
Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Colofon
Uitgave: Weevers Grafimedia
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon: (0575) 55 10 10
Fax: (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Lid 

De volledige inhoud van deze krant 
 verschijnt ook op internet en in het 
openbare archief: www.contact.nl

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer 

POLITIE (0900) 88 44 

HUISARTSENPOSTEN
Zutphen  (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

! nnp

Alle Edities Bronckhorst
Noord

Bronckhorst
Midden

Bronckhorst
Zuid

Contact
Warnsveld

Contact 
Ruurlo Elna Groenlose

Gids

Verspreidingsgebied: Vorden - Kranenburg - Wichmond - Vierakker - Linde - Medler - Wildenborch - Delden

SKJILEGAD
OP INTERNET

Deze week:

Veel aandacht en 
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het zebrapad

Herbert Bosch 
Nederlands 
kampioen
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Zinderende hitte 
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9e Dijkman Bouw
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In het weekend van 4 augustus was 
het de beurt aan de ponyruiters. Er 
waren maar liefst zes combinaties 
die de vereniging mochten vertegen-
woordigen. Alle combinaties zagen 
er super uit, iedereen zette zijn beste 
beentje voor en uiteindelijk lukte 
het Ilse Lindenschot met haar pony 
Hoppenhof’s Hero het om zich te 
plaatsen voor de Hippiade. In het L 
springen bleef ze foutloos, reed een 
snelle, foutloze barrage en wist uit-
eindelijk zesde te worden. Het week-
end daarop was het de beurt aan 

vier combinaties en een viertal bij de 
paarden. Ook hier werd er gestreden 
voor wat een ieder waard was. En 
dat bleef niet zonder resultaat. Het 
leverde maar liefst twee kampioenen 
op! In het L springen was Sietske Rou-
wenhorst met haar paard Udette W 
iedereen de baas. Ze reden foutloos 
en wisten de snelste tijd neer te zet-
ten, waardoor het kampioenschap 
hen niet meer kon ontgaan. In de M2 
dressuur wist Lisanne Schippers met 
haar paard Wembley de winnende 
proef te rijden. Ze zette alles op alles 

en wist hiermee de jury te overtuigen 
dat zij de beste proef van de dag reed. 
Hierdoor mochten zij uiteindelijk het 
kampioenslint in ontvangst nemen. 
Naast Lisanne reed ook Carlijn Slijk-
huis met haar paard Aimee een fijne 
proef. Zij mochten hiervoor uitein-
delijk de vijfde prijs in ontvangst ne-
men en ook zij hebben hiermee een 
startbewijs voor de Hippiade weten 
te behalen. Al met al resultaten waar 
we als vereniging erg trots op zijn! 
Maar ook de sfeer die er altijd weer 
is op een kampioenschap is iets waar 
we ieder jaar weer naar uitkijken. 
Onze trouwe schare supporters zorgt 
er altijd weer voor dat dit kampioen-
schap als iets bijzonders aanvoelt en 
daar zijn we minstens zo trots op!

Twee Gelders kampioenen voor 
RV de Graafschap

Vorden - R.V. en P.C. de Graafschap heeft weer van zich doe spreken 
tijdens de regiokampioenschappen te Wezep. Het kampioenschap 
leverde maar liefst twee kampioenen en nog eens twee startgerechtigden 
voor de Hippiade.

HACCP
Keurslager Vlogman werkt volgens 
de vernieuwde Hygienecode voor het 
Slagersbedrijf. HACCP processen die 
gecontroleerd worden hebben be-
trekking op de inkoop, opslag, berei-
ding en presentatie. Ook is er gelet op 
de gevaren van kruisbesmetting. 

WAARBORGEN
Het hygieneonderzoek werd uitge-
voerd in opdracht van de Keurslager-
organisatie, de Vereniging van Keur-
slagers. Alle 555 in Nederland geves-
tigde Keurslagers worden meerdere 
malen gekeurd. De hygiënekeuring 
vormt daarvan één onderdeel.  Sa-
men met de resultaten van de formu-
lekeuring wordt bepaald of Keursla-
ger Vlogman zich weer een jaar lang 
‘Keurslager’ mag noemen.   Door de 
jaarlijkse keuringen kan de kwaliteit 

en betrouwbaarheid van de Keursla-
gers gewaarborgd worden. 

BESTE FOODSPECIAALZAAK
Voor het 3e jaar op rij is de Keursla-
ger uitgeroepen to Beste Foodspeci-
aalzaak van het land. De Retail Jaar 
prijsorganisatie voert jaarlijks een 
zeer groot publieksonderzoek uit. 
Consumenten kunnen dan stem-
men op hun favoriete winkelketen. 
De keurslager behaalde de afgelopen 

drie jaar hoge cijfers op de onderde-
len assortiment, deskundig perso-
neel, service en vernieuwing.  

OVER DE VERENIGING VAN 
KEURSLAGERS (VVK)
Alle 555 Keurslagers in Nederland
zijn aangesloten bij de Vereniging 
van Keurslagers (VVK). Meerdere ma-
len per jaar wordt iedere Keurslager
stevig gekeurd door zoowel de VVK
(bedrijfskeuring) als een onafhanke-
lijk kwaliteitsinstituut (hygiënekeu-
ring). Het gaat om strenge eisen die
vaak veel verder gaan dan de wette-
lijke regels. Alle Keurslagers zijn zelf-
standige ondernemers maar werkten
via de VVK nauw samen. De VVK
biedt de ondernemers een winkel-
formule, acties, reclamecampagnes,
lesbrieven en calculaties. Kijk voor 
meer info: http://www.keurslager.nl/
keurslagerinfo

Hygiëne bij Keurslager Vlogman uitstekend
Vorden - Keurslager Vlogman te Vorden ontving onlangs een oorkon-
de voor de uitstekende hygiëne in zijn bedrijf. Een onafhankelijk kwa-
litieitsbewakingbureau toetste bij Keurslager Vlogman de hygiëne, 
versheid en productiewijze. Op alle punten was de score uitstekend, 
daarom ontving Dick Vlogman een Oorkonde Hygiëne. Het Kwaliteit 
Bewakingsbureau Levensmiddelen (KBBL Inspectie bv) te Wijhe testte 
en beoordeelde naast de hierboven genoemde aspecten van de hygi-
ene, onder meer de volgende producten op bacteriologische gesteld-
heid: rundvlees 10, varkensvlees 10, rundergehakt 10, kipfilet 10 en 
gegaard product 10.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Deze week
in Contact

VOV Koopzondag

Vorden
2 september

Deze week 
verschijnt

SEIZOEN 2012/2013
G E M E E N T E  B R O N C K H O R S T

KEIJENBURGSE BOYS

S.V. STEENDEREN

V.V. BAAKSE BOYS

V.V. WOLFERSVEEN

S.V. HALLE

V. EN A.V. PAX

S.V. RATTI

V.V. VORDEN

S.V. SOCIÏ

V.V. HC’03

Z.S.V. ZELOS

V.V. ZELHEM
UITGAVE   WEEVERS GRAFIMEDIA

BEWAAR
EXEMPLAAR
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

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

�

Dagmenu’s 29 aug. t/m 4 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 29 augustus
Champignonsoep / Zwiebelrostbraten met rode wijnsaus, 
uien, aardappelen en groente.
Donderdag 30 augustus 
Gehaktbal uit eigen keuken met jus, groente en aardappelen 
/ Yoghurt frisss….met slagroom.
Vrijdag 31 augustus
Minestrone soep / Victoriabaars met mosterdsaus, aardap-
pelen en rauwkostsalade.
Zaterdag 1 september (alleen afhalen en bezorgen) 
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade / IJs 
met slagroom.
Maandag 3 september 
Mosterdsoep/ Spaghetti Bolognaise met Parmezaanse kaas
en rauwkostsalade.
Dinsdag 4 september 
Wiener schnitzel met friet en rauwkost / IJs met slagroom. 

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

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

T I J D E L I J K E
WOONRUIMTE GEZOCHT:
Wij zoeken tijdelijke woon-
ruimte tijdens de bouw
van onze woning voor 2 
personen in de omgeving 
VORDEN-RUURLO. Liefst 
nabij de Schuttestraat. 
Periode half oktober tot 
begin februari. Tel. 06-
28656938.

�

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

Dorpskerk Vorden
Zondag 2 september 10.00 uur Gezamenlijke dienst in de Dorps-
kerk, ds. F.W. Brandenburg.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 september 10.00 uur Gezamenlijke dienst in de Dorps-
kerk, ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 2 september 10.00 uur, ds. J. Ek, Brummen.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 1 september 18.30 uur, Eucharistieviering, pastoor F. 
Hogenelst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 1 september 17.00 uur, Eucharistieviering, ’t Klooster, 
Koorleden.
Zondag 2 september 10.00 uur, Woorddienst, Groep 1, Heren-
koor.

Tandarts
1 - 2 september J.J. de Kruif, Vorden, (0575) 55 33 72.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Vlaai van de week

Appel-citroenvlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

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

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

�

Workshops 
bollen/schalen 

van klei

29 september a.s. 

eerste van vijf workshops 

dit seizoen.

Kijk ook op 

www.martinevanzwieten.nl 

voor meer informatie.

Elders in dit blad staat 
een artikel over deze 

workshop.

Gesprekspraktijk 
Van ziel tot ziel in 

Vorden. 

www.intuitievepraktijk.nl

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

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Nieuwe oogst Triumph peer 1 kilo 1.89
Witlof 500 gram 0.69
Hollandse snijbonen heel 500 gram 2.49

gesneden 400 gram 2.99
Zoete Di Donna druiven 1 kilo 2.29
Huisgemaakt half haantje uit de oven met
aardappeltjes en groenten p.p. 6.95
Tevens zoeken wij een verkoopmedewerker(ster) voor onze AGF 
zaken met verstand van klanten en kwaliteit. Deze baan heeft 
wisselende uren. Graag schriftelijk reageren aan: Reinier en Leonie. 



Contactjes
vervolg

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

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

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

Meditatiecursus
Half september start ik met 

de meditatietrainingen. 
Je leert hoe je je kunt 

 ontspannen en je  zorgen 
opzij kunt  zetten. 

Inl.: Karlista Fontijn, 
Koningsweg 14, Hengelo, 

tel: (0575) 465501

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

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

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

Hatha-yoga 
lessen

dinsdag van 18.30 tot 
19.45 uur en van 20.00 

tot 21.15 uur. 

Bewust bezig zijn met je 
lichaam en je geest.

Bewust worden van je 
adempatroon en leren 

ontspannen.
 

Inlichtingen: 
W.J. Broeze

www.yogacentrum
wilmabroeze.nl
wilmabroeze

@hotmail.com

06-20533352

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor 
de vele blijken van medeleven na het overlijden van 
mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en oma
       

Coba Walgemoet

Jan Walgemoet
Kinderen en kleinkinderen

Ruurloseweg 13, Zelhem
Augustus 2012

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Rianne van der Wal - Veenink

T. 06 - 41 83 85 00
www.entoenuitvaartverzorging.nl

Uitvaartverzorging

Lasagne

500 gram 550

LEER (BETER) BRIDGEN
Beginnerscursus start 19 september.

Opfriscursus start 20 september.
Tegenspeelcursus start 29 november

Amber & Harry Garsen
gediplomeerde bridgedocenten. 

Aanmelden: 06-49237762.

“EL ENCUENTRO”
SPAANS

proefles

Nederlands

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

Info en opgave

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

‘Gerdien’
Tel. (0573) 46 12 42

Is afslanken en fit uw doel?
Met Herbalife complete voeding 

heeft u geen hongergevoel.

Bel/SMS voor proefpakket

06 - 55166420

Voor TUINONDERHOUD 
& andere buitenklussen,

WMToolsgroen 
tel. 0636588022

1972 2012

7 september hopen wij ons 40 jarig huwelijk 
te vieren.

Free en Hennie 
Heuvelink-Valkeman

Gelegenheid om ons te feliciteren op zaterdag 
8 september van 15.00 uur - 17.00 uur in Hotel   
‘De Hoofdige Boer’ te Almen.

Oude Borculoseweg 14
7231 PR Warnsveld  Kadotip 

Te huur Tijdelijke woon-
ruimte: luxe chalet te Ruurlo 
voorz. van c.v., per 17 sept. 
v.a. € 495,- excl. p.m. Info: 
0573-451441

�

Jesse
Ik ben geboren op 26 augustus 2012,
weeg 2600 gram en ik ben 47,5 cm groot!

 Mijn trotse ouders:
 Rob & Sanne

Dr. Lulofsweg 10
7251 XP Vorden

CURSUS
Leer nu beelden maken van 

speksteen in 8 lessen. 
Start: maandagmiddag 

24 september. 
Ruurlo.

Voor alle informatie:
www.hugopos.nl
T: (0573) 450452
E: hpos@live.nl

KRINGLOOP DE
BOEDELHOF, Enkweg 17b,
Vorden. Dinsdag t/m vrijdag 
10.00 tot 17.00 zaterdag 9.00 
tot 16.00 u. Kom gerust eens
gezellig kijken. Koffie en/of
thee € 1,- (2e gratis) cap-
puccino € 1,20. Tel. 0575-
555456 www.deboedelhof.nl

�

Bij Runners Vorden be-
gint de najaars cycles Start 
to run  in Samenwerking 
met de atletiek unie op 8 
september. Geef je nog op 
starttorun@atletiekunie.nl 
Voor vragen kunt u, ook te-
recht bij Runners Vorden  tel.
0575-552827
tenhave@beweegt.nl

�

Dinsdag 28 augustus, be-
gint bij Runners Vorden de 
Run to the start trainingen 
voor de zevenheuvelen loop.
Ook hiervoor opgeven: run-
tothestart@atletiekunie.nl 
Voor vragen kunt u, ook te-
recht bij Runners Vorden tel. 
0575-552827
tenhave@beweegt.nl

�

T I J D E L I J K E
WOONRUIMTE GEZOCHT:
Wij zoeken tijdelijke woon-
ruimte tijdens de bouw
van onze woning voor 2 
personen in de omgeving 
VORDEN-RUURLO. Liefst 
nabij de Schuttestraat. 
Periode half oktober tot 
begin februari. Tel. 06-
28656938

�

C U R S U S S E N
KUNSTKRING RUURLO: 
tekenen, schilderen, boet-
seren, speksteen, patch-
work, borduren, digitale 
fotografi e, dagboek schrij-
ven, oriëntaalse buikdans. 
Info: www.kunstkringruurlo.
nl of cursusadminstratie@
kunstkringruurlo.nl of 0573-
451599/453090.

�

Woonruimte te huur per di-
rect met evt. paardenstalling
en weidegang in het buiten-
gebied van Hengelo 0575-
467291

�



Koopzondag
Vorden

Zondag 2 september
van 12.00-17.00 uur

Gedurende het gehele jaar worden er 
een aantal van deze koopzondagen 
georganiseerd: in het voorjaar, rond 
Hemelvaartsdag, rond Sinterklaas en 
dus komende zondag 2 september. 
De ondernemers hebben voor de be-
zoekers in hun zaken tal van aantrek-
kelijke aanbiedingen in petto. Daar-

mee hopen ze niet alleen de inwoners 
uit Vorden naar hun zaken te trek-
ken, maar ook bezoekers uit de regio. 

De slogan van de detaillisten: ‘Kom 
naar Vorden en sla je slag’. En nu 
maar hopen dat de weersomstandig-
heden een beetje meewerken!

Vorden - Zondag 2 september is het 
in Vorden weer ‘Koopzondag’. Die 
dag zijn vrijwel alle winkels van 
12.00 tot 17.00 uur geopend.

Bij iedere koffie/thee met gebak van de dag naar keuze;

...............2e kop koffie gratis.........
van 11.30 uur tot 17.00 uur.

Ook leuke lunch acties...

Graag tot ziens, team Grand bistro de Rotonde

info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl

Voor KOOPZONDAG een goede raad,
kom kopen

MET EXTRA KORTING
in de Raadhuisstraat!

Barendsen

Bij besteding van minimaal € 15,00
Damesgeur „Heaven’s Smell” 50 ml

cadeau!

Etos Barendsen Vorden bv

Zutphenseweg 3
7251 DG Vorden
www.barendsen-vorden.nl

Maakt je mooier!

Wij hebben de nieuwe wintercollectie 
binnen! Dus zondag bij Fashion Corner 
met een nieuwe look de winter door!

Zutphenseweg 8
VORDEN

Telefoon 0575-552426

Zondag 2 september
álle zwembaden, grondzeilen

& schoonmaakspullen

25% KORTING

Helmink maakt het mooier bij u thuis

Zutphenseweg 24, Vorden 

Telefoon 0575 55 15 14 
www.helminkwonen.nl 

@helminkwonen  

facebook.com/helminkwonen

ZONDAG GEOPEND
Kom genieten van de nieuwste Woon- en Slaaptrends

ZONDAG 2 SEPTEMBER A.S MEUBELSHOW VAN 12 TOT 17 UUR

WOONINSPIRATIES

 Bij aankoop van een
Mimoneda collier en muntrand
 een munt t.w.v.
 € 15 cadeau!

www.siemerinkopticien-juwelier.nl

KOOPZONDAG
zo. 2 sept. 12.00 - 17.00 uur

MET TAARTENBUFFET

Kom op zondag 2 september het najaarsgevoel

opsnuiven en de nieuwste collecties bekijken.

Wij zorgen natuurlijk weer voor een aantal

leuke aanbiedingen en een heerlijk taartenbuffet.

Vast noteren: vrijdag 7 sept. STIJLDAG met 2 mannequins

Burg. Galleestraat 9, Vorden

www.visser-mode.nl



Diploma A: Floor Beeftink, Ben de 
Braak, Iris Eggink, Thomas Kuiper, 
Kiki Nijenhuis, Joris Onstenk, Sanne 
Papen, Merel Reuvekamp, Jasmijn ter 
Mul, Mats van der Velde , Tesse Wes-
selink en Jeff Zhang. Diploma B : Jona-

than Berendsen, Eline Berenpas, Joost 
Doornink, Matz Eskes, Nout Garrit-
sen, Bart Hartelman, Isa Lieverdink, 
Thijn Norde, Lotte Valster, Ruben 
Valster, Bart van de Houwen, Thijs 
van Gerner, Joas Woestenenk, Selin 

Ebru Ozer, Milan Berendsen, Dout-
sen Doornbos, Owen Hamilton, Ben 
Jansen, Job Jansen, Bjorn Leveld, Tigo 
Olthuis, Anouk Vruggink en Jurre 
Wilgenhof. Diploma C : Ilse Dadema, 
Lente de Haan, Veronique Engberts, 
Rick Kuiper, Marijn Lichtenberg, Iris 
Papen, Hassan Saman, Caitlyn van 
Asselt, Kim van Dijk, Demi Hertgers, 
Tess Hietbrink en Jochem Teeuw.

Diplomazwemmen in Vorden

Vorden - Onder grote belangstelling van vele ouders hebben het afge-
lopen weekend in het zwembad ‘In de Dennen’ de volgende personen 
een zwemdiploma behaald.

