeft handwerkmateriaal over?) 

Vakantieperiode 
Onze medewerkers starten na hun vakantie weer op 3 september. U kunt  
telefonisch bericht inspreken. Deze wordt afgeluisterd en zo spoedig moge-
lijk beantwoord. Tel. 0314-380232. Uw mail kan naar: info@swdrempt-
hummelokeppel.nl

Opgave voor cursussen en activiteiten 

De cursus- en activiteitopgaven kunnen u sturen naar:

Opgaveformulier cursus/activiteiten

Adres:

Cursusplanning  Stichting Welzijn Hoog Keppel najaar 2013

dinsdagmiddag

dinsdagavond                

woensdagavond                   

donderdagavond                   
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De traditie bestaat misschien al wel 
een eeuw. Nadat het evenement een 
tijdje stillag, wordt sinds 1984 om de 
twee jaar weer een Gondelvaart in 
Warnsveld gehouden. En dit jaar is 
het zelf groter opgezet dan ooit. 
Om 19.00 uur is het terrein geopend 
voor publiek. Dit jaar is de horeca-
voorziening ruim opgezet. Buurtver-
eniging De Dorskamp en Café Pico 
uit Zutphen bouwen samen een ho-
recaplein. Dit plein, naast de bekende 
tribune, zal het feestgevoel vergroten 
omdat er meer ruimte is voor ont-
moeting voor, tijdens én na afloop 
van het varen. Het shantykoor “Op 
Koers” uit Gorssel zorgt ervoor dat 
iedereen al voor de start van de Gon-
delvaart in de juiste stemming komt.
En daarna als het donker wordt… 
Trompetgeschal klinkt over de Ber-
kel en de serene klanken brengen 
eenieder in hogere sferen. Gondel-
vaart 2013 gaat nu echt van start. 
Ruim 3000 waxinelichtjes per avond 

schitteren over het wateroppervlak. 
Acht gondels met zeer uiteenlopende 
thema’s varen voorbij. Straten, wij-
ken, buurtschappen en organisaties 
hebben maandenlang in bouwgroe-
pen gewerkt om hun onderwerp zo 
mooi mogelijk uit te lichten. Muziek 
en begeleidende tekst maken het 
sprookje compleet. Voortgetrokken 
door roeiboten kunnen bezoekers 
nabij het ‘witte bruggetje’ genieten 
van de resultaten van menselijke cre-
ativiteit. Naast de nodige staanplaat-
sen is er een zittribune waarop zo’n 
twaalfhonderd mensen een plekje 
kunnen vinden. De gondels worden 
beoordeeld door een vakjury én een 
publieksjury. Zo kunnen de toeschou-
wers zelf aangeven welke gondel zij 
de allerfraaiste, -leukste of –origineel-
ste vinden. Zoals gebruikelijk word er 
uit de ingevulde publieksjuryformu-
lieren één prijswinnaar geloot. Hij of 
zij kan met de gewonnen dinerbon 
nog een avond nagenieten van dit 

bijzondere evenement. Kortom: Gon-
delvaart Warnsveld, een sprookje dat 
u niet aan u voorbij mag laten gaan.
De kaartverkoop is aan de kassa’s aan 
het begin van het terrein. Stichting 
Abersonfonds en Dorpsraad Warns-
veld hebben het mede mogelijk ge-
maakt dat alle basisschoolleerlingen 
van Warnsveld en Zutphen onder be-
geleiding van een betalende bezoeker 
gratis toegang krijgen.

Meer info:
www.gondelvaartwarnsveld.nl

Waterspektakel voor de jeugd
Ook nieuw dit jaar is het waterspek-
takel voor de jeugd. In teams van 5 
personen strijden 12 tot 16 jarigen 
in een estafette over de Berkel. Het is 
de bedoeling dat zij zo snel mogelijk 
kledingstukken van de ene naar de 
andere rivierkant transporteren om 
daarna een paspop aan te kunnen 
kleden. Natuurlijk zijn er leuke prij-
zen te winnen. 

Deelnemers kunnen zich tot en met 
maandag 26 augustus nog aanmelden 
via info@gondelvaartwarnsveld.nl of 
telefonisch via 0575-572656.

Gondelvaart Warnsveld: 
het sprookje op de Berkel herleeft

Warnsveld - Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus is het weer zover. 
De Gondelvaart in Warnsveld. Ruim 6000 waxinelichtjes staan al klaar 
om op deze avonden het sprookje op de Berkel te vertonen. Een uniek 
feest in Nederland. Nergens anders in ons land wordt er met natuur-
lijk licht gevaren in een optocht van zelfgebouwde gondels.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Laaike: Verwende vrouw. “Met dee laaike kö’j gin doon 
hebben.”

 B. Schele: Scheiding in het haar. “I’j hebt de schele neet good 
zitten.”

 C. Tee: Teen. “Ik heb mi’j estot an den groten tee.”

Jonge mantelzorgers zijn kinderen 
en jongeren die thuis te maken heb-
ben met iemand die extra zorg nodig 
heeft. 
Dat kan zijn een broer of zus met een 
beperking of autistische stoornis, een 
ouder met een chronische ziekte of 
bijvoorbeeld een grootouder die de-
menteert. Dat is soms best zwaar. 
VIT-hulp bij mantelzorg nodigt jonge 

mantelzorgers tussen de 8 en 18 jaar
én woonachtig in de gemeente Aalten,
Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem,
Lochem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek
of Winterswijk daarom van harte uit
voor een gezellige speurmiddag met 
spannende en actieve opdrachten. 
Het speuren vindt plaats in de bossen
rondom kasteel Slangenburg aan de 
Kasteellaan in Doetinchem en duurt
van 13.30 - 16.30 uur.
Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Opgave is wel gewenst! Dit kan tot
6 september a.s. door te bellen naar
VIT (0544) 82 00 00 of te mailen naar
info@vithulpbijmantelzorg.nl
Geef je snel op! Want vol = vol! 
Kijk voor meer informatie op 
www.vithulpbijmantelzorg.nl

Speurtocht voor 
jonge mantelzorgers
Regio - Voor jongeren tussen de 8 
en 18 jaar die thuis te maken heb-
ben met familieleden die zorg no-
dig hebben organiseert VIT-hulp 
bij mantelzorg op zondag 15 sep-
tember a.s. een speurtocht in de 
bossen rondom kasteel Slangen-
burg in Doetinchem.

Dit eerste lustrum wil de organisatie 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er 
zijn allerlei extra festiviteiten, waar-
door er genoeg te zien en te doen is 
op deze dag. Ook de bezoekende kin-
deren die niet deelnemen aan de keu-
ring kunnen hieraan mee doen. Op 
het programma staat de officiële keu-
ring, die begint om 10.30 uur. Hierna 

is er eerst voor de deelnemende kin-
deren een wedstrijd wie zijn/haar kalf
en zichzelf het mooiste heeft verkleed
en versierd. Aansluitend volgt dan
voor de 28 deelnemende kinderen
het belangrijkste van de dag, de prijs-
uitreiking. Na de prijsuitreiking zijn
er allerlei spelletjes te doen rondom
het thema koe. Zoals koe schminken,
koe melken, koekalender maken, 
staart hangen, sleutelhangers en but-
tons versieren, klompen verven en
nog veel meer. Dit jaar is Angelique
Krüger van TV Gelderland de speciale
gast. Zij zal samen met Gerreke Bos-
chloo de hele dag gezellig aan elkaar
kletsen. Angelique zal ook de prijs-
uitreiking verzorgen. Het belooft een
ontzettend gezellige dag te worden. 
Dus kom samen met het gezin naar
camping de Warnstee!