Henk Linker studeerde Orgel en 
Kerkmuziek aan het Conservatorium 
te Enschede bijGijs van Schoonho-
ven. Om zijn improvisatiekunst uit 
te breiden volgde hij lessen bij Hayo 
Boerema. Zijn muziekpraktijk is zeer 
omvangrijk: hij is dirigent/organist 
van de St. Georgiusbasiliek te Almelo, 
organist van deGrote Kerk te Vriezen-
veen, en tweede organist van de Her-
vormde Kerk te Ootmarsum, dirigent 
van verschillende koren, geeft privé-
les orgel, heeft een grote concertprak-
tijk als solist enals begeleider vanso-
listen en koren.  Sinds 1995 vormt 
hij een vast duo met Valeria Boermis-
trova (mezzosopraan). Ze treden op 
in Nederland met verschillende pro-
gramma’s (met muziek vanaf de 14-
e t/m de 20-e eeuw). Ook hebben zij 
hun eigen serie concerten genaamd 
‘Muziek en Sfeer ‘ in de prachtige 
St.Georgiusbasiliek in Almelo. 

Valeria Boermistrova studeerde Koor-
directie (cum laude) aan het Musical 

College in Moskou en Zangaan het
Musical Institute aldaar. Zij nam ook
privé lessen o.a. bij A. Misjenko (solist
van het Bolsjoi Theater), A. Shitikova
(soliste van het Operatheater in Mos-
kou). Zij trad regelmatig op in Rusland
en in enkele West-Europese landen
met The Russian Consort, een ensem-
ble voorOude Muziek. Zij vervolgde
haar studie Zang aan de Schola Can-
torum Basiliensis te Bazel bij Richard
Levitt. Zij is actief als mezzosopraan
zowel solistisch (o.a. operaproduc-
ties, liedrecitals) als ineen ensemble.
Haar repertoire omvat stukken vanaf
de Middeleeuwen tot en met heden-
daagse muziek. Zij maakt deel uit van
het solistenensemble ‘Cantores Mar-
tini ‘ van de Domkerk in Utrecht. Als
soliste werkt zij met professionele en-
sembles en koren (o.a.‘Il Concerto Ba-
rocco’, ‘Capella Isalana’). Momenteel
wordt ze gecoacht door Rita Dams.
Detoegang is vrij, wel wordt een vrij-
willige bijdrage gevraagd. Zie ook 
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Toeristenconcert 
Dorpskerk Vorden

Vorden - De toeristenconcerten op de donderdagmiddag in de Vor-
dense Dorpskerk zijn een succes. Aanstaande donderdag, 30 augustus
aanvang 15.30 uur komen twee bekende musici dit concert verzorgen.
Henk Linker speelt op het Lohmanorgel en begeleid hierop ook zijn
gade, de mezzo-sopraan Valeria Boermistrova. Zij zingt een aria van
J.Chr. Bach uit ‘Dies Irae’ en van G.F. Händel uit ‘Giulio Cesare’, ver-
der zingt zij het bekende Salve Regina van Mendelssohn. Henk Linker
speelt twee solostukken op het orgel: John Stanley de suite in D en van
Guilmant het Grand Choeur.

De wandeling van een uur begint om 
13.30 uur en het concert om 15.00 
uur. Vooraf aanmelden is noodzake-
lijk via www.natuurmonumenten.nl 
of de Ledenservice van Natuurmonu-
menten, 035 - 655 99 55.

Boswachter neemt je mee in een 
wandeling door het kasteelbos, de 
moestuin en de boomgaard van het 
prachtige veertiende eeuwse land-

goed Hackfort. Onderweg vertelt 
hij over de cultuurhistorie die het 
landgoed rijk is. Genieten van de na-
zomerse sfeer met het mooie licht 
van dit seizoen. Na ongeveer een uur 
staat een kopje koffie/thee klaar in de 
sfeervolle van Westerholtzaal van het 
kasteel. 
Het trio II Piacere bestaat uit Cocky 
Sietses (zang), Anneke van Tongeren 
(luit) en Cocky van der Voort (zang en 

gamba). De naam van het ensemble 
betekent zoveel als genot en plezier. 
Het verwijst naar de muziek die ze 
maken en ook naar het plezier dat ze 
beleven om deze muziek te laten klin-
ken. Op het programma staan liede-
ren en instrumentale muziek uit de 
15e t/m de 17e eeuw, waarin zomerse 
natuurverschijnselen een centrale rol 
spelen. Bloemen, dieren en andere 
natuurverschijnselen passeren de re-
vue, maar ook zomerliefdes komen 
tot bloei. In deze tijd waren gamba 
en luit veelgebruikte instrumenten. 
Oude muziek die samenvalt met de 
geschiedenis van dit landgoed. Zie 
ook www.natuurmonumenten.nl

Wandeling en concert op 
Hackfort Vorden

Vorden - Beleef de unieke sfeer van nazomer op landgoed Hackfort bij 
Vorden op zondagmiddag 16 september. Wandeling met boswachter 
door het kasteelbos. Vervolgens genieten van oude muziek van het 
trio Il Piacere. In de concertzaal van het kasteel, waar zomerse natuur 
op het programma staat.

Trio IIPiacere

Ook Hengeloer Jan Weevers reed me-
nig wedstrijd. Hij werd opnieuw Ne-
derlands kampioen MTB 40+ categorie 
en mag dus weer een jaar in de rood 
wit blauwe trui rijden. Ook reed Wee-
vers in Ugchelen naar een 5e plaats bij 
de amateurs. In Markelo ging Jan ook 
van start bij de amateurs en werd daar 
tweede. Peter Makkink werd hier in 
een zware ‘warme’ wedstrijd 17e. Rens 
te Stroet presteerde in Norg (Drenthe) 
in een omloop zeer goed. Hij werd in 
een zware cours, met omlopen van 10 
kilometer met daarin 5 kilometer sin-
tels fraai zevende. Goed sturen over dit 

soort wegen is dan erg belangrijk. In
Veenendaal reed Rens nadien tussen 
de profs mee in de Dutch Food Classic.
Hij eindigde daar in de middenmoot.
Voor hem wel een bevestiging dat zijn
sleutelbeen weer volledig is genezen.
Het afgelopen weekend reed de RTVer
Peter Makkink in Bemmel naar een
10e plaats. Dat gebeurde in een wed-
strijd die werd gereden onder natte 
omstandigheden. Thijs van Ameron-
gen, de Vordense veldrijder die het
komend seizoen de lat opnieuw hoog
gaat leggen, is bezig met de voorberei-
ding op het nieuwe cross-seizoen. Hij
startte in een 5 daagse etappe wed-
strijd ATB in het Duitse Schwarzwald.
Thijs reed elke etappe bij de eerste tien
en ging uiteindelijk met een 5e plaats
in het algemeen klassement naar huis.
In deze discipline kan hij met de eer-
sten mee, zo bleek. 
Over een maand staat voor Thijs de
eerste echte veldrit op de kalender. De
RTV wieler vereniging gaat ook starten
op het NCK. De renners zijn inmiddels
met de eerste trainingen voor deze 
ploegentijdrit begonnen.

Renners RTV doen het 
bijzonder goed
Vorden - De renners van de RTV 
Vierakker / Wichmond reden 
opvallend sterk in de afgelopen 
vakantie- periode. De Vordense 
renner Eric de Greef reed mee 
in Groenlo tussen de amateurs 
en werd uiteindelijk 25e. Ook de 
sportklassers reden in Groenlo 
hun wedstrijd. De Hengeloer Pe-
ter Makkink reed daar naar een 
9e plaats. Vordenaar Chris Lim-
pers werd 29e .



In de categorie individueel ging de eerste prijs naar Isa (vlin-
dersmurf), 2 Lowie (Crosser), 3 Noor (Elfje) en Renee (Roodkapje), 
4 Berend (DJ)en Xion (straatvoetballer). Bij de categorie ‘karretjes’ 
ging de eerste prijs naar Stefan, Nick en Jorne (Het kabouterbos 
feest), 2 Daan en Teun (HPH-EKL), 3 Sjoerd en Stefan (Stop de neus-

hoornjacht)en Noa en Fleur (Het draaiorgel), 4 Thijn (Boer Thijn
zoekt vrouw) en Niels, Harmen, Jelle en Guus (Zwarte Cross). Bij
de groepen werden Britt en Marise winnaar (Politie en Boefje), 2
Iris, Anne, Dirkje, Meta en Jesse (Tienermoeders), 3 Mirjam en
Evaly (Bloemenmeisjes) en Rosan, Irsa en Carlot (Smurfinnen).

Kinderoptocht Wichmond

Wichmond - Opvallend het grote aantal kinderen dat zon-
dagmiddag deelnam aan de optocht in Wichmond. Voor 
de jury een pittige opdracht om de prijswinnaars aan te 
wijzen. Toch is men tot een oordeel gekomen.

De tweede prijs werd gewonnen door de 
wagen van Delden. Het motief van deze 
wagen was ‘Italië’ met de scheve toren 
van Pisa en de gondels in Venetië in fraaie 
bloemenpracht op de wagen tot uitdruk-
king gebracht. Delden ging ook met de 
publieksprijs strijken. De derde prijs ging 
naar de Hackforterweg met als motief ‘ 
Het Orakel van de Maya’. De mannen met 
de ontblote bovenlijven, voorop lopend, 
zagen er stoer uit, maar of dat vroeger in 
werkelijkheid ook zo was valt te betwijfe-
len! De buurten en straten uit Vierakker 
en Wichmond die met een praalwagen 
aan de optocht deelnamen hadden veel 
tijd in hun ‘product ‘gestoken, zo was dui-
delijk te zien. Het zag er allemaal perfect 
uit. De Kapelweg had als motief ‘Van peer 
naar led’ met andere woorden ‘Het lampje 
moet blijven’. Jong Vierakker in de kerk 
op de wagen, veel gospelzang met ‘Geloof 
op maat’. De Wogt had aandacht besteed 
aan het 50 jarig bestaan van de KWF. Op 
de wagen prachtige panda- beertjes en u 
begrijpt het motief al: de panda’ s moeten 
vooral blijven! De Koekoekstraat/IJzer-
horst had als motief: ‘De aardappeleters 
vroeger en nu’. Vrouwen in ouderwetse 
kledij, druk bezig met het schillen van 
aardappelen en de jeugd genietend van 
een ‘patatje’. 

‘Lankhorsterstraat- voor verraste met een 
wagen met als motief ‘Rupsje Nooitge-
noeg’. Het rupsje genietend van de kaas, 
de ham en de worst om vervolgens te ver-
anderen in een cocon en te eindigen als 
een kleurrijke vlinder. Vogelzang had het 

accent gelegd op De Spellendoos. Ganze-
borden, kaartspelletjes allemaal op de 
wagen in beeld gebracht. De Dorpsstraat, 
winnaar van het Dolle Dinsdag Zangfestijn 
had tijdens de optocht met de praalwagen 
hetzelfde motief: KRIMP. Moeders met 
kleine kindertjes in de kinderwagen bewe-
zen dat er in de Dorpsstraat in Wichmond 
van krimp beslist geen sprake is! De Lank-
horsterstraat-achter had bekende passa-
giers in de wagen: Jan Klaassen en Katrijn’. 

De optocht vormde het laatste onderdeel 
van de Oranjefeestweek in de kernen Vier-
akker en Wichmond. Dat vrijwel iedereen 
een steentje wilde bijdragen aan de fees-
telijkheden werd zondag nog eens duide-
lijk aangetoond. Circa 80 procent van de 
deelnemende praalwagens waren ook de 
dorpsbewoners die afgelopen dinsdag de 
bühne ‘bevolkten’ tijdens het Dolle Dins-
dag Zangfestijn. Voorafgaande aan de op-
tocht en tussen de praalwagens door trok-
ken ook kinderen met hun eigen ‘creaties’ 
door de straten van Wichmond. De mu-
ziekverenigingen Harmonie Vorden, Con-
cordia Hengelo en de Schuttersgilde Sint 
Jan uit de Keyenborg, verleenden even-
eens hun medewerking. De Schuttersgilde 
kwam na afloop nog een keer in actie om 
schutterskoning Gerjan Rietman en zijn 
vrouw Manuela te huldigen. 
Beoordeling optocht: 1 Pierendiek met 
‘Allo‘Allo’, 2 Delden met ‘Italië’, 3 Hack-
forterweg met ‘Het Orakel van de Maya’, 
4 Lankhorsterstraat- voor met ‘Rupsje 
Nooitgenoeg’, 5 Vogelzang met De Spel-
lendoos’.

Praalwagen van Pierendiek de mooiste in Wichmond

Wichmond - De praalwagen van de Pierendiek is zondagmiddag in Wichmond 
door de jury uitgeroepen tot het ‘mooiste geheel’ van de optocht. Het motief 
was ‘Allo‘Allo, gebaseerd op de succesvolle T.V. serie van weleer, waarin kaste-
lein René in zijn café onderduikers te hulp schoot en hij daarnaast veel aan-
dacht schonk aan tal van lieve vrouwtjes!

1e prijs voor de Pierendiek Tweede prijs en publieksprijs voor Delden

Hackforterweg derde prijs



Dorpsstraat glorieuze winnaar

Dolle Dinsdag Zangfestijn in Wichmond

Wichmond - Prachtig hoe groot een kleine gemeenschap als Wichmond 
en Vierakker kan zijn. Samen amper duizend inwoners. Tijdens het 
Dolle Dinsdag Zangfestijn (21 augustus) zo ‘n 200 artiesten en mede-
werkers. Voeg daarbij een stampvolle enthousiaste feesttent en het 
moge duidelijk zijn dat vrijwel de gehele gemeenschap was uitgelopen 
om dit zangspektakel mee te maken.

Dorpsstraat Wichmond winnaar

Tweede prijs voor Hackforterweg

Zittend in een landauer maakte hij samen met zijn
echtgenote Manuela een ware triomftocht door
Wichmond.

De koning zwaaide naar zijn 
onderdanen

Wichmond - Schutterskoning Gerjan Rietman 
genoot zondagmiddag met volle teugen van het 
‘koningschap’.

Het was voor Paul gelijk zijn laatste 
officiële daad, want dit keer gelukte 
het Gerjan Rietman om de romp 
van de vogel te schieten, waardoor 
hij zich voor een jaar de nieuwe ko-
ning van Vierakker/Wichmond mag 
noemen. Bij het vogelgooien voor de 
dames moest er geloot worden en 
bleek Jeanny Janssen de gelukkige. 
Het vogelschieten bij de jeugd werd 
gewonnen door Pepijn Klein Lebbink. 
Het Oranjecomité organiseert voor de 
senioren (60 plussers) in beide kernen 
altijd een speciale avond. Dit keer 
kwam de cabaretgroep ‘Hoe? Zo!’ het 
publiek vermaken. Er werd volop ge-
noten van de in het dialect gezongen 
liedjes en de sketches van deze Vor-
dense cabaretgroep. 
Uitslagen: Vogelschieten: 1 Gerjan 
Rietman (romp), 2 Jarno Meulenbeek 
(kop), 3 Tim Groot Roessink (staart), 
4 Lil Voltman (l. vleugel), 5 Jordy van 
Til (r. vleugel). Vogelgooien dames: 
1 Jeanny Janssen ( romp ) na loting, 
2 Esther Meulenbeek (kop), 3 Doro-
the Hammecher (staart) na loting, 4 
Tiny Klein Haneveld (l. vleugel), 5 Nel 
Nijenhuis (r. vleugel). Vogelschieten 
jeugd: 1 Pepijn Klein Lebbink (romp), 
2 Thomas Benard (kop), 3 Bob Holt-
slag (staart), 4 Job Rutten (l. vleugel), 
5 Samuel Rutten (r. vleugel). Verder 
werd er deze zaterdagmiddag sjoe-
len en schieten vrije baan gehouden. 
De uitslagen hiervan waren: Sjoelen: 
1 Lenny Vaartjes, 2 Henk Loman, 3 
Elly Rietman. Sjoelen (kinderen) 1 
Dirkje Steentjes, 2 Kim Arends, 3 Ilse 
Kappert. Schieten vrije baan: 1 Mark 
Schoenaker, 2 Erik Rukkers, 3 Andre 
Derksen.

Vrijdagmiddag was het in eerste in-
stantie feest voor de kinderen uit 
Vierakker en Wichmond. Na het op-
laten van de ballonnen werden er tal 
van spelletjes gehouden. 
De uitslagen waren als volgt: Kin-
deren groep 1: 1 Luca Bergervoet, 2 
Lars Sarink, 3 Janneke Rossel. Groep 
2: 1 Lynn Bouwmeister, 2 Thijmen 
Weetink, 3 Sietse Wolbrink. Groep 
3: 1 Frederieke Rossel, 2 Kaja Pauw, 
3 Mahre Jolink. Groep 4: 1 Chiem ter 
Linden, 2 Stefan Hissink, 3 Maurick 
Wester. Groep 5: 1 Lara Wilborts, 2 
Lucas Hissink, 3 Merel Keppels. Groep 
6: 1 Beerend Steentjes, 2 Manouk 
Bakker, 3 Lowie Den Bakker. Groep 
7: 1 Friso Wester, 2 Harmen Wuest-
man, 3 Sander Rietman. Groep 8: 1 
Luc Rouwenhorst, 2 Teunis Wuest-
man, 3 Jelle Roelofs. Schoolverlaters: 
1 Iris Lammers, 2 Anne Sarink, 3 Me-
ta Kamphuis. Voor de volwassenen 
stonden vrijdagmiddag de volgende 
activiteiten op het programma: Dog-
karrijden: 1 Renske Ruiterkamp, 2 
Paul Avink, 3 Zwennie Langwerden. 
Sjoelen: 1 Marga Leerkes, 2 Elly Riet-
man, 3 Lindy Kok. Kegelen: 1 Paul 
Avink, 2 Andre Eggink, 3 Wim Riet-
man. Schieten vrije baan: 1 Herman 
Groot Roessink, 2 Evert Rozendaal, 3 
Bennie Wolbrink.

Tijdens Oranjefeest Vierakker - Wichmond
Gerjan Rietman schutters-
koning Wichmond
Wichmond - Het was zaterdag-
middag gezellig druk op het 
feestterrein in Wichmond toen 
daar begonnen werd met het vo-
gelschieten voor volwassenen en 
de jeugd van 12 t/m 15 jaar. Voor 
de dames stond het vogelgooien 
op het programma. Alvorens het 
zover was werd de schuttersko-
ning van vorig jaar (Paul Avink) 
door de muziekvereniging Jubal 
een muzikale hulde gebracht, 
waarna hij aansluitend het eerste 
schot mocht lossen.

Ook de jeugd mocht vogelschieten.