KOC Bronckhorst viert
5-jarig jubileum
Wichmond - Op zaterdag 31 
augustus wordt voor de vijfde 
keer de eindkeuring van de Kal-
veropfokclub Bronckhorst ge-
organiseerd. Deze extra feeste-
lijke eindkeuring is bij camping 
Warnstee, Lankhorsterstraat34 
in Wichmond en begint om 10.30 
uur. De presentatie is in handen 
van Gerreke Boschloo en speciale 
gast Angelique Krüger.

Problemen op zaterdag, zondag, een 
telefoontje (06-14891530) en onze 
servicedienst probeert het probleem 
gelijk op te lossen. Kan het niet 
telefonisch dan komen we gelijk 
naar de klant toe. Mocht het euvel 
niet ter plekke opgelost kunnen 
worden, dan verzorgen wij direct 
voor de klant de contacten met de 
wijkcentrale (UPC, Glasvezel, Scho-
tel e.d.). Een wasmachine die kapot 
gaat, WIFI dat wegvalt, wij proberen 
direct de helpende hand te bieden. 
Is ons servicenummer in gesprek, 
dan bellen we z.s.m. terug’, zo zegt 
Ferdy Klein Brinke. Uiteraard zal het 
bedrijf wel de voorrij- en arbeidskos-

ten in rekening brengen. Dutch PC
Electronics is tot op heden altijd op
maandag gesloten. Ook daar komt 
verandering in. Vanaf maandag
2 september is de winkel ook op
maandagmiddag van 13.30 tot 18.00
uur geopend. Ferdy Klein Brinke: 
‘Het verlenen van goede service is es-
sentieel voor onze zaak. Wij hebben
daar een goede reputatie mee opge-
bouwd en dat willen we vasthouden.
Altijd direct proberen om proble-
men op te lossen’, zo zegt hij. Dutch
PC Electronics is inmiddels elf jaar 
in Vorden gevestigd. Het klantenbe-
stand bevindt zich niet alleen hier, 
maar in een straal van pakweg tien
kilometer rondom het dorp. Het as-
sortiment is veelomvattend: wasma-
chines, koelers, vriezers, Led TV, Led
monitoren. Verder specialist op het
gebied van de aanleg van netwerk,
WIFI e.d. Ferdy: ‘Op computer ge-
bied kunnen wij aan alle eisen vol-
doen door onze zelfbouw op maat
en nogmaals, onze servicedienst 
staat de klant met raad en daad bij’.

Dutch PC Electronics 
gaat service uitbreiden
Vorden - Dutch PC Electronics, 
gevestigd aan de Zutphenseweg 
29, gaat vanaf maandag 2 septem-
ber de service uitbreiden. Ferdy 
Klein Brinke, namens het bedrijf: 
‘We willen stappen maken en de 
klant nog meer van dienst zijn. 
Dus hebben we besloten om een 
24- uur service te bieden.

Er zijn Notarisappels en Goudrenet-
ten, klaps- en stoofperen aan de bo-
men, lekkere bramen aan de struiken 
en de noten zijn bijna rijp. Voor het 
plukken is klimmateriaal aanwezig 
en per plukker één zak om het fruit 
in te doen. Zo heeft iedereen de moge-
lijkheid om hiervan te profiteren.Om 
een nog breder aanbod te geven is er 
een stand ingericht door A.G.F. Gar-
ritsen uit Toldijk met fruit en fruitge-
relateerde producten, zoals jam, prui-
men, kersen, honing, pure appelsap 
enzovoort. Het fruit wat zelf geplukt 
wordt van de bomen is gratis en de 
producten in de stand verkrijgbaar 
tegen een vergoeding, maar alle pro-
ducten zijn puur natuur en vers van 
de pers. De fruitplukweken beginnen 
op woensdag 28 augustus om 13.00 
uur en eindigen op zondag 8 septem-
ber om 18.00 uur. Let op: zaterdag 31 
augustus is er GEEN fruitplukdag in 

verband met de deelname van Kinder-
boerderij Feltsigt aan de Bekveldse Be-
drijvendag. Kinderboerderij Feltsigt, 
Bekveldseweg 5, 7255 KG buurtschap 

Bekveld. Voor informatie bel (0575) 
462828 of kijk voor openingstijden of 
afspraak maken, entree, nieuws en 
Vriend worden op www.feltsigt.nl

Van 28 augustus t/m 8 september:

Fruitplukweken op Feltsigt in Bekveld
Bekveld - Op het terrein van kin-
derboerderij Feltsigt bevinden 
zich vele appel, noot en perenbo-
men, die nu hun rijpe vruchten 
dragen. Veel van deze bomen zijn 
zeven jaar geleden aangeplant; 
een aantal peren- en notenbomen 
stonden er al, en zij hebben zoveel 
vruchten te dragen dat de kinder-
boerderij deze alleen niet op kan. 
Daarom mag iedereen die dat wil 
zelf fruit komen plukken of ra-
pen zolang het in voorraad is.

De oude perenboom van Feltsigt zit vol vruchten.
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

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

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

Handelsweg 10, Vorden. 06-30974306

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

Toldijk Veermansweg Hengelo
Veermansweg

PP

WC

BAR

B
ekveld

sew
eg

P

 1. Jan Menkveld, grond- en straatwerk

 2. Atelier Schuurtje Boompje Beestje

 3. Transportbedrijf Adriaan Nab

 4. Hissink, minigraaf- en sloopwerk 

 5. Hissink aardappelen

 6. Autorijschool Nieuwenhuis

 7. Buurtvereniging Bekveld

 8. Sindy’s Catering 

 9. Boerderij en natuurmuseum De Lindenhof

 10. Hilde Wagenvoort Fotografi e 

 11. LIEN + MIEN Communicatie

 12. LKRBT, journalist, tekstschrijver

 13. Seed Supply, productie & veredeling van gewassen

 14. Zorgboerderij den Branderhorst

 15. Kinderboerderij Feltsigt 

 16. Mevanto Motoren 

 17. Goossens Atomica

 18. Marcel Schiphorst, hoefsmid

 19. Linda’s Paardenspiegel 

 20. Bouwmeister, Totaal Bouwadvies en Begeleiding 

 21. Bouw- en timmerbedrijf Meulenbrugge 

 22. Bekveld FM
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Foto: Google Earth
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Bekveldse Bedrijvendag
Zaterdag 31 augustus 11.00-16.00 uur

17

TOEGANG
gratis

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

WIJ RUIMEN OP!DIVERSE SHOWROOMARTIKELEN MET  50 % KORTING

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

GOTINK INSTALLATIE
Molenenk 6
7255 AX Hengelo (Gld.)

T  0575 - 46 52 58
F  0575 - 46 01 81
E  info@gotinkinstallatie.nl

Gotink beschikt over een prachtige 
showroom waar u zich uitstekend kunt laten 
voorlichten. Als totaalinstallateur kunnen we 
u daarnaast helpen bij de complete inrichting 
van uw badkamer. Naar ùw wensen: van 
schetsontwerp tot montage.

HP BOUWMATERIAAL glashard de goedkoopste!!

VERHUIZING
Op 31 augustus openen wij ons nieuwe pand aan het 
Dambroek 33 Baak.

U bent tussen 10.00 uur en 17.00 uur van harte welkom 
om onder het genot van een hapje en een drankje ons 
bedrijf te bekijken. Voor de kinderen is er een springkus-
sen en een speelhoek dus neem hen gerust mee!

Wij leveren o.a in kunststof en hout

-
sen naar: hpbouwmateriaal@cs.com of bel: 06-46368420. 
Wij zijn op werkdagen bereikbaar tot 22.00 uur.

HP BOUWMATERIAAL
Dambroek 33
7223 DT Baak
Tel.: 06-46368420
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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!