‘Een dergelijk zangfestijn is goed 
voor de saamhorigheid in Wichmond 
en Vierakker’, zo sprak presentator 
Gerrit Borgman. Fantastisch om te 
zien en te horen met welk een over-
gave de zangers en zangeressen zich 
in het zangavontuur storten. Bij de 
Olympische gedachte wordt wel eens 
gezegd ‘meedoen is belangrijker dan 
winnen‘. Dat is deels ook van toepas-
sing op het Dolle Dinsdag Zangfes-
tijn. Natuurlijk is het leuk om mee 
te doen. Vooral gezellig tijdens de 
voorbereidingen, maar wanneer het 
festijn is begonnen probeert natuur-
lijk iedere straat om de ander de loef 
af te steken. Want wat is het niet su-
per om in de rest van de feestweek 
van alle kanten aangeklampt en ge-
feliciteerd te worden! 
Het zangspektakel werd dinsdag-
avond geopend door de winnaar 
van 2011, de Vierakkersestraatweg. 
Later op de avond kwam deze straat 
‘officieel’ nog een keer op de bühne 
met het nummer: ‘ Het Oranjefeest 
is hier prima en het bier lekker, ja, 
ja’. Voor een aantal bezoekers aan-

leiding om de polonaise in te zet-
ten. Het team van de Dorpsstraat 
in Wichmond werd verrassend win-
naar. Goed gezongen en met name 
een bijzondere tekst. ‘ Ze zeggen 
dat er krimp is in de Achterhoek. 
In de Dorpsstraat geen krimp, daar 
komen elk jaar ‘blagen’ bij. De actu-
aliteit ging naar de Hackforterweg. 
Het team bracht een alleraardigste 
persiflage op Ranomi Kromowidjojo 
die tijdens de Olympische Spelen in 
Londen twee maal goud en één maal 
zilver won. Dinsdagavond kwam 
er voor de pseudo Ranomi nog een 
zilveren plak bij. De Hackforterweg 
eindigde namelijk als tweede. 
De derde prijs ging naar de Baron 
van der Heijdenlaan. Compleet met 
rollators, wandelstokken en opval-
lend ‘slecht ter been’ kwam het ge-
zelschap het toneel opgestrompeld 
en zong: ‘Den Haag wat staat ons 
te wachten, we worden er gedepri-
meerd van, we willen graag een beet-
je meer‘. Die illusie zal wel blijven , 
of de verkiezingen op 12 september 
moeten voor de ouderen in ons land 
surprises opleveren! Niet alleen de 
zang stond dinsdagavond centraal, 
ook was er veel aandacht besteed 
aan de outfits van de deelnemers. 
Een greep uit het programma: Bij-
voorbeeld de Heerlerweg, zang met 
een kakofonie aan dierengeluiden. 
‘Feesten in het dorp is voor dieren 

een straf’, zo werd gezongen. De
Koekoekstraat/IJzerhorst schoot tij-
dens de zang confetti de feesttent in.
De Pierendiek: ‘Je word ‘s morgens 
‘gloepes wakker’ en dan komt het 
Wichems feest en zwalk je over de
kermis’, zo zong de groep . De Lank-
horsterstraat- achter met onder meer
de zangers Jan Klaassen en Katrijn.
Het mannenkoor van de Wogt met
een potpourri van zeemansliedjes.
Jong Vierakker (2 man) bracht een
rapnummer. De Kapelweg: ‘Als de 
klok van de Kapelweg gaat luiden’,
zo zong deze straat. De zanggroep
van de Walterslagweg/Toverstraat
wist het zeker: ‘De meesten van ons
bunt in Wichem geboren. De Rozen-
straat had bij de aanvang van haar
optreden al gelijk ondersteuning van
het publiek met het nummer: ‘Kies
je links, rechts, er tussen in. Wat
gaat het worden? De meest ondank-
bare taak was deze avond weggelegd
voor de jury bestaande uit Giny van
Vilsteren, Yvonne Makkink en Joh-
nny Addink. Veel leuke en goede 
nummers en dan moet je een oor-
deel vellen, ga er maar aanstaan! 
Uiteindelijk werd de Dorpsstraat dus
de glorieuze winnaar. En dat moest
natuurlijk gevierd worden. 
De bierkranen in de feesttent bleven
tot laat in de avond op deze Dolle
Dinsdag Zangfestijn op volle toeren
‘draaien‘!



Een eenvoudig bedienbare en vei-
lige computer met full-HD aanraak-
scherm, zeer geschikt voor iedereen 
die geïnteresseerd is in de voordelen 
van een computer, maar opziet tegen 
installatie, onderhoud en het risico 
van virussen. De thuiszorgwinkels 

laten op 30 augustus zien dat dank-
zij de vooraf geïnstalleerde program-
ma’s en een service abonnement het
gebruik van de SimTouch volledig
zorgenvrij is.
Iedereen kan tussen 10.00 en 16.00
uur binnen lopen bij het Sensire
Servicehuis aan de Dorpsstraat 7 in
Vorden om kennis te maken met de
SimTouch. Aanmelden is niet nodig.
Geïnteresseerden kunnen de mo-
gelijkheden van deze gemakkelijke
computer bekijken of zelf achter de
SimTouch plaatsnemen om te erva-
ren hoe eenvoudig het is.

Demonstratie gebruiks-
vriendelijke computer bij 
Sensire Servicehuis Vorden
Vorden - Op donderdag 30 au-
gustus 2012 vindt er in het Ser-
vicehuis in Vorden een demon-
stratiedag van computers plaats. 
Het zijn niet zomaar computers, 
maar zogenoemde SimTouch 
computers.

Wie denkt dat de Bosch de titel in 
een paar schoten binnen had, heeft 
het mis: het was een ware uitput-
tingsslag. Om negen uur ‘s ochtends 
loste de kleiduivenschutter zondag 
zijn eerste schot en om vier uur in de 
middag begon hij aan de laatste serie 
van 25. Er werd gestreden op een zo-
geheten jachtparcours. Bij elke post 
werden er vijf schijven (kleiduiven) 
gelanceerd. In verschillende kleuren 
en maten telkens weer in een andere 
richting met een andere snelheid. 
In totaal moesten er vier series van 
25 worden geschoten. Een score van 
84 op in totaal 100 kleiduiven bleek 
uiteindelijk recht op de nationale 
titel te geven. “Daaraan kun je zien 
dat het een moeilijk parcours is ge-
weest”, legt Bosch uit. Hij liet Frank 
Hasekamp met een verschil van twee 
punten achter zich. “Ik schaar me 
zelf onder de tien beste schutters van 
Nederland. Hasekamp is echter de 
top. Van hem winnen kun je vergelij-

ken met het verslaan van Ajax en dat 
is dus al een prestatie op zich.”

Ook de omstandigheden waarin 
Bosch zich staande hield waren 
zwaar. In de Achterhoek was het zon-
dag heet, maar in Limburg kwam het 
kwik in de thermometer net een tik-
keltje hoger. In de ochtend stond er 
ook nog eens een laagstaande zon die 
het schieten bemoeilijkte. De tempe-
ratuur zou uiteindelijk oplopen tot 
36 graden “Het was echt erg zwaar. Ik 
zweette me kapot. Tijdens de pauzes 
was het een kwestie van drinken en 
afkoelen”, vertelt de kersverse kam-
pioen. Bosch wist uiteindelijk zijn 
hoofd koel te houden en pakte zijn 
tweede titel. Of dat anders voelde dan 
bij zijn eerste kampioenschap? “Het 
went”, lacht de vrolijke Vordenaar.

BIJZONDERE SPORT IN 
OPKOMST
Om tot een prestatie als deze te ko-

men, oefent het lid van kleiduiven-
club Baerlebos in Didam veel. “Ze-
ker twee dagen in de week. Ik schiet 
wekelijks zo’n 200 tot 250 duiven.” 
Behalve het bijslijpen van je tech-
niek, is het van belang om mentaal 
de zaakjes op orde te hebben. “Dat is 
zelfs het belangrijkste. Je moet voor 
een wedstrijd denken dat je de hele 
wereld aan kunt. Dat gevoel bij jezelf 
oproepen, dat is de kunst.”

Daarnaast moet je er een paar centen 
voor over hebben om deze sport te 
beoefenen. Bosch grapt: “Ik heb er 
een boerderijtje aan over gehouden, 
maar ben er met twee begonnen.” 
Deze sport kost hem 100 tot 150 euro 
in de week. Ondanks de relatief hoge 
kosten wordt kleiduiven schieten 
steeds meer gedaan. Zo populair als 
in Amerika en Engeland, waar het 
volgens de Nederlands kampioen 
een ‘way of life’ is, zal het hier niet 
worden. “Daar is de ruimte ook niet 
voor”, vertelt de Vordenaar die zelf 
ook helpt met het bouwen van par-
coursen en lanceermachines.

De toenemende populariteit, bete-
kent automatisch ook meer concur-
rentie. Bosch is daarom realistisch in 
zijn ambities: “Ik wil dit niveau vast 
houden.”

Herbert Bosch uit Vorden 
Nederlands kampioen kleiduiven schieten

Vorden/Weert - Onder zware omstandigheden is Herbert Bosch uit 
de Vordense buurtschap Linde zondag 19 augustus Nederlands kam-
pioen kleiduiven schieten geworden in het Limburgse Weert. Moest 
er in 2010 bij een score van 97 nog een shootout aan te pas komen, 
ditmaal was een score van 84 voor Bosch voldoende om beslag te leg-
gen om zijn tweede nationale titel in een nog vrij onbekende tak van 
sport. Wel is kleiduiven schieten een sport in opkomst volgens de 
Vordenaar.

Herbert Bosch uit de Vordense buurtschap Linde werd zondag 19 augustus Nederlands kampioen kleiduiven schieten.

Met deze landelijke verkiezing wordt 
tevens geld opgehaald voor een aan-
tal goede doelen: KIKA, Spieren voor 
Spieren en Right tot Play. De sponso-
ren Spar, StenaLine en SportStroom 
doneren 0,05 euro per uitgebrachte 

stem aan het goede doel. Het publiek 
kan niet alleen stemmen op zijn of 
haar favoriete vereniging maar ook 
aangeven wat voor een waardering de 
club krijgt op een schaal van 0 tot 10. 
Stemmers maken kans op verschil-
lende prijzen, waaronder een iPad. 
De provinciale verkiezingsronde 
loopt nog tot en met 20 oktober. Het 
aantal stemmen telt voor de helft 
mee alsmede de gemiddelde waarde-
ring. Op 3 november wordt door een 
vakjury uit de provinciale winnaars 
de leukste vereniging van Nederland 
gekozen. Stemmen kan op 
www.leukstesportvereniging.nl

VV Vorden leukste 
sportvereniging van 
Bronckhorst
Vorden - Met 156 stemmen is VV 
Vorden verkozen tot ‘Leukste 
sportvereniging van de gemeente 
Bronckhorst’ in een verkiezing 
van het bedrijf Vote Company. De 
voetbalclub strijdt nu verder om 
ook de beste van Gelderland en 
wellicht zelfs van het hele land te 
worden.

U slaat daarmee twee vliegen in één 
klap; U bezoekt een aantal molens 
én de route tussen Ruurlo en Vorden 
voert u langs heel veel ‘ Groen van 
Toen ‘. Zo heeft het landgoed Hack-
fort een aantal festiviteiten t.g.v. 
het monumentenweekeinde geor-
ganiseerd. De route heeft een totale 
lengte van circa 40 kilometer. Er zijn 
drie opstappunten. U kunt in Ruurlo 
beginnen vanaf de Agneta zaagmolen 
aan de Borculoseweg 36 en daar de 
route ophalen voor de fietstocht naar 
Vorden. Bij de windmolen De Hoop 
aan de Zutphenseweg 39a in Vorden 
kunt u de route ophalen die u langs 
de Hackfortsche Windmolen en de 
Hackfortsche Watermolen naar de 
molen in Linde voert .Bij deze Lin-
desche molen aan de Lindeseweg 29 
ligt de route vanaf Linde naar Ruurlo 

voor u klaar. U kunt zelf uitkiezen op 
welke molen u begint of eindigt met 
de route. Nederland had 4 eeuwen 
geleden 10-duizenden molens. Er wa-
ren molens die polders droog maal-
den, molens die graan maalden, maar 
er waren ook duizenden industrie-
molens die bijv. dienden om papier 
of verfpigment te maken of om hout 
te zagen. In de Achterhoek kennen 
we vooral graanmolens. In die zin is 
de molen in Ruurlo een buitenbeen-
tje. Het is een zaagmolen en dus een 
echte industriemolen. U kunt hier 
de zagenramen bekijken maar let u 
vooral eens op de geweldige krukas 
die de zagen aandrijft en besef dat de 
krukas 4 eeuwen geleden werd uitge-
vonden door Cornelis Corneliszoon, 
die daarmee de basis legde voor de 
eerste industriële revolutie die Neder-

land zo’n vooraanstaande positie gaf 
in de Gouden eeuw. Ook in Vorden 
is voor de molenliefhebber veel te ge-
nieten. Het zijn alle vier molens die 
graan malen maar ze zijn allemaal 
van een ander type. Allereerst de mo-
len De Hoop die recent prachtig is 
gerestaureerd. Het is een rietgedekte 
houten stellingmolen. Vervolgens de 
Hackfortsche Windmolen met een 
stenen romp en een stelling. En dan 
gaan we naar een ander buitenbeen-
tje, de Hackfortsche watermolen aan 
de Baakse Beek (ook wel Ruurlose-, of 
Vordense beek genoemd) die gebruik 
maakt van de waterkracht van deze 
laaglandbeek. 
En tenslotte, de beltmolen in Linde. 
Ook deze molen kan graan malen 
maar is nog bekender om zijn The-
ater Onder de Molen (T.O.M ) . De 
molens zijn geopend van 9.00 uur tot 
17.00 uur. Het is fietsende bezoekers 
natuurlijk vrij om een gedeelte van 
de fietstocht te maken. Uiteraard zijn 
ook de niet fietsende bezoekers van 
harte welkom. De molenaars hopen 
op goed weer en voor de molen op 
een lekker windje.

Fietstocht langs 5 molens op 
zaterdag 8 september Vorden
Vorden - Dit jaar staat het Open Monumenten weekeinde in het teken 
van ‘ Groen van Toen’. Rond historische buitenplaatsen wordt aan-
dacht besteed aan de parken, waterpartijen en bossen maar verder 
zijn er veel monumenten te bezichtigen. Kerken en kastelen, maar 
natuurlijk ook molens. De molenaars van de molens in Vorden en in 
Ruurlo stippelen op zaterdag 8 september voor u een fietstocht uit die 
u langs een vijftal molens zal voeren.

Dat was mevrouw A.J. Lichtenberg,
Almenseweg te Vorden. Namens het
badpersoneel werd zij, vanwege deze
mijlpaal door Toke Gudde in de bloe-
metjes gezet.

50.000 ste bezoeker 
zwembad Vorden

Vorden - Het afgelopen weekend 
heeft het Vordense zwembad ‘In 
de Dennen’ de 50.000e bezoeker 
mogen begroeten.

Mevrouw Lichtenberg (links) Toke Gudde (rechts)

IEDERE DAG

KUNSTAGENDA VORDEN



Om kwart over elf legde de wethou-
der de kinderen uit hoe je op een vei-
lige manier het zebrapad oversteekt 
om het vervolgens ook te demonstre-
ren met enkele jongens en meiden 
aan zijn zijde. Na deze officiële start 
van de ‘Scholen zijn weer begonnen-
actie’, hielden de kinderen - gehuld 
in reflecterende hesjes - automobilis-
ten aan om hen er op te wijzen dat er 
weer rekening met scholieren moet 
worden gehouden. Dat zorgde voor 
een aardige opstopping in het dorp. 
In deze file echter geen chagrijnige 
gezichten, maar geduldige chauf-
feurs die goed naar de leerlingen luis-

terden. De jonge verkeersdeelnemers 
maakten gebruik van de mogelijk-
heid om mannen en vrouwen in de 
auto’s aan de tand te voelen over ver-
keersveiligheid. De automobilisten 
die Anne-Eva (10) uit groep 7 sprak, 
vertelden haar dat ze altijd goed op-
passen bij zebrapaden. “Iemand vond 
het wel lastig dat de scholen niet alle-
maal tegelijk weer beginnen”, vertelt 
de tienjarige. Maar je moet toch altijd 
stoppen voor een zebrapad en oppas-
sen in het verkeer?
Gelukkig doen de meeste automo-
bilisten in Vorden dat ook wel, zegt 
Anna-Eva. “De mensen stoppen gelijk 

als je voor 
het zebrapad 
staat.” Senna 
en Pien uit 
groep 7 van 
de Dorps-
school mer-
ken dat er 
soms chauf-
feurs zijn 
die doorrijden bij de oversteekplaats.
“Maar meestal stoppen ze.”
Gerdina de Kant neemt als begeleider
deel aan de actie. Het valt de leer-
kracht van de Vordense school op dat
je nu pas goed ziet hoe druk het is
in het centrum van Vorden. “Ik hoor
dat ook van andere leerkrachten, 
ouders, vrijwilligers van VVN en de 
wethouder.”
In de plannen die de gemeente
Bronckhorst met het centrum van 
Vorden heeft, was eerst geen zebra-
pad ingetekend. Omdat het verkeers-
licht bij de oversteekplaats ter hoogte
van de kerk is verwijderd, ontstond 
er volgens het schoolbestuur en ou-
ders een gevaarlijke situatie voor de
leerlingen. Op aandringen van hen
is er toch een zebrapad op de weg
aangebracht.   “In de nieuwe situatie
mogen auto’s straks maar 30 km/u
en was dat misschien niet nodig 
geweest”, zegt wethouder Seesing.
“Maar het is goed dat het er is.” 

In de file voor het zebrapad

Vorden - ‘Langzaam rijdend en stilstaand verkeer in de Vordense 
Dorpsstraat’. Deze melding was nog niet te horen tijdens de fileberich-
ten, maar een flinke rij auto’s stond er woensdagochtend 22 augustus 
wel in het dorp. De leerlingen van de Dorpsschool, VVN-Bronckhorst 
en wethouder Paul Seesing attendeerden de automobilisten er op dat 
de scholen weer zijn begonnen in deze regio. Leerling Freek had zich 
voor de gelegenheid zelfs in een echt zebrapak gehesen.

‘Freek de zebra’ en andere leerlingen van de Vordense Dorpsschool attendeerden auto-
mobilisten er op dat de scholen weer zijn begonnen. Deze actie had woensdag 22 augustus 
ter hoogte van het zebrapad op de Dorpsstraat plaats.