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl

w w w . k u n s t o f a r t . n l
K u n s t v e r k o o p  &  U i t l e e n

HP Bouwmateriaal 
verhuisd van 
Zelhem naar Baak
Misschien is het U al opgevallen dat er sinds 
enige tijd behoorlijk wat bedrijvigheid is aan 
het Dambroek 33 in Baak. Hier heeft zich na-
melijk het bedrijf HP Bouwmateriaal geves-
tigd wat daarvoor was gevestigd in Zelhem.
Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de verkoop 
van Schuifpuien,terrasdeuren,ramen,deuren en 
rolluiken in zowel kunststof als hout en  dan met 
name de verkoop van deze producten aan handige 
particulieren en bedrijven, want plaatsten doet 
men niet. De gedachten is simpel volgens eigenaren 
Harold Peters en zijn partner Sandra Klumpenaar. 
Bij ons kan de klant voor relatief weinig geld een 
zeer hoogwaardig product kopen, maar dat kun-
nen wij alleen garanderen indien we onze kosten 
zo laag mogelijk houden. Dit betekent dus geen 
dure showroom of personeel wat komt inmeten of 
plaatsten. Simpelweg via internet de maten door-
geven en binnen 24 uur heeft de klant een prijs, 
meestal is het product bij akkoord binnen 2 à 3 we-
ken bij het bedrijf.
Toch nog even vragen: „Is het niet vreemd in deze 
tijd van crisis en dan met name in de bouw om 
een dergelijk bedrijf te exploiteren?” Volgens Ha-
rold speelt men juist in op de crisis. Hij legt uit: 
„Een echtpaar heeft hun huidige huis al zo’n 3 à 
4 jaar te koop staan. De man krijgt te horen dat er 
een reorganisatie komt binnen het bedrijf waar hij 
werkt. Dit kan het moment zijn dat het echtpaar 
besluit hun huis uit de verkoop te nemen en het 
op te knappen met bijvoorbeeld een nieuwe badka-
mer en nieuwe ramen of een schuifpui. Vervolgens 
blijft men zelf in het huis wonen tot de situatie sta-
bieler is in hun leven.” „Werkt het echt zo?” vragen 
wij, „Jazeker, veel van onze klanten zitten in een 
dergelijke situatie en wensen dan voor weinig geld 
hun huis te renoveren”.
Verder is er in Nederland natuurlijk een steeds gro-
tere groep mensen die hun houten ramen verruilen 
voor kunststof. De voordelen zijn ook groot. „Vroe-
ger waren het gewoon lelijke plastic ramen” legt 
Harold uit.„Tegenwoordig is het door de explosieve 
verkoop een hoogwaardig zeer betaalbaar product 
geworden met energiebesparende eigenschappen 
en leverbaar in nagenoeg elke ralkleur. Eventueel 
met houtnerf zodat het niet van hout is te onder-
scheiden. Daarnaast natuurlijk het voordeel van 
nooit meer onderhoud, rottingsvrij en een lange 
levensduur. Het bedrijf levert vlakke stompe pro-
fielen en dit houd in dat ook iemand die niet zo 
heel handig is deze kozijnen relatief makkelijk kan 
plaatsten”. „Uiteraard geven wij ook graag advies 
gedurende het hele traject en denken met de klant 
mee”, aldus Sandra die verantwoordelijk is voor de 
pr en de offertes binnen het bedrijf. „Maar wij sjou-
wen met zijn tweeën ook schuifpuien van 3 meter 
lang bij 2,5 meter hoog in en uit de vrachtwagen” 
lacht ze.
Volgens Sandra ligt de kracht van HP Bouwma-
teriaal in het heel kort houden van de lijnen met 
de klant. „Doordat wij alles met zijn tweeën doen 
weet de kant altijd met wie hij te maken heeft en 
dat schept een band. De vele foto’s en de positieve 
mailtjes die we achteraf krijgen van de klanten 
zijn daar het bewijs van”. Harold vult aan: „En wij 
hebben een beetje olievlek effect. Mensen bestel-
len eerst een klein raampje en dat bevalt goed, dus 
bestellen ze voor de rest van het huis. De buren 
zien dat en gaan ook informeren enzovoort” „Maar 
jullie hadden geen showroom, waarom dan toch 
in Baak naar een ander pand?”„Dat heeft eigenlijk 
twee oorzaken” verteld Harold. „Allereerst willen 
de klanten toch een product zien en vast houden, 
daarom hebben wij in Baak een soort van show-
room ingericht waar we een aantal van de te leve-
ren producten hebben opgesteld. Mensen kunnen 
daar aanvullend uitleg en advies krijgen over de 
producten.”
Maar dit is slechts een gedeelte van het pand. Het 
achterste gedeelte van het pand word gebruikt voor 
iets totaal anders. Zoon Joris Peters is sinds dit jaar 
begonnen met autocrossen in de juniorklasse en dit 
gaat zo goed dat er een plek is ingericht om aan de 
crossauto te sleutelen. Uiteraard ook weer samen 
met zijn vader, die ook tevens hoofdsponsor van 
Joris is. Kortom een mooie aanwinst op het indu-
strieterrein van Baak.