Kijk voor meer beeldmateriaal
op www.contact.nl

De ‘Visioffice’ is een apparaat om 
heel nauwkeurig de brillenglazen te 
berekenen. Aan het apparaat is veel 
research vooraf gegaan. En om het 
technisch uit te drukken: ‘De ‘Visiof-
fice’ is het eerste unieke , snelle en ac-
curaat meetsysteem, waarmee de be-
nodigde parameters voor alle glazen 
op de markt kunnen worden geme-
ten. De fabrikant is nog duidelijker: 
‘Het is een flexibel hulpmiddel in het 
verkoopproces waarmee de professio-
naliteit van de opticien naar de klant 
toe wordt benadrukt’. Jan Willem van 
Eeuwijk zegt het heel simpel: ‘Visio-
ffice’ is een ‘must’ voor onze zaak’! 
Vierjaar geleden hebben Jan Willem 
en Wendy de zaak overgenomen van 
Marcel en Annie Siemerink. 
Het was niet zo dat Wendy en Jan 
Willem in het ‘diepe’ sprongen, want 
ze kenden het bedrijf in al haar facet-
ten. Jan Willem kwam als 19 jarige 
al bij Siemerink over de vloer. Daar-
over zegt hij: ‘Een zwager van mij 
runde een brillenzaak in Emmeloord 
en vroeg mij of ik bij hem wilde ko-
men werken. Ik woonde zelf in Doe-
tinchem en om in Emmeloord aan 
de slag te gaan, zag ik niet zitten. Ik 
ben toen zomaar in augustus 1988 
bij Marcel Siemerink de zaak binnen-
gestapt en gevraagd of ik hier mocht 
komen werken. ‘Kom maar, je kunt 
meteen in september beginnen’, zo 
zei Marcel tegen mij.
Aanvankelijk mocht ik niet zoveel 
doen, glazen slijpen, leren hoe je 
glazen moet doormeten’, dat soort 

dingen. Ik kreeg alles redelijk snel in 
de vingers. De volgende stap was het 
doen van oogmetingen, contactlen-
zen erbij etc. Intussen heb ik alle be-
nodigde vakdiploma’s behaald vanaf 
opticien 1, tot vakbekwaam opticien 
en contactlenzenspecialist’, zo zegt 
Jan Willem. Echtgenote Wendy was 
alvorens de zaak werd overgenomen, 
ruim negen jaar bij Siemerink werk-
zaam. ‘Ik had al eerder bij een juwe-
lierszaak in Doetinchem gewerkt. An-
nie Siemerink heeft mij alles op het 
gebied van brillen geleerd. ‘Welke bril 
past bij een bepaald gezicht e.d.’, zo 
zegt Wendy. Behalve het bijhouden 
van de administratie, verkoop e.d. is 
zij ook belast met de inkoop van sie-
raden, juwelen en horloges. Wendy: 
‘Wij mogen over de verkoop niet 
ontevreden zijn. Er is de laatste tijd 
vanwege de koers van het goud, in 
het assortiment wel het één en ander 
veranderd. Ook hier een voortdurend 
wisselend modebeeld’, zo zegt ze. Op-
ticien Jan Willem is eveneens een te-
vreden ondernemer. Zegt hij: ‘In ons 
vak speelt de huidige crisis nauwelijks 
een rol. Aan de klanten die bij ons ko-
men wordt veel aandacht besteed. Wij 
hebben gemotiveerd gediplomeerd 
personeel en wij verkopen hoogwaar-
dige producten. Bij mensen die om 
advies vragen betreffende hun ogen, 
doen we eerst een oogmeting en in-
dien noodzakelijk sturen we ze eerst 
door naar hun huisarts. Deze kan dan 
eventueel een bezoek aan de oogarts 
adviseren’, zo zegt Jan Willem.

Siemerink Opticien Juwelier Vorden

Veel aandacht en tijd voor bezoekers aan onze zaak
Vorden - ‘In onze branche gaan de veranderingen steeds sneller en 
worden de producten steeds moderner. Kijk naar het enorme assor-
timent (verschillende) brillen. Momenteel hebben we in onze zaak de 
‘Visioffice’ geïntroduceerd’, zo zegt Jan Willem van Eeuwijk die samen 
met echtgenote Wendy eigenaar is van ‘Siemerink Opticien Juwelier’.

Jan Willem en Wendy van Eeuwijk

De kleurrijke schilderijen van Ellen Geerts roepen een intens 
verlangen naar vakantie op. Je zou zorgeloos en urenlang willen 
zwerven door haar zonovergoten landschappen. Geerts’ manier 
van schilderen zorgt voor een vermenging van zintuigen: synes-
thesie. Het is alsof je de kleuren kunt ruiken en proeven. Wijn, la-
vendel, droog hout, een zilte bries. Het klinkt wellicht oneerbiedig 
om Geerts’ werk feelgood kunst te noemen, maar het is positief 

bedoeld. De term wordt vaak gebruikt in combinatie met films. 
Het blijkt dan dat mensen vaak toch heel verschillende meningen 
hebben over wat een feelgood movie typeert. Een happy end is wel 
een belangrijke voorwaarde, maar drama mag er zeker in zitten. 
De schilderijen van Ellen Geerts roepen dergelijke emoties ook op; 
zij nodigen uit tot verkennen en verdwalen. 
Aanmelden 0575-556456 of 06-54397579.

In Galerie A quadraat

Lezing door drs. Tiana Wilhelm
Vorden - In Galerie Aquadraat aan de Mosselseweg 
te Vorden wordt zondag 2 september om 14.00 uur 
een lezing gehouden door drs. Tiana Wilhelm. Aan 
de hand van het werk van Ellen Geerts dwaalt Tia-
na Wilhelm af naar kunstenaars zoals Wim Oepts, 
met wie Ellen een verwantschap voelt, waarbij wij 
ook Herbert Fiedler en de Fauvisten tegenkomen.



Om een instrument te leren bespe-
len, speelt leeftijd geen enkele rol: of 
je nu 8 bent of 88, bij onze muziek-
vereniging kun je altijd terecht. Een 
muziekinstrument krijg je in bruik-
leen van onze muziekvereniging en 
je krijgt wekelijks les van professione-
le vakdocenten. Na ongeveer een jaar 
mag je meespelen in het leerlingen-
orkest, waar je de eerste beginselen 

van het samen muziek maken onder 
de knie krijgt. 

BLOKFLUITLESSEN
Voor kinderen vanaf 7 jaar is er bij 
onze muziekvereniging de mogelijk-
heid om blokfluit te leren spelen. 
In een klein groepje krijgen de kinde-
ren wekelijks les. Tijdens deze lessen 
leren kinderen op een speelse manier 

de beginselen van het notenschrift 
en ze leren hoe leuk het is om samen 
muziek te maken. De blokfluitoplei-
ding duurt 1 of 2 jaar, en vormt een 
mooie opstap naar een ander instru-
ment binnen onze vereniging. De 
blokfluitlessen vinden plaats in het 
Dorpscentrum.
Wil je meer weten over muziekles-
sen, over de blokfluitlessen, of wil je 
lid worden van de majorettegroep, 
dan kun je contact opnemen met Jo-
anne Lam of Tinie Barink. Zij helpen 
je graag!
Joanne Lam  0575-554232 
joanne3006@hotmail.com
Tinie Barink  0575-553376
tinieschotsman@hotmail.com

Muziek maken: jong geleerd, oud gedaan!

Vorden - Vanaf 30 augustus is het dan officieel een feit: Harmonie 
Vorden wordt geboren! De afgelopen maanden is er keihard gewerkt 
om deze samenwerking tot stand te brengen en we zijn er dan ook 
trots op dat we dit seizoen een prachtige nieuwe vereniging kunnen 
presenteren. De vereniging beschikt over een harmonieorkest, een 
leerlingenorkest, een slagwerkgroep, een blokfluitgroep en een majo-
rette/twirlgroep.

De touwtrekkers van Vorden wisten 
in de 680 kg.A klasse de beker wel 
te winnen. Tweede, op grote achter-
stand, werd TTV Eibergen. De strijd 
om de derde plaats was een erg span-
nende tussen TTV OKIA uit Holten 
en TTV Heure. Na acht toernooien 
bleken beide teams evenveel punten 
te hebben en moest op het eindtoer-
nooi nog een beslissingswedstrijd 
worden getrokken. Na een zware 
strijd werd TTV Heure, met luide aan-
moedigingen vanuit het publiek, de 
uiteindelijke nummer drie. De teleur-
stelling werd voor de Holtense man-

nen nog groter toen, na een totale
offday,  bleek dat ze op deze slotdag
het kampioenschap in de 680 kg. B 
klasse moesten afstaan aan nieuwko-
mer Peco uit Teuge. In de 640 kg. A
klasse werd TTV Eibergen kampioen
gevolgd door TTV OKIA en Vios Bison
uit Beltrum. Olden Eibergen won de
640 kg. B klasse. Ook hier werd de
stand op de laatste dag nog veran-
derd: TTV Eibergen werd met 1 punt
voorsprong op de Hagmoltrekkers uit
Beckum toch nog tweede. Bij de da-
mes ging de titel, zoals verwacht naar
het team van TTV Oele voor Schuts-
hof en TTV Eibergen. Volgende week
vertrekken de meeste touwtrekkers
naar het Zwitserse Appenzell waar
de Wereldkampioenschappen van 6 
t/m 9 september zullen worden ge-
houden.
De teams van TTV Heure, TTV Eiber-
gen en Vios Bisons zullen, met enkele
spelers van andere clubs,  als Natio-
naal team ons land vertegenwoordi-
gen in 4 verschillende gewichtsklas-
sen. Een aantal jeugd- en damesleden
van deze verenigingen zijn opgeno-
men in de Nationale dames en jeugd
selectie.

TTV Heure opnieuw kampioen
Vorden - Op het slottoernooi van 
de touwtrek competitie Gewest 
Oost, dat door het Hengelose TTV 
Oele werd georganiseerd, wist het 
720 kg. team van het Borculose 
TTV Heure haar titel met succes 
te prolongeren. Na eerder al het 
Nederlands Kampioenschap in 
deze klasse voor de vierde ach-
tereenvolgende keer te hebben 
gewonnen pakten ze ook de titel 
in het Gewest met ruime voor-
sprong op naaste concurrent TTV 
Vorden.

Ik werk niet bij de gemeente en ben 
het ook niet altijd met de gemeente 
eens, maar de plannen voor het nieu-
we centrumplan, zijn al bijna 10 jaar 
geleden begonnen. Zo lang duurt dit 
dus al, zoveel geld heeft het al gekost, 
en zoveel jaar is er ook geld apart ge-
legd voor deze verbouwing. En na 10 
jaar inspanning zijn er mensen die er 
nu zomaar mee willen stoppen? 

De gemeente heeft vele inloopavon-
den gehouden om de plannen te 
bekijken. Daar werd ook de ruimte 
gegeven voor een kritische noot en 
zelfs zijn de plannen meerdere malen 
herzien waar rekening gehouden kon 
worden met wensen van burgers. 
Zelfs de bomenstichting was destijds 
akkoord met de plannen!! 

Pas op het moment dat de plannen 
definitief werden en er eindelijk be-
gonnen kon worden met dit grote 
meerjarenplan, waren er enkelen die 
op eigen houtje besloten de plannen 
te dwarsbomen. Er werd, toen pas, 
een nieuwe bomenclub opgericht en 
opeens deugde er helemaal niks meer 
van de plannen. Waar voorheen dus 
akkoord op was gegeven! Dat noem 

ik pas achter de rug om. U moet
dus niet steeds schrijven dat de bo-
menstichting hier niets van af wist. 
Er wordt nu op een nare manier via
de media op de plannen ingespeeld. 

Bij het masterplan zijn meerdere par-
tijen betrokken, zo ook de onderne-
mers. De Vordense ondernemers zijn
vooruitstrevend en scherp en van
groot belang voor ons dorp. Zij begrij-
pen dat voor de toekomst alleen een
vernieuwing en upgrade van het dorp
kan bijdragen aan blijvend succes. 

Want zeg nou zelf, Vorden is voor ie-
dereen een prachtig en gezellig dorp
in de regio. En met het masterplan 
blijft dat voor de toekomst ook zo.
Vertelt u er namelijk ook eens bij dat
in het masterplan rekening is gehou-
den met een compleet ondergronds 
ecosysteem voor de nieuwe bomen.
Waarin ze de ruimte krijgen gezond
te blijven en te groeien. 

Er worden zoals de vele negatieve
berichten schetsen, geen ‘sprietjes’
teruggeplaatst maar mooie bomen
met een stevige stam. Met de nieuwe
bomen zijn we dan eindelijk van die
platanenrommel af waar menig per-
soon met allergie in de zomer niet
eens onderdoor kan lopen. Al die bol-
letjes van deze bomen zorgen voor 
allergie klachten, hoesten en niezen.
Wat heerlijk, dat ze straks worden 
vervangen door lindes. 

Zoals u begrijpt ben ik erg tevreden
over de keuzes en de plannen. Ik ben
blij dat ik als burger de totstandko-
ming van de plannen goed heb kun-
nen volgen en heb er vertrouwen in
dat ons dorp hiermee voor de toe-
komst hoog op de kaart kan blijven
staan als toeristische trekpleister. 

Hoogachtend, 
J. Hogendoorn 
Vorden

Ingezonden brief
Al maanden erger ik mij aan de 
negatieve toon van alle berichten 
in het contact wat betreft de bo-
menkap in Vorden. Een blijkbaar 
select groepje mensen dat de af-
gelopen jaren, tijdens de presen-
tatie van de plannen, heeft gesla-
pen wordt nu wakker en begint 
opeens met demonstreren en het 
verspreiden van leugens wat be-
treft de plannen. Het gros van de 
Vordenaren steunt de vooruit-
strevende plannen voor een ver-
nieuwend en toonaangevend cen-
trum en is het ‘bomenstation’ al 
lang gepasseerd. Toch zijn er nog 
enkele mensen met veel tijd die 
pas nu, nou de plannen definitief 
zijn, stampij gaan maken.

Hebt u nog zaken waar u voor dit 
doel afstand van wil doen neem 
dan rustig contact op met de heer 
H. Haggeman in Wichmond, tel. 
441943. 

DE PLEINMARKT IS OP 
ZONDAG 23 SEPTEMBER.

Pleinmarkt Vierakker op 
zoek naar goed materiaal
Vierakker - De commissie plein-
markt ten bate van de restaura-
tie van de St.Willibrorduskerk 
in Vierakker is nog op zoek 
naar spullen die goed in de ver-
koop liggen.

DIVERSITEIT
De sinds 2006 vier maal per jaar plaatsvindende kunst-
route biedt  het publiek een grote diversiteit aan abstracte 
en figuratieve beeldende kunst en vormgeving. Dit maal 
worden er foto’s, schilderijen en werken op papier, objecten 
en installaties, beelden in brons, glasobjecten, sculpturen en 
klein plastiek, sieraden en tassen getoond op verrassende lo-
caties.

BESCHOUWER, KUNSTWERK EN KUNSTENAAR/
VORMGEVER
KunstZondagVorden beoogt bruggen te slaan tussen de be-
schouwer en het kunstwerk. Daarom zijn de kunstenaars/
vormgevers aanwezig om met het publiek in gesprek te 
gaan over hun werkstukken, hun inspiratiebronnen en 
toegepaste technieken. Op deze manier biedt KunstZon-
dagVorden de kijker handvatten om intensiever naar de 
kunstwerken te kijken.

OVERZICHTSTENTOONSTELLING KZV
Op het nieuwe startpunt, Dorpsstraat 9, 7251 BA Vorden 
is een overzichtstentoonstelling te zien van alle aan deze 
24ste KZV deelnemende kunstenaars/vormgevers.  Deze 
tentoonstelling is  geopend op zaterdag 1 en 8 september 
van 14.00 tot 17.00 uur en op KunstZondagVorden van 
11.00 – 17.00 uur. Zo kunt u zich op deze plek alvast een 
beeld vormen wat er op de diverse locaties te zien is en 
aan de hand daarvan de route van uw keuze samenstellen.

INFOBLAD KZV
Het kleurrijke Infoblad met tekst en beeldmateriaal van 
alle deelnemende locaties en een plattegrond van het ge-
bied is vanaf heden te verkrijgen bij de VVV, Kerkstraat 
1b, Vorden en bij de overzichtstentoonstelling, Dorps-
straat 9, Vorden. Ook is het Infoblad 9 september a.s. op 
alle deelnemende locaties te verkrijgen of te downloaden 
op www.kunstzondagvorden.nl

IN BEELD 
Voor deze KunstZondagVorden is ‘t Beeckland, Ulenhof 
College uitgenodigd deel te nemen als KZV- gast met de 
tentoonstelling  “Beeldend Werk” van hun leerlingen.  
Voorzitter KZV Will(emijn) Colenbrander wil hiermee een 
brug slaan tussen scholen en KunstZondagVorden en hen 
hiermee stimuleren ook eens een bezoek te brengen aan 
galerie, atelier of beeldentuin in je directe omgeving. Op 9 
september tussen 11.00 en 17.00 uur bent u dus van harte 
welkom op ’t Beeckland College, Het Hoge 41 om kennis 
te maken met  de  expositie  “Beeldend Werk” van eind-
examenleerlingen, oud-leerlingen en huidige leerlingen.

Docent kunstvakken, Ron Bastiaan Net, licht toe dat leer-
lingen van ‘t Beeckland zichtbaar in aanraking komen met 
kunst  en cultuur. Hiertoe volgen zij de vakken beeldende 
vorming, dans, muziek en CKV. Belangrijk is dat de studen-
ten leren vooral creatief/divergent te denken. Dit betekent 
het zoeken naar meerdere opties voor de oplossing van een 
vraagstuk. Hierbij maken ze voor de beeldende vakken o.a. 
gebruik van een grote verscheidenheid aan materialen en 
technieken in 2d en 3d.. De resultaten hiervan kunt u op 
KZV bekijken op t Beeckland en in de KZV-overzichtsten-
toonstelling. www.kunstzondagvorden.nl

Verrassende kunst op verrassende locaties

KunstZondagVorden

Vorden - Zondag 9 september 2012 hebben vijf gale-
ries, waarvan twee met beeldentuin en vier ateliers 
in Vorden- dorp en haar buitengebied van 11.00 tot 
17.00 uur weer de KZV-vlag gehesen voor de 24ste 
KunstZondagVorden. Gastdeelnemer KZV is ‘t 
Beeckland College met beeldend werk van o.a. eind-
examen leerlingen. Ook een overzichtstentoonstel-
ling met werk van alle KZV-deelnemers ontbreekt 
dit keer niet.



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

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Verzetten
 B. Völleweggens
 C. Zwiebelen

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Een kofferbakmarkt is vergelijkbaar 
met een rommelmarkt. Er is een rui-
me keuze in o.a. huisraad, boeken, 
curiosa, speelgoed en kleding te vin-
den. Dit alles vindt plaats in een ge-
zellige ambiance waar ook aandacht 

is voor de kinderen. Er is o.a. een
springkussen te vinden. Op de markt
is een Piaccetto koffie mobiel aanwe-
zig. Hier kunt u gratis en vrijblijvend
een lekker kop Italiaanse koffie pro-
beren.

Kofferbakmarkt Vorden

Vorden - Zondag 2 september vindt voor de 2e keer een kofferbak-
markt plaats op het terrein van autobedrijf Groot Jebbink aan de
Rondweg 2 te Vorden. Net als de vorige editie belooft dit wederom een
gezellige dag te worden, waarop particulieren hun overtollige maar
nog goed bruikbare spullen vanuit hun eigen kofferbak aanbieden.

De angst bij de provincie Gelderland 
voor sluipverkeer op deze route is in-
gegeven door het feit dat er wegwerk-
zaamheden zijn aan de Den Elterweg 
en Zutphen-Emmerikseweg (N314) 
tussen Baak en Zutphen. Deze route 
zijn derhalve afgesloten voor gemoto-
riseerd verkeer. Bewust of onbewust; 
op deze woensdagmiddag rijden er 
meerdere auto’s over de Vierakkerse-
straatweg en zien niet veel later dat 
ze niet verder kunnen. De meesten 
keren voor de hekken die vlak voor 
de sluis zijn geplaatst, maar net als 
de bestuurder van de donkergroene 
auto negeert ook een dame de hek-
ken en sluit achter de jongeman aan.
Niet veel later is de consternatie com-
pleet als een tractor die wel over de 
bussluis kan hen tegemoet komt. 
“De TomTom heeft me hier naartoe 
geleid. Ik ben hier niet bekend en 
weet echt niet hoe ik anders op mijn 
bestemming moet komen”, roept de 

jongeman. De vrouw kijkt de tractor-
bestuurder vragend aan. Hij legt uit 
wat de te vervolgen route is en enkele 
ogenblikken later is de bussluis weer 
vrij. Maar... voor hoe lang?

OMLEIDINGEN
De provincie Gelderland werkt nog 
tot en met vrijdag 28 september aan 
de N314. Tijdens de werkzaamheden 
wordt het verkeer middels diverse 
routes omgeleid. Het doorgaande 
verkeer van Doetinchem naar Zut-
phen wordt oostelijk omgeleid over 
de N316 via Velswijk, Hengelo (Gld), 
Vorden en de N319 naar Zutphen en 
vice versa en het doorgaande verkeer 
van Laag-Keppel en Doesburg naar 
Zutphen wordt westelijk omgeleid 
over de N317 Laag-Keppel, Doesburg, 
Dieren en de N348 naar Zutphen en 
vice versa. Tussen Baak en Zutphen 
wordt het verkeer omgeleid over de 
Vordenseweg en de Baakseweg, naar 

Wichmond en Vorden en verder over 
de N316 (Zutphenseweg / Vorden-
seweg) naar Zutphen en vice versa. 
Alle omleidingen staan met borden 
langs de weg aangegeven, zo staat op 
de site van de provincie aangegeven. 
Bedrijven en aanwonenden van de 
N314 en van het buitengebied tus-
sen de IJsselweg en Zutphen, worden 
over hun bereikbaarheid afzonderlijk 
geïnformeerd. Fietsers ondervinden 
overigens geen hinder van de weg-
werkzaamheden, zij kunnen over het 
nieuwe fietspad dat is aangelegd tus-
sen Baak en Zutphen.
Vanaf 20 augustus worden de oude 
aanliggende fietsstroken en gedeel-
tes van het overbodige fietspad aan 
de buitendijkse zijde van de N314 
verwijderd. De werkzaamheden wor-
den gecombineerd met de aanleg van 
veilige fietsoversteken bij de kruisin-
gen van de N314 met de Gelderhorst, 
de Hekkenhorst, de IJsselweg en de 
Bontekoeweg. Tevens wordt groot 
onderhoud uitgevoerd aan de rijbaan 
van de N314 tussen Baak en Zutphen. 
Langs de N314 
worden land-
bouw passeer-
havens, in-
spectiehavens 
en bushaltes 
aangelegd.

Automobilisten rijden zich klem bij 
bussluis tussen Vierakker en Zutphen

Vierakker - Een jongeman trapt op de rem, stapt enkele seconden la-
ter uit zijn donkergroene personenauto, inspecteert de bussluis eens, 
kijkt of hij er via de berm langs kan en komt tot de conclusie dat hij 
hier echt niet langs kan. “Wat moet ik nu?”, roept hij, terwijl zijn 
schouders ophalend. “Kan ik die hekken niet over het gat leggen zo-
dat ik verder kan?” Dit tafereel deed zich woensdagmiddag 22 augus-
tus voor op de Vierakkersestraatweg tussen Vierakker en Zutphen bij 
de bussluis die tijdelijk is geplaatst om sluipverkeer een halt toe te 
roepen. Sinds de aanleg reden al diverse mensen zich klem. Enkelen 
kwamen zelfs met hun wagen vast te zitten in de bussluis die tussen 
Koekoekstraat en Leestenseweg is aangelegd.

Op 17 en 18 augustus vond het Hen-
gelsfeest plaats in Hengelo Gld. twee 
onvergetelijke avonden, waarvan de 
vrijdag dit jaar voor het eerst! Met in 
totaal ruim 1800 bezoekers over het 
hele weekend kunnen de organisatie 
en alle vrijwilligers terugkijken op 
een warm, maar ontzettend gezellig 
en goed verlopen evenement.

De loungebar was dit jaar nieuw in 
het geheel en was een groot succes! 
Vele mensen stonden n.a.v. de hoge 
temperaturen op blote voeten in het 
strandzand te genieten van de nieuw-
ste zomerse klanken. Tijdens de op-
tredens van Django Wagner en Vinz-
zent spoedde menig bezoeker zich 
naar het hoofdpodium waar de ge-
zelligheid nog opgevoerd werd, vele 

bekende meezingers passeerden hier
de revue! Zoals ieder jaar eindigde 
het Hengelsfeest in de welbekende
Après-ski hut, waar de voetjes van de
vloer gingen bij de jongens van Fifty
Fifty entertainment!

Inmiddels is het feestterrein weer 
leeg en kan iedereen terugkijken op
een geweldig Hengelsfeest jaar, en
heel graag tot volgend jaar!

Hengelsfeest 2013 zal weer in het 3e
weekend van augustus plaatsvinden 
en dus op 16 en 17 augustus!
De bands en artiesten zullen begin 
2013 bekend worden gemaakt!

Zie voor foto’s en meer informatie de
site: www.hengelsfeest.nl

Hengelsfeest 2012 was 
een GROOT succes!

Hengelo - ‘’Wij hebben het wei gevoel van Bronckhorst ervaren op het
Hengelsfeest’’ aldus een van de bezoekers na afloop van het Hengels-
feest!

Als u voor een zieke, dementerende 
of gehandicapte in uw directe om-
geving zorgt, bent u mantelzorger. 
Meestal gaat het om zorg voor een 
familielid, zoals partner, ouder, kind, 
broer of zus maar het kan ook gaan 
om zorg voor iemand uit uw vrien-
denkring of uit uw buurt. 
De zorgtaak kan soms psychisch 
zwaar worden met als gevolg dat u ’s 
nachts wakker ligt. Het zorgen ma-
ken om verandert in piekergedrag. 

Door het slechte slapen voelt u zich 
moe en gespannen en zit u niet lek-
ker in uw vel. Kortom, het beïnvloedt 
uw dagelijks leven! Hier kunt u iets 
aan doen. 
Deze middag geeft een medewerker 
van GGNet u als mantelzorger advies 
en tips om het piekergedrag een halt 
toe te roepen. Er wordt ingegaan op 
de rol die uzelf hierin kunt hebben 
en waar u voor ondersteuning te-
recht kunt. 

Ook is er gelegenheid om lotgenoten 
te ontmoeten en ervaringen of infor-
matie uit te wisselen. 
De bijeenkomst begint om 13.30 uur 
en duurt tot ongeveer 16.00 uur en 
is gratis toegankelijk. Wel is opgave 
verplicht, dit kan tot 4 september 
door te bellen naar VIT-hulp bij man-
telzorg 0573-438400 of te mailen 
naar info@vithulpbijmantelzorg.nl. 
De bijeenkomst wordt gehouden in 
Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 
in Hengelo Gld. en is een initiatief 
van VIT. Voor meer informatie bel 
VIT-hulp bij mantelzorg 0573-438400 
of kijk op 
www.vithulpbijmantelzorg.nl

Dinsdag 11 september

Themabijeenkomst: 
Stoppen met piekeren
Hengelo - Op dinsdag 11 september worden mantelzorgers uit de ge-
meente Bronckhorst geïnformeerd over het thema ‘stoppen met pie-
keren’. De bijeenkomst wordt van 13.30 tot 16.00 uur gehouden in 
Partycentrum Langeler aan de Spalstraat 5 in Hengelo Gld.

Deelnemers aan de dertig kilometer 
kunnen tussen 9.00 en 10.00 uur van 

start gaan. Voor de twintig kilometer 
is de starttijd tussen 9.00 en 11.00 

uur en voor de tien en vijf kilometer 
tussen 10.00 en 12.00 uur. 

Voor meer informatie: zie de website 
www.wsvdosbarchem.nl of tel. 0573 
257351.

Wandelsportvereniging Door Oefening Sterk Barchem

Wandeltocht langs Achterhoekse kastelen
Vorden - Wandelsportvereniging DOS Barchem organiseert zondag 2 
september een Kastelenwandeltocht in Vorden. Wandelaars kunnen 
kiezen uit vier afstanden: vijf, tien, twintig of dertig kilometer. De 



Mees, de jongste en de dame in het 
gezelschap en de heren Gery Groot 
Zwaaftink en Arjan Verschuur wer-
ken alle drie als solist in het land 
met heel verschillende program-
ma’s. Sinds de zomercarrousel van 
2011 hebben ze zich verenigd on-
der de noemer ‘Barden van Bronck-
horst’. Zij blijven trouw aan hun 
eigen stijl en manier van optreden 
maar weten het zo te brengen dat 
ze toch samen tot een kloppend 
programma komen. De formule is 
dat één begint vanuit een bepaald 
thema en dat de volgende daarop 
aansluit. De volgorde wordt be-
paald door het kaartspel. Barden 
van Bronckhorst: Gery, Mees, Ar-
jan. Deze keer stond de Vrouw voor 

Gery, de Heer voor Mees en het Aas 
voor Arjan. Iemand uit het publiek 
trok de Heer, dus Mees mocht be-
ginnen. Na de Heer volgt het Aas, 
dus Arjan moest antwoorden op het 
lied van Mees, Gery weer op Arjan 
en Mees weer op Gery. Op deze ma-
nier werden er veel onderwerpen 
op drie heel verschillende manieren 
belicht. De zangers hielden elkaar, 
het publiek maar ook zichzelf een 
spiegel voor. De totaal verschillende 
manier van benaderen en uitvoeren 
maakte deze avond interessant en 
aanstekelijk voor het publiek. De 
zaal reageerde met een staande ova-
tie. Op vrijdag 8 november 2013 (!) 
staan de Barden wederom geboekt 
in TOM.

Staande ovatie voor 
Barden in TOM Vorden
Vorden - De 8e Zomercarrousel in Theater Onder de Molen te Vorden 
is succesvol verlopen. Josée van der Staak opende met een eigen num-
mer ‘Laat me vrij’ om duidelijk te maken dat er die avond uitsluitend 
eigen werk gebracht ging worden door singer/songwriters.

Annie, Bennie en Wim zagen hun 
jarenlange inspanningen beloond, de 
bocht is een stuk veiliger geworden: 
twee verkeersgeleiders en een tus-
senberm, zodat fietsers die hier de 
Ruurloseweg moeten oversteken, dit 
eventueel in twee etappes kunnen 
doen. In de oude situatie moesten 

de fietsers in één keer oversteken. 
Gezien het verkeer vanuit Vorden en 
vanuit Ruurlo, een gevaarlijke situ-
atie. Bovendien is de rijweg een stuk 
breder gemaakt en is het fietspad ver-
legd. Ook heeft de provincie struiken 
weggehaald (komend vanuit Vorden, 
in de bocht rechts) zodat ook het uit-

zicht beter is geworden. Bennie Gos-
selink: ‘Toch is het opmerkelijk dat 
er op enkele uitzonderingen na, in 
de loop der jaren weinig ongelukken 
zijn gebeurd. Gewoon een kwestie 
van geluk’, zo zegt hij. 
In 2005 heeft het bestuur van Kra-
nenburgs Belang het dorpsplan 2005- 
2015 gelanceerd. Een plan niet alleen 
gericht op nieuwe ontwikkelingen, 
maar vooral ook op het in standhou-
den van alles wat de Kranenburg zo 
prettig maakt om daar te leven. Wim 
Gudde: ‘In het plan ook ruim aan-
dacht voor de verkeersproblematiek 
op de Kranenburg, zoals bijvoorbeeld 

een veiliger oversteek bij de Wien-
tjesvoort. Verder ook aandacht voor 
meer veiligheid (parkeren) rondom 
school de Kraanvogel en de sportvel-
den van de voetbalclub Ratti . Er is 
toen een ‘Uitwerkgroep Verkeer‘) be-
noemd waarin wij drieën zitting heb-
ben’, aldus Wim Gudde. Ook stond 
een fietsveilige route voor schoolkin-
deren vanuit de Wildenborch naar de 
Kranenburg op het verlanglijstje. 
Wim Gudde: ‘Dat laatste werd al vrij 
snel opgelost, de kinderen uit de Wil-
denborch kunnen via een ‘achteraf-
weggetje’ en de Ganzesteeg naar de 
Kranenburg fietsen’. De ‘uitwerk-
groep’ heeft zich direct ‘hard’ ge-
maakt en zich gefocust op de onvei-
lige verkeersituatie in de bocht bij de 
Wientjesvoort. Zo zijn er onder meer 
diverse gesprekken met de gemeente 
Bronckhorst en de provincie gevoerd. 
Wim Gudde: ‘We hebben diverse 
voorstellen gedaan (en deze geargu-
menteerd) zoals het aanbrengen van 
verkeerslichten, een fietstunnel op 
die plek e.d. Helaas allemaal te duur, 

kortom we zijn er jaren mee bezig
geweest.
Vorig jaar kregen we een uitnodiging
om naar het gemeentehuis te komen.
Daar kregen we tot onze verrassing te
horen dat de verkeerssituatie bij de
Wientjesvoort wordt aangepakt. Ster-
ker nog de plannen lagen klaar en 
die zijn dus inmiddels gerealiseerd. 
In feite werden onze voorstellen ge-
honoreerd’, zo zegt hij. Bennie Gos-
selink: ‘Wij zijn natuurlijk best trots
dat wij dit bereikt hebben. Prachtig
dat ook de situatie in de bocht voor-
bij het Medler is verbeterd’, zo zegt
hij. De ‘Uitwerkgroep Verkeer’ hoopt
dat ook de andere prioriteit (parkeer-
probleem bij school De Kraanvogel 
en voetbalclub Ratti) ook opgelost zal
worden. Wim Gudde: ‘Dat is trou-
wens niet zo eenvoudig. Er zijn veel
betrokkenen. Vooral bij voetbaltoer-
nooien en bijzondere activiteiten op
de Kraanvogel is het parkeren een 
groot probleem. Wij blijven ons in 
ieder geval inzetten voor dit doel’, zo
zegt hij.

Bocht bij Wientjesvoort inmiddels veiliger

Kranenburgs Belang trots dat initiatief is beloond

Kranenburg - Ze kwamen alle drie op de fiets naar de bocht bij de 
Wientjesvoort. Wim Gudde en Bennie Gosselink vanuit de Kranen-
burg en Annie Reintjes vanuit het buurtschap Mossel. Wim Gudde 
had een thermosfles koffie en een doos appelgebak meegebracht. Dat 
inmiddels de bocht bij de Wientjesvoort veiliger is geworden moest, 
zo vond het drietal, gevierd worden. Het liefst met een borreltje, maar 
fietsen en een borrel gaat niet samen, vandaar de koffie met gebak!

Bocht Wientjesvoort

V.l.n.r.: Bennie Gosselink, Wim Gudde en Annie Reintjes

Het koor heeft met name meer man-
nen nodig! Koorervaring is niet be-
slist noodzakelijk. Het Toonkunst
Plus Koor bestaat uit 70 leden en 
repeteert op donderdagmiddag van 
14.00-16.00uur onder de bezielende
en stimulerende leiding van Hans La-
mers, die tevens dirigent is van Toon-
kunst Zutphen en Omstreken. Voor
nadere informatie kan men contact
opnemen met secretaris mevrouw
E.Stehmann, tel.0575-551495 of via
email; es7521@gmail.com

Start Toonkunst Plus 
Koor Vorden
Vorden - Toonkunst Plus Koor 
start donderdag 6 september 
in het Nutsgebouw, Breegra-
ven 1 te Warnsveld, met de 
eerste repetitie van het nieuwe 
seizoen. Mensen die graag zin-
gen en behoren tot de groep 
50 Plus en die bovendien graag 
deel willen uitmaken van een 
enthousiast gemengd koor, 
zijn die middag welkom.

Er is nóg  een pluspunt: het is een bedrijf waar een zestal 
mensen die door een beperking moeilijk aan de slag kun-
nen komen, een zinvolle werkplek vinden. Door artikelen 
te repareren of weer mooi te maken. ‘En dan ontdek je’, 
zo vertelt Boedelhofbaas Wim Nijkamp, ‘ook onvermoede 
talenten. Zo is er een enthousiaste vrijwilliger die zijn mu-

zikale hobby bij ons heeft omgezet in een perfect beheerde 
muziekafdeling van platen, bandjes, CD’s en andere mu-
ziekdragers. De kenners komen er graag snuffelen voor 
leuke koopjes. Of blijkt een medewerker de nieuwe rage 
te hebben ontdekt om van oude steigerplanken meubels te 
maken. En dat heel handig doet. Meubels voor in de tuin en 
zelfs voor binnen. Ruige meubels, die bovendien goedkoop 
zijn en op maat kunnen worden gemaakt  Vooral jonge 
mensen kunnen er voordelig voor een deel hun huis mee 
inrichten.’

Zo vormt de Boedelhof een plek waar mensen met veel ple-
zier werken of als vrijwilligers  een nieuwe hobby hebben 
gevonden. Met recht een win-win-situatie.

De Boedelhof… méér dan een kringloopwinkel 
in Vorden
Vorden - Veel inwoners van Vorden en omstreken 
hebben het al ontdekt. ‘De Boedelhof’ vervult als 
kringloopbedrijf een nuttige functie. Passend in een 
tijd waarin velen hun overtollige spullen een nieuwe 
start geven door ze naar de Boedelhof te brengen. En 
zeker ook om er vaak voor een fractie van de nieuw-
prijs een goede aankoop te doen.



Op 23 augustus 1997 opende toen-
malig burgemeester Van Beeck Cal-

koen  van de gemeente Hengelo het 
pand aan de Winkelskamp. “Het was 

echt een sprong in het diepe”, blik-
ken Remge en Wilma terug. “We wa-
ren nog maar 22 en 23 jaar oud en 
begonnen helemaal op nul.” Alleen 
de basis werd destijds bij Aerofitt 
aangeboden: fitness en aerobics. De 
bardiensten werden gedraaid door 
vrijwilligers, veelal vrienden en fami-
lie. “Alleen op zondagavond kwamen 
we het hok uit. Hele dagen waren 

we bezig met lessen gegeven, schoon 
maken, onderhoud en administratie. 
Als vervelend hebben we het echter 
nooit ervaren. Aerofitt is ons kindje. 
En het feit dat we steeds weer groei-
den, zorgde voor motivatie.”

GROEI
In 2000 begon Aerofitt met het ge-
ven van spinninglessen naast het ba-
sisaanbod. Llater kwamen daar een 
squashruimte, een sauna en zonne-
studio bij. Ook is er met Jentha een 
fysiotherapiepraktijk in huis. Sinds 
2007 is de totale oppervlakte van het 
gebouw 2750 vierkante meter. “We 
zijn van een lokale sportschool naar 
een regionaal sportcentrum gegaan.” 
In 2009 is er een vestiging in Zutphen 
geopend en een jaar later opende 
Aerofitt Didam haar deuren. In totaal 
werken er een kleine honderd man. 