31 augustus is de opening van het nieuwe pand 
en u bent van harte welkom op het Dambroek 
33 om tussen 10.00 uur en 17.00 uur onder het 
genot van een drankje en een hapje het bedrijf te 
bekijken. Voor de kids is er een springkussen en 
een speelhoek dus neem het hele gezin mee

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

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

www.werk.nl

  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

Daar word je vrolijk van!

Vrijdag 6 september

10%
Is een avondje voetbal ook zo niet-jij? 
Ga je liever ‘iets leuks’ doen? Maak 
een kaart op Happycards.nl! Als je de 
actiecode hn131 invult, dan ontvang je 
op vrijdag 6 september 10% korting op je 
bestelling*. Wordt het voor jou toch nog 
een Happy Night!

Estland Nederland

*  bij bestellingen 
vanaf 70 euro.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER M/V
Fulltime- vacaturenr. VVN1162084

In deze uitdagende functie ben je actief bezig met het benaderen 
en beheren van bestaande en nieuwe relaties binnen bepaalde 
productgroepen. Door het volgen van markt- en productontwik-
kelingen en het analyseren van klant-/verkoopstatistieken worden 
acties ondernomen zodat gestelde doelen behaald kunnen worden. 
Een functie die vraagt om eigen initiatief, een grote mate van 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt een advi-
serende en verkopende rol op nationaal en internationaal niveau. Je 
bewaakt het volledige verkoopproces, voldoet aan klantvragen op 
het gebied van prijzen, verkoopprognoses, leveranciersverklarin-
gen, monsters, etc. en zorgt voor de nodige follow-up

De kandidaat die wij zoeken beschikt over HBO werk- en den-
kniveau en is toe aan een tweede stap in zijn/haar carrière. Je 
beschikt over kennis van werktuigbouwkunde en een enthousiaste 
en betrokken werkhouding. Je beschikt over goede beheersing van 
Nederlandse, Engelse, Duitse taal. Het is een pre wanneer er een 3e 
vreemde taal wordt beheerst. 

Voor meer informatie kun jij je richten tot Ingrid Olivier. Telefoon-
nummer: 0575-55 55 18 of via e-mail: i.olivier@europlanit.nl o.v.v. 
het vacaturenummer.