CLUBGEVOEL
Het betrokken en goed gekwalificeer-
de team is  de sleutel tot het succes, 
weten Remge en Wilma. Ze steken  
daar dan ook veel energie in. “Of ie-
mand nou een uurtje les geeft in de 
week of fulltime werkt, ze moeten 
tijd en aandacht voor de klant heb-
ben. Mensen die bij Aerofitt komen 
weten: ‘Hier kennen ze me’. De af-
stand tussen klant en instructeurs 
is heel klein. Bij ons heerst een echt 
clubgevoel.”
De eigenaren van het sportcentrum 
horen vaak van hun klanten dat het 
niveau van de begeleiding hoog ligt 
en dat ze daarom voor Aerofitt kie-
zen. De instructeurs krijgen op hun 
beurt ook weer begeleiding om tot 
goede prestaties te komen. “We wer-
ken bijvoorbeeld met groepslesmana-
gers. Die kijken hoe de instructeur 
om gaat met de klanten en wat ver-
betert kan worden. Wat we absoluut 

niet willen is dat er een standaardles
wordt afgedraaid en de mensen weer
naar huis kunnen.”
De klanten die een fitnessprogram-
ma volgen bij Aerofitt doen dat mid-
dels een keysystem. Dat programma
houdt bij wat de klant heeft gedaan
en aan de hand daarvan kan de in-
structeur de training regelmatig bij-
stellen. “Een instructeur is bij ons een
accountmanager.  Hij of zij heeft zijn
eigen klanten om te begeleiden.”

GEZONDHEIDSCENTRUM
Aerofitt richt zich eigenlijk op alle
doelgroepen, maar heeft extra aan-
dacht voor ouderen en mensen met
een fysieke beperking. 
Met bijvoorbeeld COPD, rugklachten
en diabetes kun je terecht bij Aerofitt.
De speciaal opgeleide medewerkers
hebben nauw contact met huisartsen
en fysiotherapeuten om preventie en
curatieve behandelingen te geven. 
“Ze zeggen wel eens dat overgewicht
en diabetes de epidemieën van de
toekomst zijn. Fitness kan dat tegen
gaan.” 
Daarnaast is beweging ook voor oude-
ren erg belangrijk. “De drempel om
naar een sportschool te gaan lag voor
deze mensen altijd erg hoog, maar
dat is veranderd.” Aerofitt komt deze
groep tegemoet met ouderenabonne-
menten en organiseert voor hen ook
activiteiten als lunches en een nieuw-
jaarsborrel.
Deze groep, maar ook de ouderen
van de toekomst gezond houden, dat
is het doel van Aerofitt. Dat moet als
het aan Remge en Wilma in dezelfde
ongedwongen sfeer gebeuren als de 
afgelopen vijftien jaar het geval was.

Zie de advertentie elders in deze
krant voor de jubileumactivitei-
ten en -acties.

Betrokken team dat zorgt voor clubgevoel is sleutel tot succes

Aerofitt Hengelo viert 15-jarig bestaan

Hengelo - Er kan in vijftien jaar tijd veel veranderen. Daar weten Rem-
ge Vink en Wilma Jansen van Aerofitt in Hengelo alles van. Toen zij 
in 1997 begonnen met hun fitnesscentrum waren ze overgeleverd aan 
de hulpvaardigheid van een handjevol familieleden, vrienden en ken-
nissen. In dit jubileumjaar telt Aerofitt drie vestigingen waar in totaal 
een kleine honderd man werkt. Maar een ‘fitnessfabriek’ is het sport-
centrum allesbehalve: “Er heerst hier een echt verenigingsgevoel”.

Het directieteam van Aerofitt, van links naar rechts: Rem en Remge Vink en Wilma Jansen.

Zoals bekend is meteen toen de gemeente 
in januari van dit jaar de kapvergunnin-
gen openbaar maakte, daar bezwaar te-
gen gemaakt door heel veel mensen. De 
bewonersgroep Houd Vorden Groen over-
handigde wethouder Mulderije onder 
andere bijna 2000 handtekeningen van 
mensen die niet willen dat de beeldbe-
palende en gezonde bomen gekapt gaan 
worden om de weg te vernieuwen. Toen 
duidelijk werd dat de gemeente het kap-
pen van bomen niet ter discussie wilde 
stellen, terwijl de argumenten voor de 
kap steeds wijzigden (zieke bomen, ze 
staan in de weg, ze zouden te veel lijden 
onder de werkzaamheden, er moeten par-
keerplaatsen bij komen), heeft Houd Vor-
den Groen noodgedwongen een advocaat 
in de arm genomen. Er is een voorlopige 
voorziening aangevraagd bij der recht-
bank in Zutphen, zodat de gemeente nu 
geen bomen mag kappen. 

Maar de definitieve rechtzaak tegen het 
kapbesluit wilde de bewonersgroep voor-
komen door eerst via overleg eventueel 
tot een compromis te komen. Daarvoor is 
de laatste weken veel tijd gestoken in dis-
cussie wat te behouden en wat desnoods 
op te geven. Die toegeving zou meer om 

handen hebben dan de ‘toegeving’ van 
de gemeente (6 van de oorspronkelijke 
74 bomen zouden niet gekapt hoeven 
te worden). Want we hoopten dat de ge-
meente nog interesse zou hebben in een 
serieuze beoordeling van een alternatief 
waarin het centrumplan uitgevoerd kan 
worden zonder dat alle belangrijke bo-
men weg moeten. De gemeente kan dan 
haar plannen uitvoeren en de bewoners 
van Vorden kunnen blijven genieten van 
wat hen veel meer interesseert, en dat 
zijn de fraaie kastanjebomen en platanen. 
Dat de uitvoering van het centrumplan 
gaat zorgen voor meer parkeerplaatsen 
en dus meer verkeer, benadrukt de ge-
meente bewust niet. 
 
Veel mensen hebben afgelopen weken 
lang nagedacht over welke toegeving ze 
wilden doen aan de gemeente. Want zij 
wilden wel overleggen. Ze zijn er uit ge-
komen. Het is alleen niet meer aan de 
orde. De gemeente wil niet langer praten. 
Die is boos over krantenberichten, waar-
in niets staat wat niet waar is en waarin 
zelfs de hoop wordt uitgesproken dat we 
er wel uit kunnen komen zonder naar de 
rechtbank te stappen. Wat is daar ver-
keerd aan?
 
De gemeente wil geen discussie voeren. 
Ze laat het aan de rechter over. Zo belang-
rijk vindt ze de mening van de burger.
 
Peter Bielars
Houd Vorden Groen
bestuurslid Vereniging Bomenbelang
bestuurslid Bomenstichting Achterhoek 
 
PS. En gemeente: kom alsjeblieft niet 
opnieuw aan met de opmerking dat Ver-
eniging Bomenbelang destijds ingestemd 
zou hebben met het centrumplan. Dat 
misverstand was al lang uit de wereld. 
Bomenbelang staat ook behoud van de 
gezonde bomen voor.

Gemeente staakt overleg met bewoners
De afgelopen weken is overleg ge-
voerd over de noodzaak om vriijwel 
alle bomen in het centrum van Vor-
den voor de uitvoering van het cen-
trumplan tussen een advocaat van 
de gemeente Bronckhorst en een ad-
vocaat die namens Bomenstichting 
Achterhoek en indirect namens de 
bewonersgroep Houd Vorden Groen 
en Vereniging Bomenbelang sprak. 
Dat overleg had een rechtzaak kun-
nen voorkomen tegen de gemeente. 
De gemeente heeft echter vorige 
week het overleg plotseling gestaakt. 
Als reden wordt aangegeven de be-
richtgeving over de zaak!

Het 9e Dijkman Bouw Open maakt deel uit van het 
Oost Gelders Tennis Circuit (O.G.T.C) en er werd 
gespeeld in de categorieën 3 t/m 8. De deelnemers 
kwamen van 52 verschillende verenigingen uit heel 
Gelderland en Overijssel en zelfs daar buiten. Zo wa-
ren er zelfs deelnemers uit Amersfoort, Mantgum 
(Friesland) en uit Rhede (Duitland) te bewonderen. 
Ze kwamen niet voor niets van zover want de laatste 
twee haalden zelfs de finales. Elke dag was er veel 
publiek langs de baan om de tennissers aan te moe-

digen en te genieten van top tennis. Tijdens de tradi-
tionele feestavond op de donderdag bracht de band
Moon Yard extra gezelligheid en verzorgde Bistro “de
Rotonde” uit Vorden een heerlijke catering. Het Toer-
nooi in de Heren Enkel 3 is gewonnen door Bas van
der Linden (TV de Schapenkolk, Deventer) . Hij won
ook samen met Jan-Willem Nijenkamp de heren dub-
bel 3. In de Dames Enkel 4 zegevierde Astrid Hoks 
(T.C. Welgelegen,Warnsveld). Ook onder de Vordense
deelnemers waren er winnaars. In de dames dubbel 3
ging de winst naar Lisette Dijkman en Sharon Evers
(VTP Vorden/Wehlse TV) en in de gemengd dubbel 3
won Lisette Dijkman met Nock Jansen (Wehle T.V.).
De titel van de heren enkel 7 ging na een fantasti-
sche, bijna drie uren durende, strijd uiteindelijk naar
Hans Chevalking. De dames dubbel 7 was voor Car-
men Bruins-Smeerdijk en haar zus Rijna Smeerdijk 
(LTC Gorssel) en in gemengd dubbel 7 trokken Wim
Lentink en opnieuw Carmen Bruins-Smeerdijk (VTP
Vorden) aan het langste eind. En in de dames dubbel
8 wonnen uiteindelijk met overtuigende cijfers Ger-
dien Hesselink en Annemiek Lensink.

Zinderende hitte en spanning bij 
9e Dijkman Bouw Open Vorden

Vorden - Afgelopen week is het 9e Dijkman 
Bouw open gespeeld op het zonovergoten ten-
nispark “Overspoor” in Vorden. Verdeeld over 
26 categorieën hebben 251 deelnemers gestre-
den om de prijzen. Alle wedstrijden konden 
nagenoeg op de geplande tijden doorgaan op 
een enkele na als gevolg van een onweersbui op 
de late woensdagavond. In het finale weekend 
heeft de organisatie hitte maatregelen moeten 
afkondigen waardoor i.p.v. een derde set een 
super tie-break (tot 10 punten) werd gespeeld.



Contact met de Politiek

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

vvdfractie@bronckhorst.nl

d66fractie@bronckhorst.nl

gbbfractie@bronckhorst.nl

cdafractie@bronckhorst.nl

groenlinksfractie@bronckhorst.nl

Op 12 september is het weer zo ver: verkie-
zingen. U stemt toch zeker ook? Politiek lijkt 
de mensen steeds minder te interesseren.
Maar u beslist wel over uw eigen toekomst. 
Al merkt u dat bij lokale verkiezingen beter. 
Dan gaat het om lokale belangen: een zwem-
bad, bibliotheek, rondweg, komplan. Zaken 
waar iedereen mee te maken heeft en waar-
over de afgelopen maanden in Bronckhorst 
veel te doen was. Onze fractie heeft bij de be-
sluiten daarover steeds de leefbaarheid voor 
ogen gehouden en de inbreng van de eigen 
inwoners. Landelijke besluiten raken u ook: 
de AOW, de langstudeerboete, de BTW en 
Europa. D66 pakt zowel landelijk als lokaal 
problemen aan vanuit een eigentijdse visie 
op de samenleving. Niet vanuit angst of van-
uit thema’s zoals religie, sociale achterstel-
ling of dierenrechten. D66 vertrouwt op de 
eigen kracht en ontwikkeling van mensen. 
Mensen zijn creatief en vinden zelf steeds 
oplossingen, die vaak ook goedkoper zijn. De 
overheid moet mensen de ruimte geven en 
bij hun ideeën aansluiten. In onze gemeente 
geldt dat bijvoorbeeld voor de bomenkap in 
Vorden, D66 streeft naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving. Voor de mensen 

én voor de omgeving. 
Dus stoppen met uit-
putten en vervuilen 
van onze leefomge-
ving. In Bronckhorst kan dat door meer al-
ternatieve energieproductie en nog betere 
mogelijkheden voor afvalinzameling. D66 wil 
dat zoveel mogelijk mensen maatschappelijk 
en economisch meedoen. Mensen zijn niet 
gelijk, wel gelijkwaardig. Ook lokaal moet 
daar hard aan gewerkt worden via regelin-
gen die de rijksoverheid nu aan de gemeente 
overdraagt.Voor mensen die zichzelf niet 
kunnen redden zijn we gezamenlijk verant-
woordelijk. Wij vinden het vanzelfsprekend 
om welvaart met elkaar te delen. 
 
D66 denkt en handelt internationaal.
Samenlevingen zijn op steeds meer verschil-
lende manieren met elkaar verbonden. In-
ternationale samenwerking en economische 
vooruitgang zorgen voor een wereld met 
minder oorlog en conflicten. Dat wilt u toch 
ook?
 
D66 Bronckhorst
Johanna Prick, fractievoorzitter.

Verkiezingen

De landelijke verkiezingen zijn in aantocht. 
Alle politieke partijen zijn druk hun belan-
gen te vertolken naar de bevolking. Maar hier 
is sprake van landsbelangen en geen belan-
gen met een lokaal karakter.

Dat betekent wel dat alle politieke partijen 
nu druk bezig zijn voor hun 2e kamerleden 
en nu even minder of geen aandacht hebben 
voor de lokale samenleving. Wij als lokale 
partij hebben daar geen last van. Wij blij-
ven ons focussen op de belangen die hier in 
Bronckhorst spelen. GBB is een lokale partij, 
met als doelstelling: “de belangenbehartiging 
van de leefgemeenschappen in de gemeente 
Bronckhorst.”

Nu de vakantieperiode weer voorbij is zal on-
ze aandacht gericht blijven op uw belangen, 
groot of klein. Onze fractie houdt daarbij een 
vinger aan de pols, waar het gaat om de leef-
omgeving, maar ook zaken, zoals de werkge-
legenheid, zorg en welzijn, scholing, sport, 
recreatie en cultuur zullen wij daarbij niet uit 
het oog verliezen. Uiteraard zijn veiligheid en 
bereikbaarheid daarbij ook van belang.

Voor al deze zaken 
kunt u zich bij ons 
melden via onder-
staand e-mailadres. 
Maar u kunt ook komen op onze fractiever-
gadering en daar uw belangen weergeven. 
Maak gerust een afspraak. Wij zullen naar 
uw verhaal luisteren en kijken wat wij voor u 
kunnen betekenen.

Daarin willen wij ons nog meer gaan verster-
ken. Recent hebben wij ons mogen verster-
ken met het jongste beëdigd commissielid 
in de gemeente. Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst. Maar wij willen nog beter ons 
werk kunnen doen en daarvoor hebben wij 
nog meer belangenbehartigers nodig uit alle 
kernen en leefgemeenschappen. 

Dus als u de belangen van uw directe leef-
omgeving wilt vertegenwoordigen bij de ge-
meente, sluit u aan bij onze lokale partij. Wij 
willen graag met u in contact komen en u het 
platform bieden binnen onze partij om deze 
belangen samen met u te behartigen.

Neem gerust contact met ons op.

Lokaal is ideaal

Komende raadsvergadering kan de raad in-
stemmen met het voorstel van het college 
om € 250.000 te storten in het gemeentelijk 
VROM Startersfonds. Dit geeft aan inwoners 
van Bronckhorst met een lager inkomen de 
mogelijkheid een eigen huis te kopen. Dit kan 
zowel een nieuwbouwwoning zijn in het plan 
de woordhof te Hummelo en De kwekerij te 
Hengelo. Ook is er de mogelijkheid - en dat 
is nieuw- van het kopen van een woning die 
door de woningbouwverenigingen in onze ge-
meente worden aangeboden. Daarnaast is er 
de mogelijkheid om het startersfonds te ge-
bruiken om een bestaande woning te kopen. 
Door de dalende verkoopprijzen wordt dit 
wellicht steeds vaker mogelijk voor starters. 
De maximale starterslening bedraagt € 38.000 
en is dan 20 procent van de aankoopprijs plus 
eventuele verbouwingen. De aangekochte 
woning mag niet meer kosten dan € 190.000 
kosten koper. De bedoeling van deze maatre-
gel is om huishoudens die nog niet eerder een 
eigen woning hadden financieel te helpen bij 
het verwerven van een woning. Vanaf 2008 
bestaat deze mogelijkheid van stimulering 
van het eigen woningbezit voor huishoudens 

met een lager 
inkomen. Tot 
nu toe hebben al 18 huishoudens hiervan 
gebruik gemaakt. Tevens kan de startersle-
ning de doorstroming op de woningmarkt 
bevorderen. Ook is dit raadsvoorstel gunstig 
voor jongeren die in de eigen (omgeving) ge-
meente willen blijven wonen. Het past ook 
bij wat in ons verkiezingsprogramma (CDA)
staat. Naast voeding is wonen eveneens een 
eerste levensbehoefte. Voor veel mensen is 
helaas de woningmarkt minder toegankelijk 
en betaalbaar geworden. Het CDA staat achter 
een actief doelgroepenbeleid als het gaat om 
woningbouw voor starters, senioren en gezin-
nen met jonge kinderen. Daarom steunen wij 
dit voorstel van harte en wellicht kan er in de 
toekomst nog meer geld in dit startersfonds 
gestopt worden om te stimuleren dat jonge 
Bronckhorstenaren blijven wonen op de plek 
waar zij geboren en getogen zijn. Het geld is 
ook niet weg, want degene die er gebruik van 
maakt, moet het t.z.t. weer teruggeven. Uit-
eindelijk komt het geld gewoon weer terug en 
kan dan weer uitgegeven worden aan nieuwe 
starters.

Geld voor starterswoningen en de 
regionale woonvisie

De gemeente en haar burgers zijn het niet al-
tijd met elkaar eens. Tegenover je wordt iets 
gebouwd dat het uitzicht belemmert. Of je 
wilt je bedrijf uitbreiden, maar dat blijkt niet 
te kunnen. Dan zijn er allerlei procedures, tot 
aan de Raad van State toe. Een boel gedoe, 
een boel kosten, maar het werkt wel.

Hoe zit het 
echter wan-
neer een grote 
groep burgers 
vindt dat een 
besluit van de 
gemeente hun 
dorp eerder 
slechter dan 
beter maakt? 

Ook dan tref-
fen de ge-
meente en 
burgers elkaar 
in de rechts-
zaal. 

De gemeente procedeert in dit geval tegen 
burgers die ook het beste met het dorp voor-
hebben. Juridisch klopt dit wel, maar toch 
lijkt het niet de goede weg.

De Bomenstichting Achterhoek en Houd Vor-
den Groen hebben zo’n juridische strijd met 
de gemeente om de kap van een groot aantal 
bomen in het centrum van Vorden. 

Houd Vorden Groen heeft zo’n 2000 handte-
keningen opgehaald van mensen die vinden 
dat deze bomenkap Vorden lelijker en min-
der aantrekkelijk maakt. Moet een gemeente 
dan langs de juridische weg haar gelijk ha-
len? Voor wie is de gemeente er eigenlijk?

Het gemeentebestuur zegt blij te zijn met be-
trokken burgers. B&W: toon dit dan ook wan-
neer een grote groep burgers het ergens niet 
mee eens is. Verlaat de juridische loopgraven 
en kom tot een open gesprek. De leefbaarheid 
in Vorden zal er beter van worden.
 
 Max Noordhoek

Een paar apart?

We leven in onzekere en moeilijke tijden. 
Nederland is een van de mooiste, meest so-
ciale en welvarende landen ter wereld. Maar 
de welvaart die zo vanzelfsprekend leek, is 
breekbaar. De afgelopen twee jaar heeft het 
kabinet Rutte I het mes gezet in de uitgaven 
van de overheid. We kunnen de crisis niet op-
lossen door schulden te maken. 

Nederland is niet gebouwd op de pof en op 
het voor ons uit schuiven van moeilijke be-
slissingen. Nederland is gebouwd op keihard 
werken en aanpakken. Op het besef dat je je 
geld eerst moet verdienen, voordat je het uit 
kunt geven. 

Onze verworvenheden – zorg voor iedereen, 
een vangnet voor wie niet werken kan – staan 
onder druk. Het is onze opdracht ze te behou-
den en ervoor te zorgen dat onze kinderen en 
kleinkinderen er ook van kunnen genieten. 
Om onze verworvenheden te behouden, zul-
len we ze daarom opnieuw moeten uitvinden. 

Wij kunnen die opdracht aan. Als 17 miljoen 
Nederlanders er samen de schouders onder 
zetten kunnen ze elke storm doorstaan. 

We krijgen er bovendien 
een mooier en beter Neder-
land voor terug. Een Ne-
derland waar mensen vrij 
zijn om iets van hun leven 
te maken. Een Nederland 
waar mensen verantwoor-
delijkheid nemen, niet alleen voor zichzelf, 
maar ook voor elkaar. Een Nederland met 
goed onderwijs en kansen voor allen, waar 
het net zo gewoon is om voor jezelf te begin-
nen als voor een baas. 

Een Nederland waar je welkom bent als je iets 
bijdraagt, maar niks te zoeken hebt als je al-
leen je hand ophoudt. Een Nederland dat niet 
meer uitgeeft dan het verdient en zijn kin-
deren niet met een hoge staatsschuld belast. 
Een Nederland waar initiatief wordt beloond 
en misdaad bestraft. 

Een Nederland waar jong en oud altijd en 
overal veilig op straat durven gaan. Een Ne-
derland, dat op de eigen kracht van 17 mil-
joen Nederlanders vertrouwt.

Stem 12 september VVD

Niet doorschuiven, maar aanpakken!
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 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

Praktijk voor:

Jansen van den Berg BV

Vanaf 12 september start ABC zwemlessen in ons 
overdekte zwembad. 

De keuken van Hackfort is een initiatief van:



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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-
-

me samenleving. In ons klimaatbe-
leid is onder andere opgenomen dat 

-
-

kan dragen is het realiseren van een 

waar woningbouw is komen te ver-

vorige week een intentieverklaring solarpark in combinatie met een na-

ontwikkelen.”

Te onderzoeken mogelijkheden 

-
nelen in een veldopstelling een duur-

park te combineren is met vormen 
-
-
-

men (kunstbomen met bladeren van 

elektrische (deel)auto’s door oplaad-
punten te realiseren. Tevens wordt 

energie te leveren is aan de toekom-

solarpark of andere woningen in 
Hengelo.

-
-

-
larpark uitwerken met de bekende 

Greenm2

(o.a. met een solarcarport en solar-
boom).

Plan van aanpak
Het doel van de intentieovereen-

-
stellen onder welke voorwaarden de 
realisatie, financiering en exploitatie 

-
mende winter een plan van aanpak 
ligt, inclusief een ontwerptekening 

-
-
-

de gemeente vervolgens besluiten 
tot een nadere uitwerking van het so-

-
sprekend betrokkenen in Hengelo, 

-

Onderzoek naar mogelijkheden realisatie solarpark 
in gebied De Kwekerij in Hengelo

Eind augustus start een groot onder-

toekomst en de huidige leefbaarheid. 

gemeentes in de Achterhoek en
wordt samen met de woningcorpora-

-
raad nog betere beslissingen nemen 

en hoe bouwen we nieuwe woningen? 
-

-
-

sen hebben starters op de woning-
markt?
 
Uitnodiging

geselecteerd, die benaderd worden 

staat een uitnodiging om een aantal 
-

voudig via internet. Heeft u een uitno-

-
nen besluiten worden genomen over 

neemt u dan contact op met ons via 
ons algemene telefoonnummer 
(0575) 75 02 50.

Regionaal woonwensen- en leef-
baarheidsonderzoek van start

in Steenderen start op 27 augustus 
a.s. met de aanleg van een nieuw par-

-
den worden door Liemers Infragroep 
uitgevoerd en duren naar verwach-
ting tot 19 oktober 2012.

Werkzaamheden

het verleggen van het fietspad, aan-
brengen en vergraven van sloten, 
aanbrengen van riolering, terreinaf-
watering en verharding.

Verkeersmaatregelen

dit tot een minimum te beperken. 

Fietsers en gemotoriseerd verkeer 

-
sluiting van het bouwverkeer komt.

Meer informatie

heden kunt u op werkdagen contact 

Aanleg nieuw parkeerterrein bij 
Aviko in Steenderen

Iedere eerste maandag van de 

dan één luid alarm dat 1 minuut en 

om een test gaat, hoeft u geen actie 

waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

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 

-

op de hoogte gehouden van de ramp 

eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest



Op 8 september a.s. is er op het
parkeerterrein bij het gemeentehuis 
in Hengelo een demonstratie voor 
elektrisch rijden. Die dag kunt u van 
10.00 tot 17.00 uur kennis maken met 
de mogelijkheden van elektrische 
voertuigen. Altijd al eens willen we-
ten of een elektrische fiets, scooter
of auto iets voor u is? Kom dan
8 september en maak een proefritje. 
U kunt er allerlei elektrische voertui-
gen bekijken en er is volop informatie 
over alle mogelijkheden.

Roadshow
De firma Tevi uit Heesch organiseert 
deze demonstratie voor elektrisch 
rijden. Zij gaan een roadshow door 
het hele land georganiseren. In de
gemeente Oss zijn ze gestart en 
Bronckhorst is de vijfde gemeente die 
ze aandoen. Bronckhorster onderne-
mers zijn ook met een stand aanwe-
zig. Als gemeente volgen we de ont-
wikkelingen op het gebied van duur-
zaam vervoer nadrukkelijk en we on-
derzoeken de mogelijkheden voor 
ons eigen wagenpark. Inmiddels zijn 
we een proef gestart, waarbij we één 
elektrische scooter beschikbaar stel-
len voor medewerkers. Deze scooter 
kunnen zij gebruiken voor het maken 
van dienstreizen. Het gebruik van de 
eigen auto is dan niet meer nodig.

Minder CO2
De ontwikkelingen met elektrisch rij-
den gaan snel. Logisch, als je kijkt 

naar wat het opbrengt voor ons mi-
lieu. Elektrisch rijden geeft minder 
luchtvervuiling en geluidsoverlast
en het is een goed alternatief voor 
fossiele brandstoffen als olie en 
aardgas. Zo worden we minder
afhankelijk van brandstoffen die
we uit de natuur halen.

Aangenaam rijden
Elektrisch rijden is een nieuwe rij-
ervaring. U gaat vrijwel geruisloos de 
weg op. Elektrische voertuigen zijn 
efficiënter dan voertuigen met een 
verbrandingsmotor. De brandstof-
kosten per gereden kilometer zijn
lager. Kiezen voor elektrisch rijden 
betekent dus geld besparen.
Elektrisch laden is makkelijk. Tussen 
het tanken van benzine, diesel of lpg 

en het opladen van elektrische voer-
tuigen zit een groot verschil. Het op-
laden van de accu van een elektrisch 
voertuig is veel eenvoudiger. U hoeft 
er niet voor naar de pomp, opladen 
kan overal en altijd als de auto stil-
staat. Dit kan aan huis of via een op-
laadpaal op openbare parkeerplaat-
sen. Inmiddels zijn er al vier oplaad-
punten in onze gemeente: er staan 
drie oplaadpalen in Hengelo, bij het 
gemeentehuis, aan de Molenenk en 
de Hengelosestraat. Een vierde
oplaadpaal staat op de parkeerplaats 
bij het stadje Bronkhorst. Verder zijn 
er nog palen gepland bij het oude
gemeentehuis in Hengelo en op de 
nog aan te leggen parkeerplaats aan 
de Bleek in Vorden.

Kom kijken bij de roadshow elektrisch 
rijden!

Roadshow elektrisch rijden in Kerkrade

De Achterhoekse gemeenten zetten 
de voorbereidingen om de eventuele 
veranderingen in de Wet Werken 
naar Vermogen, AWBZ/Wmo en 
Jeugdzorg het beste vorm te geven, 
de komende maanden voort. Dat 
hebben de colleges van b en w deze 
zomer met elkaar afgesproken.

Met het uiteenvallen van het kabinet, 
zijn ook hun plannen voor de Wet 
Werken naar Vermogen, de decen-
tralisaties AWBZ naar de Wmo en 
Jeugdzorg deels in de ijskast komen 
te staan. Met deze plannen worden 
de gemeenten verantwoordelijk voor 
de uitvoering hiervan. Nu ligt dit nog 
bij rijk/provincie en verzekeraars. 
Toch houden de Achterhoekse ge-
meenten er rekening mee, dat veel 
plannen na de verkiezingen alsnog 
doorgaan, mogelijk in aangepaste 
vorm. Daar wil de Achterhoek op 
voorbereid zijn. 

Extra tijd als kans
Daarnaast zien de colleges de ‘extra 
tijd’ die hen nu wordt geboden, als 

een kans. “Het Haagse Lenteakkoord 
betekent in elk geval uitstel van de 
invoerdatum van de Wet Werken 
naar Vermogen en de decentralisa-
tie AWBZ/Wmo naar 2014. Dit bete-
kent minder druk op het proces en 
meer tijd om ons in de visie van het 
rijk te verdiepen. Het uitstel biedt 
dus kansen”, aldus de gezamenlijke 
gemeenten. 

Verdiepingsslag
De gemeenten gebruiken de extra 
tijd vooral voor die verdiepingsslag. 
Het streven is om te komen tot con-
crete doelen en de gezamenlijke 
raakvlakken te onderzoeken. Dit be-
tekent bijvoorbeeld dat er antwoord 
wordt gezocht op de vragen: Hoe 
vertalen we de nieuwe termen ‘eigen 
kracht en verantwoordelijkheid’ en 
‘één gezin, één plan, één aanspreek-
punt’ binnen de drie onderdelen (Wet 
Werken naar Vermogen, AWBZ/Wmo 
en Jeugdzorg) en in onderlinge sa-
menhang met elkaar? En hoe kan 
deze manier van werken in een
gebied ingevuld worden?

Geen definitieve besluiten
Definitieve besluiten zijn de komen-
de tijd nog niet aan de orde. Die han-
gen af van de plannen van het nieu-
we kabinet. “Wij willen ook de kans 
benutten om straks niet alleen maar 
nieuwe taken uit te voeren. Maar 
juist het systeem minder ingewik-
keld te maken en dicht bij de mensen 
te organiseren. In feite zouden onze 
inwoners niet moeten merken dat 
het om verschillende maatregelen 
en wet- en regelgeving gaat. Inwo-
ners hebben baat bij een algehele 
aanpak van hun probleem”, aldus de 
Achterhoekse gemeenten.

Achterhoek gaat door met aanpassingen 
op sociaal terrein

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

Zoals u gewend bent, staat ook de 
nieuwe gids weer boordevol infor-
matie over verenigingen, scholen, 
stichtingen, bedrijven en instellingen 
in Bronckhorst. Daarnaast bevat de 
gids vanzelfsprekend de nodige in-
formatie over het gemeentebestuur, 
de ambtelijke organisatie,  onze wijze 
van dienstverlenen en de producten 
en diensten die wij verstrekken. Ook 
is er aandacht voor de geschiedenis 

en bezienswaardigheden van de 
plaatsen die Bronckhorst vormen, 
onze trouwmogelijkheden etc. 

Let op
Het kan zijn dat de gegevens van uw 
vereniging of instantie onlangs zijn 
gewijzigd of binnenkort veranderen. 
Mailt u dan naar FMR-producties, de 
uitgever van de gids, via info@fmr-
producties.nl. Op de website van de 
gemeente vindt u de digitale ge-
meentegids met alle gegevens van 
verenigingen en instanties inclusief 
een handige routewijzer. Deze gege-
vens worden door FMR-producties 
bijgehouden en zeer regelmatig ver-
verst. Uw vereniging kan dan binnen-
kort wel met de juiste, nieuwe gege-
vens op de website van de gemeente 
staan. 

De gemeentegids wordt huis aan huis 
bezorgd. Let op: hij kan meegestuurd 
zijn met meerdere folders! Inwoners 
met een ja/nee adressticker ontvan-
gen de gemeentegids wel in de bus. 
Inwoners met een nee/nee sticker 
niet. Zij kunnen deze afhalen bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis. 
Heeft u geen nee/nee sticker en de 
gids voor half september per ongeluk 
niet ontvangen. Neemt u dan contact 
met ons op via tel. (0575) 75 02 50. 
Wij sturen u de gids dan toe of u kunt 
deze zelf afhalen bij het gemeente-
huis.

Nieuwe gemeentegids Bronckhorst 
2012/2014 binnenkort in de bus!

Op 2 september a.s. organiseert de 
brandweerpost Zelhem de jaarlijkse 
ludieke brandweerwedstrijden voor 
de Achterhoek Oost en West. De wed-
strijden staan in het teken van strijd-
lust, saamhorigheid en gezelligheid. 

Verschillende teams uit de regio
hebben zich opgegeven en gaan op 
alle fronten de strijd aan. Er is een 
parcours met brandweer gerelateer-
de spelonderdelen met een ludiek
karakter. Deze dag vindt plaats bij de 
brandweerkazerne in Zelhem, op
Industriepark 2. De start is om 10.30 
uur en na afloop, om ongeveer 17.30 

uur, worden de prijzen uitgereikt. Wilt 
u een gezellige dag hebben én de 
strijd der titanen volgen, dan bent u 
van harte welkom. 

Brandweervrijwilligers gezocht
Post Zelhem is overigens ook op zoek 
naar enthousiaste mannen én vrou-
wen die zich willen inzetten voor de 
veiligheid van de inwoners in het ge-
bied. Er zijn uiteraard brandweer-
mensen van de post aanwezig die 
toelichting kunnen geven. Zij kunnen 
u ook vertellen wat het betekent om 
vrijwilliger te zijn bij de brandweer. 
Bent u niet bang om de handen uit de 

mouwen te steken, en wilt u meer 
weten, kom op 2 september dan
zeker langs.

Brandweer Zelhem organiseert ludieke 
brandweerwedstrijden

In november/december 2012 plaatst 
het ministerie van Veiligheid en Justi-
tie in onze gemeente twee nieuwe an-
tennemasten voor het landelijk com-
municatienetwerk C2000. Van één 
van de extra antennemasten is de lo-
catie inmiddels bekend. Deze komt op 
de Bielemansdijk ongenummerd in 
Zelhem. Voor de tweede locatie nabij 
Eldrik is het ministerie nog in gesprek 
met grondeigenaren.

De extra antennemasten zijn noodza-
kelijk voor een goede onderlinge 
communicatie van hulpverleningsin-
stanties als politie, brandweer en 
ambulancediensten tijdens verkeers-
ongelukken, branden of andere
ernstige incidenten. Plaatsing van de 
extra antennemasten is de enige op-
lossing voor een probleem binnen het 
huidige geografische bereik (dek-
king). De nieuw te bouwen antenne-
masten dragen bij aan snelle en
goede hulpverlening en zorgen voor 
veiligheid van hulpverleners en
mensen in nood.

Levensreddend netwerk
C2000 is eigendom van de Staat, de 
minister van Veiligheid en Justitie is 
hiervoor verantwoordelijk. Het lande-
lijk netwerk bestaat uit meer dan 500 
antennemasten waarvan er al twee in 
Bronckhorst staan. Toch zijn nog 
twee nieuwe masten noodzakelijk om 
het communicatienetwerk te verbete-

ren. Communicatie is van levensbe-
lang op een plek waar dringend hulp 
nodig is. Dat gebeurt al bij het ‘aanrij-
den’ naar incidenten, die via het 
noodnummer 112 zijn gemeld. Een 
goede werking van het communica-
tienetwerk is cruciaal, het redt levens 
bij ernstige incidenten!

Onderdeel verbeterplan
In 2010 presenteerde de minister een 
C2000 verbeterplan. Onderdeel van 
dit plan is het wegnemen van proble-
men omtrent de dekking. Via nauw-
keurig vooronderzoek in de afgelopen
maanden is de locatie vastgesteld 
voor de extra antennemast in Zel-
hem. Het onderzoek werd in opdracht 
van het ministerie uitgevoerd door 
Meldkamer Diensten Centrum van 
Voorziening tot samenwerking Politie 
Nederland (vtsPN); beheerder van het 
C2000 netwerk. De gemeente is hier-
van door het ministerie op de hoogte 
gebracht. 

Inzien bouwtekeningen
U kunt de bouwtekeningen inzien van 
28 augustus t/m 25 september 2012 
in het gemeentehuis in Hengelo tij-
dens onze openingstijden. Alle be-
schikbare informatie vindt u tevens 
op www.c2000.nl. Vanwege het ele-
mentaire belang van het C2000 com-
municatienetwerk voor hulp in nood 
is in 2004 bij wet bepaald dat voor de 
bouw van C2000 antennemasten 
geen omgevingsvergunning vereist 
is. Heeft u specifieke vragen over de 
plaatsing van een C2000 antenne-
mast, bel dan de Bewonerslijn van 
vtsPN, tel. (0343) 53 47 72 of stuur 
uw vraag schriftelijk naar: Meldka-
mer Diensten Centrum, vts Politie
Nederland, Postbus 238, 3970 AE 
Driebergen.

Communicatienetwerk hulpverlening 
krijgt twee extra antennemasten in 
Bronckhorst



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.

De uitvoering van het regionale kli-
maatprogramma 2009-2012 van de 
Achterhoekse gemeenten loopt eind 
dit jaar af. B en w stemden als ver-
volg hierop vorige week in met de 
Duurzaamheidsagenda Bronckhorst 
2013-2016. Onze gemeente streeft 
naar duurzaamheid en zet in op het 
gebruik van alternatieve energie-
bronnen, met name biogas en zon-
ne-energie.
In het traject Toekomstbestendig 
Bronckhorst heeft de gemeenteraad 
zich ook uitgesproken voor extra in-
spanning op klimaat/duurzaamheid. 
Met het uitvoeren van acties om 
duurzaam gedrag te stimuleren, is 

de komende vier jaar € 20.000,- ge-
moeid. Hiervoor moet de gemeente-
raad de duurzaamheidsagenda ook 
vaststellen en een extra budget be-
schikbaar stellen, te dekken uit de al-
gemene reserve. Dit komt in het na-
jaar op de raadsagenda. 