Volg ons nu ook op Facebook! 
www.facebook.com/
europlanitpersoneelsdiensten

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Volg ons nu ook op Facebook! 
www.facebook.com/
europlanitpersoneelsdiensten

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr.  VMK1173631

Werkzaamheden
In deze uitdagende functie ontwerp je zelfstandig of in teamverband 
luchtveersystemen en componenten voor de automotive branche. 
Naast het ontwerpen behoort ook het onderhouden van contacten 
met klanten en leveranciers tot je werkzaamheden. Je levert de 
benodigde input voor technische documentatie, initieert testen van 
voertuigen en bewaakt de voortgang van jouw projecten. Takenpak-
ket: het construeren en berekenen van luchtveersystemen en com-
ponenten, het uitwerken van productietekeningen en revisiebeheer 
van het actuele tekeningenbestand, het onderhouden van contacten 
met klanten en toeleveranciers gedurende ontwikkelprojecten, 
bewaken van projectvoortgang en pro actief handelen om gestelde 
deadlines te halen, het opzetten van stuklijsten in het ERP systeem 
tijdens de ontwikkelingsfase, het begeleiden van de bouw van pro-
totypes en het testen van voertuigen en componenten.

Functie eisen

(JUNIOR) OPERATOR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO1173777

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de bediening van di-
verse lijnen. Je realiseert de doelstellingen volgens de voorgeschre-
ven normen ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit. Je controleert 

analyseert afwijkingen van de norm en onderneemt corrigerende ac-
ties. Andere taken zijn de aanvoer en het verwisselen van materialen 
en het analyseren verhelpen en voorkomen van storingen. In deze 
functie werk je in een 5-ploegendienst.

Functie eisen

STORINGSMONTEUR M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VIA1173638

Werkzaamheden
In deze functie worden zowel storingswerkzaamheden als onder-

monteur zorgt, samen met zijn collega’s, voor een snelle voortzet-
ting van het productieproces na een mechanische, elektrische of 
besturingstechnische storing.

Functie eisen

(LEERLING) CNC PLAATBEWERKER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VCP1173785

Werkzaamheden

woordelijk voor het in- en omstellen, het bedienen en op termijn 
het programmeren van de machines. Je controleert de bewerkte 

functie waarbij je een interne opleiding krijgt en kans op een vaste 
aanstelling!

Functie eisen

LASSER MIG/MAG M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VCP1063228

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Vorden zijn we per 
direct op zoek naar ervaren lassers die doormiddel van recente 
werkervaring als lasser direct inzetbaar zijn. Je last voornamelijk 
dik plaatwerk.

Functie eisen

Hondenschool 
Consequent

Hondenschool 
Consequent
voor zowel groeps- als privé training
en gedragstherapie

Zaterdag 7 september 
starten onze cursussen 
weer! 
o.a.: opvoed- en gehoorzaamheidcursussen,

speuren en dog frisbee

www.hondenschoolconsequent.nl

tel: 06-10762337

Molenstraat 50
7241AE Lochem
Korte Hofstraat 7
7201 KH Zutphen

Raadhuisstraat 20 
7251AB Vorden

Dreiumme 55
7232 CN Warnsveld

Verkooppunten:



WIJ ZIJN TERUG, 
KOM JIJ OOK?
VANAF 1 SEPTEMBER  VOORHEEN STRADA SPORTS VORDEN

TRAIN DE REST VAN 2013 GRATIS!

Overweg 16 – 18  7251JS Vorden  0575 553433

WWW.INDOORSPORTVORDEN.NL

Aktie geldig tot 1 oktober 2013  Vraag naar de voorwaarden

GRATIS INSCHRIJVEN!

Heb je thuis nog een item met het oude logo van Indoor Sport Vorden erop, een pen 
pasje, tas, strandbal, enz. lever dit in en ding mee naar een van de vele prijzen, waaronder 
een ISV sportwaardebon twv. 1000,- (inleveren voor 15 september)

OPENING
Wij zijn weer terug, kom jij ook op zondag 15 september van 13.30 - 17.00 uur om dit 
samen met ons te vieren met een hapje en een drankje.

4 MAANDEN 
GRATIS SPORTEN

BIJ EEN JAARABONNEMENT

2 MAANDEN 
GRATIS SPORTEN

BIJ EEN HALFJAAR ABONNEMENT

1 MAAND 
GRATIS SPORTEN
BIJ EEN KWARTAAL ABONNEMENT