CO2-reductie
Nederland heeft zich verplicht om de 
uitstoot van broeikasgassen met 
20% te verminderen en 14% duurza-
me energie in 2020 te gebruiken. 
Ons duurzaamheidsbeleid is hierop 
afgestemd en voorziet zelf ook in 
een reductie van CO2-uitstoot met 
20% en het toepassen van 14% 

duurzame energie in 2020. Daar-
naast is regionaal de ambitie om in 
2030 energieneutraal te worden. 
Verbeterde leefomgeving, duurzame 
bedrijfsterreinen en woningen, min-
der vervuiling: het zijn voordelen die 
dankzij klimaatbeleid in beeld ko-
men. Ook krijgen lokale en regionale 
economie en werkgelegenheid een 
belangrijke impuls. 

Uiteraard geeft de gemeente zelf het 
goede voorbeeld met het verduurza-
men van de eigen bedrijfsvoering. 
De bouw van het duurzame gemeen-
tehuis is daarvan een voorbeeld, 
evenals het plaatsen van zonnepa-
nelen op daken van verschillende 
gemeentelijke panden voor het op-
wekken van duurzame energie. 

Duurzaamheidstour
Naast initiatieven om haar eigen be-
drijfsvoering energieneutraal te ma-
ken, heeft de gemeente het plan om 
ook met inwoners, dorpsbelangen-
organisaties en bedrijven gezamen-
lijk duurzaamheidsprojecten op te 
starten en zo bijvoorbeeld de kernen 
energieneutraal te maken. Dit willen 
we doen in de vorm van een duur-
zaamheidstour. Naar verwachting 
vindt deze tour in het najaar plaats. 

In 2015 vindt een evaluatie plaats op 
de effecten van het duurzaamheids-
beleid van de gemeente.

Gemeente stemt in met 
Duurzaamheidsagenda 2013-2016 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
(Regionale Organisatie Zelfstandigen) 
terecht. Deze organisatie voert voor 
de meeste gemeenten in de Achter-
hoek, waaronder Bronckhorst, en 
Twente regelingen voor onderne-
mers uit. Daarnaast biedt ROZ advies, 
coaching en trainingen voor starters 
en ondernemers. Zo kunt u bijvoor-
beeld ondersteuning krijgen van 
(oud)ondernemers 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. Daarnaast is ze het 
Microfinanciering-ondernemerspunt 
voor Twente en de Achterhoek en kan 

u via Qredits een krediet tot max. 
€50.000,- worden verstrekt. Ga naar 
www.rozachterhoek.nl voor meer in-
formatie 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, (074) 245 
89 77, of mailen naar info@rozgroep.
nl. U kunt via het secretariaat ook een 
afspraak maken met een onderne-
mersadviseur tijdens het maandelijk-
se spreekuur in het gemeentehuis. De
eerstvolgende spreekuren zijn op 4 
september, 2 oktober en 6 november 
a.s. van 13.30 tot 17.00 uur. Ook op 
www.rozgroep.nl en www.rozachter-
hoek.nl vindt u veel informatie. Ver-
der houdt ROZ u op de hoogte van on-
der meer ondernemersnieuws, bij-
eenkomsten en workshops via
www.twitter.com/rozgroep.

Ondernemer worden en blijven in 
Bronckhorst?

Raadsvergadering
6 september 2012
Op 6 september a.s. vergadert de ge-
meenteraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur.

U bent van harte welkom om deze 
vergadering bij te wonen. Op de 
agenda staan onder meer de volgen-
de onderwerpen:

Kulturhus
 De raad wordt gevraagd het be-

stemmingsplan ongewijzigd vast 
te stellen. De Gildeschool in 

Drempt en de St. Willibrordus-
school in Achter-Drempt zijn ver-
ouderd en krijgen in de komende 
jaren te maken met een teruglo-
pend leerlingenaantal. In 2011 be-
sloot de raad beide scholen op te 
laten gaan in nieuwbouw op één 
locatie (op de Kerkstraat in Drempt 
waar nu de Gildeschool zit), met 
daarin ook het dorpshuis  

-
wijzing bouw twee woningen

 B en w vragen de raad om het ver-
zoek voor de bouw van twee wo-
ningen aan de Hengelosestraat in 
Keijenborg af te wijzen omdat dit 
niet in ons beperkte woningbouw-
programma (Regionale Woonvisie) 
voor de komende jaren past

onderhoud gemeentelijke monu-
menten

 De raad wordt gevraagd de subsi-

dieverordening onderhoud ge-
meentelijke monumenten in te 
trekken. Dit is een gevolg van het 
besluit van de raad in het traject 
naar een Toekomstbestendig 
Bronckhorst om eigenaren van ge-
meentelijke monumenten geen 
subsidie meer te verstrekken als 
bijdrage in het onderhoud van hun 
monument. Dit besluit levert een 
bezuiniging op de gemeentelijke 
begroting op van 95.000 euro 

 
Volg de raadsvergadering live!

Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis.

Tijdens een proef (t/m zomer 2012) 
kan tijdens de raadsvergaderingen 
niet worden ingesproken.

Over onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens de
Rondetafelgesprekken of commis-
sievergadering, iedere tweede 
woensdag en donderdag van de 
maand.
Voor onderwerpen die niet op de 
agenda staan heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over niet-
geagendeerde onderwerpen’ in de 

commissievergadering (iedere twee-
de donderdag van de maand).

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 minuten per per-
soon. Voor meer informatie of aan-
melden voor het spreekrecht kunt u 
contact opnemen met de griffie, via 
tel. (0575) 75 02 50 of
griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op 
de agenda 
staan, verwij-
zen wij u naar 
www.bronck-
horst.nl of scan 
de QR-code.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

 VNO-NCW Midden

 september 2012 van 14.00 tot 17.00 uur, muziekvereniging De Eendracht
-

run 2012, 28 oktober 2012 van 10.00 tot 16.00 uur, hotel/restaurant Bakker

 oktober, 3, 10, 17 en 24 november, 1, 8, 15, 22, 24 en 27 t/m 31 december 2012, bakkerij Scholten

tot 22.00 uur, herfstfair Zelhem

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

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 19 augustus 2012: 

Aanvragen

Ontvangen op 21 augustus 2012: 

Ontvangen op 22 augustus 2012: 

Ontvangen op 7 augustus 2012:

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 22 augustus 2012:

-
avond, 31 augustus 2012 van 17.00 tot 01.00 uur, buurtvereniging Dunsborg

Afgegeven op 23 augustus 2012:

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Melding brandveilig gebruik 

Meldingen

Wegwerkzaamheden

Mogelijkheden voor beroep 

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

U wilt een dakkapel, serre, kozijnen, aanbouw of een verbouwing??Muziekschool Oost -Gelderland  Bizetlaan 1, 7002 LV Doetinchem 
telefoon (0314) 34 01 55 info@muziekschoolog.nl www.muziekschooloostgelderland.nl

Vestigingen in Doetinchem, ‘s-Heerenberg, Ulft en Vorden

de muziekschool 
voor iedereen
Maak je dromen waar op 
Muziekschool Oost-
Gelderland
 
Muziekschool Oost-
Gelderland heeft een 
 uitgebreid aanbod van 
cursussen, opleidingen en 
 samenspelmogelijk heden 
in bands, ensemble’s en 
orkesten. In ’s-Heerenberg 
is er tevens een uitgebreid 
aanbod dans, van 
peuterdans tot jazzdans.
 

kleinsten; van 0 tot 7 jaar

Vorming; vanaf 7, 8 jaar 

tienerkoor

onderwijs voor alle 
leeftijden 

volwassenen

conservatorium

voor verstandelijk 
gehandicapten

 en ensembles

 volwassenen

Nu ook 

in Vorden

Kom naar de Bruggink 
Badkamer-Inruil-Weken!*

Kom tijdens die badkamer-inruil-weken in onze vernieuwde 
showroom en laat u inspireren door onze ruime keuze aan 
badkamers. In verschillende opstellingen, alle mogelijke 
stijlen en in alle prijsklassen. Samen met u stellen we graag 
uw droombadkamer samen. Onze adviseurs vertellen u 
graag vrij blijvend over de vele mogelijkheden van ontwerp, 
materialen en afwerking. We zien u graag in onze showroom 
aan de Molenweg in Heelweg. 

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

* Lees de voorwaarden op www.bruggink-bv.nl of vraag hier naar in onze showroom.

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

info@bruggink-bv.nl

 Bouw  Keukens  Sanitair  Tegels

MEER DAN 30 JAAR ERVARING
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Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Meditatie op 
woensdagavond 

van 19.30 tot 21.00 uur 
en vrijdagmorgen van 

9.30 tot 11.00 uur. Start 
woensdag 5 september 
en vrijdag 7 september. 
Lokatie; Vennemansweg 
2 in het buitengebied van 

Vorden. 

Voor informatie en 
gratis kennismaking bel 
06-53627192 of kijk op 
www.luciebartel.nl

wte
ection

newcoll

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo. Telefoon (0573) 45 14 38

Een nieuwe draai aan uw look 
en onze winkel.

OPENINGSWEEK 
VAN ONZE WINKEL
Een nieuwe look voor onze dames- en herenafdeling.

Deze week krijgt iedere bezoeker een hip cadeautje.

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

Te huur in Zelhem: BEDRIJFSRUIMTE

2

WESPENNEST
BESTRIJDING

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

Nieuwe cursus 
Mandala tekenen
 en een gevarieerde 

 kindercursus 
 tekenen en 
 schilderen 

starten in september.

Info en/of opgave: 
Bertha Ruesink 

tel. 0575-463385 of 
info@bertharuesink.nl



Raadhuisstraat 21B 
Hengelo Gld.

J. Wolsink
paardenhandel
In- en verkoop alle soorten paarden

Mob.: 06 200 11 523

OCHTEND ROUTE:
Verlaat Terrein de Hietmaat
R  Zelhemseweg
L Berkenlaan
R Hummeloseweg  gaat over in Spalstraat
Einde weg; Linksaf de Heurne
R  Vordenseweg; In bocht voor de rotonde; rechtsaf 
Oude Vordenseweg
R  Hiddinkdijk; Links weiland in, Pijlen volgen
Kruising (Slotsteeg) oversteken  ( Ellenkampdijk)
L Kreilweg
L Menkhorsterweg
R Lindensepad; Pijlen volgen
L Heideweversweg
R Lieferinkweg
Kruising (Maalderinkweg) rechtdoor; Kruising Zo-
mervreugdweg rechtdoor; In bocht asfaltweg vol-
gen; Kruising (Lindeseweg) oversteken, zandweg in 
blijft Lieferinkweg
L  Kostedeweg, asfaltweg; in bocht rechtdoor zand-
weg in Kostedezijweg
R Kapellebultweg
L Lindeseweg
Sherrystop bij Lindese molen. 
Lindeseweg vervolgen
R Vosheuvelweg
R Zelledijk
R Helderboomsdijk
L Het Stapelbroek
R Abbinkdijk
L Vogelzangweg
R Heideweversweg
L Vaalverinkdijk
L Menkhorsterweg
R Ellenkampdijk
L Bargelsdijk
R Sarinkkamp
L Het Karspel
Kruising (Ruurloseweg) oversteken wordt Beuken-
laan. Linksaf rondje verzorgingshuis de Bleijke; Uit-
rit Bleijke linksaf Beukenlaan vervolgen.
R Steintjesweide
L Bleekstraat
R Leliestraat; Einde weg rechtsaf Berkenlaan

L Zelhemseweg
L  naar terrein de Hietmaat
Middagpauze

MIDDAGROUTE:
Verlaten terrein de Hietmaat aan achterzijde
L Winkelsweg
R Gompertsdijk
L Oosterinkdijk wordt Everhardinkweg
R Everhardingweg
L Zelhemseweg
R Kolkstuikweg
L Wisselinkweg
R Schooltinkweg
R Korenschoof wordt Weeninkweg
L Korenschoof vervolgen
Let op!! Kruisbergseweg oversteken !!!
R  Wiendelsweg
L Remmelinkdijk
R Hengelosestraat
L Kerkstraat
R Koldeweideweg
L Geltinkweg
L Pastoor thuisstraat
R Booltinkweide
Sherrystop
Booltinkweide verlaten
R Pastoor Thuisstraat
R Kerkstraat
R Hogenkampweg
R Zaarbelinkdijk
L Broenenbergweg
R Hogenkampweg
L Steenderenseweg
R Holterveldseweg
Einde weg Rechts Veermansweg
Einde weg; L Hogenkampweg
R Banninkstraat
R Elderinkweg
Rotonde rechtdoor Hummeloseweg
R Berkenlaan
R Zelhemseweg
L terrein de Hietmaat
Einde van de rit

Route Koetsentocht
2 SEPTEMBER 2012

Producten voor (tuin) grondverbetering

WWW.DEHEESTERHOF.NL
tel. 06 53 362 300    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- 54326669

augustus 2012

Voor de 
achtste 
keer op rij!

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

PaardenSpelen in Hengelo groeit 
Ook dit jaar wordt Hengelo en omgeving weer verrast met de sfeervolle stoet rijtuigen die zich 
een weg baant door het dorp en het mooie landschap rondom. Op zondag 2 september organi-
seert Menvereniging ‘In Stap en Draf’ zijn regionaal bekende Open Dag. Het publiek kan niet 
alleen genieten van de prachtige koetsen, maar wordt ook volop vermaakt met wervelende 
shows. Nieuw dit jaar is de heuse ‘Fair voor lokale producten’.  De aanspanningen starten ’s 
morgens tussen 10.00 en 10.30  vanaf terrein ‘de Hietmaat’. Staat u ook al te trappelen om te 
komen?  

Koetsentocht en Publieksprijs
Tijdens de morgenrit is de sanitaire stop rond 11.15 uur  bij de Lindesche Molen, Lindeseweg 29 te Vorden. 
Daar worden ze opgewacht door een luisterrijke groep Jachthoornblazers. Vervolgens gaat het gezelschap 
verder over Bronckhorster wegen tijdens de zorgvuldig uitgezette route . Om ongeveer 13.00 worden de 
koetsen voor de middagpauze weer op de Hietmaat verwacht. Daar vindt de vakjurering plaats die de 
mooiste aanspanning  gaat opleveren.  Het publiek krijgt ook de gelegenheid de aanspanningen van dicht-
bij te bekijken en een stem uit te brengen voor de Publieksprijs. Komt dus allen en laat uw stem horen! 

Om 13.00 vertrekt de stoet op nummervolgorde voor de middagrit, vergezeld van een krachtig saluut van 
de Jachthoornblazers. De sherrystop is om ca 14.30 op de Booltinkweide in Keijenborg.  Rond 15.30 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. 

PaardenSpelen met circusact 
Vanaf 13.00 is er op het terrein een wervelend programma voor jong en oud, met veel activiteiten zoals 
paardenvoetbal, touwtrekken tegen een gigantisch Belgisch trekpaard, vliegend tapijt en een speciaal kin-
derprogramma waarbij je o.a. geschminkt op de foto kunt. Als afsluiter is er de circusact van showteam-
fantasy die ook verschillende acrobatische kunsten te paard laten zien.
Kortom, heb je zin in een bijzondere zondag met bijzonder vermaak? Kom naar de Hietmaat op 2 septem-
ber! 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 .

Oproep kleurwedstrijd aan alle kinderen van Bronckhorst:
Doe mee aan de kleurwedstrijd en win een gave prijs! Je kunt de kleurplaat (laten) downloaden  vanaf de  
site  www.instapendraf.nl  of opvragen bij secretariaat@instapendraf.nl. Ook tijdens de Open Dag kun je 
nog meedoen aan de wedstrijd. Kom ook kleuren of lever je kleurplaat in op de Hietmaat voor leuke prij-
zen!! De winnende kleurplaten komen op de site en de winnaars krijgen hun prijs thuisgestuurd. 
Pak je kleurpotloden of stiften en maak er wat moois van!



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

Voor al uw Grondwerk, Riool & Sierbestrating

Schuttestraat 15, Vorden. Tel. (0575) 556515

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

OPEN DAG
“In Stap & Draf” 
Hengelo (Gld.) zondag 2 september 2012

Start, middagpauze en finish op de ‘Hietmaat’ 
Zelhemseweg Hengelo (G) vanaf 10.00 uur.

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

10.00 uur: Opening en welkomstwoord
10.15 uur: Vertrek koetsen
11.15 uur: Ochtend pauze bij de Lindesche 

Molen
12.30 tot 13.30 uur:
Middagpauze op terrein De Hietmaat
13.00 uur: Jurering en prijsuitreiking koetsen
13.30 uur: Touwtrekken tegen Belgisch trekpaard en vliegend 

tapijt
14.00 uur: Paardenvoetbal
14.30 uur: Boomslepen met paarden
(14.30 uur: Koetsentocht heeft middagpauze op Booltinkweide te 

Keijenborg)
15.00 uur: Interactieve training paarden coaching!!!! Zeer leer-

zaam voor iedereen!!!!
15.30 uur: Spectaculaire show  met acrobatiek op paard (voltige) 

en circusacts met paarden, hondje Rambo en Clown 
Howdy

16.00 uur: Terugkomst en einde koetsentocht op terrein De hiet-
maat

veel meer, kortom een middag voor het hele gezin!!!

Groepshotel De Tienhoeve
Handwijzersdijk 4

7255 MK  Hengelo (gld)
tel. 0575-467707

www.detienhoeve.nl

... 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

Houtzagerij Wasseveld
Jan Wasseveld
Zelledijk 9
7251 NB Vorden
Tel. 0575-556848
Mob. 06-53360156
E-mail: j.wasseveld@planet.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



De selectie van v.v. Vorden staat dit 
seizoen onder leiding van de trai-
ners Michel Feukkink (hoofdtrainer) 
en Luc Feukkink (2e elftal) en zij zijn 
de voorbereiding begonnen met een 
groep van 34 spelers. Na de eerste 
twee weken getraind te hebben op 
de velden van de Veldhoek, omdat 
de gemeente Bronckhorst het trai-
ningsveld nog niet had vrij gegeven, 
werd deze periode afgesloten met 
de eerste oefenwedstrijd tegen sp. 
Eefde. Met een combinatie-elftal van 
spelers uit het 1e en 2e team werd 
tegen de zaterdag 4e klasser met 3-1 
verloren. Vorige week speelde Vor-
den 1 haar eerste bekerwedstrijd 
tegen het eerste elftal van FC Eiber-
gen (za) en deze gelijkopgaande wed-
strijd, waarin de onrustige en slor-
dige momenten de overhand had-
den, werd verloren met 0-2. Op de 
zondag dat heel Nederland gebukt 
ging onder een hittegolf trad Vor-
den 1 aan voor een oefenwedstrijd 
tegen het naar de 4e klas gepromo-
veerde Be Quick. Op het kunstgras 
van deze Zutphense club ging de 
temperatuurmeter nog eens met 5 
graden extra omhoog en onder zeer 
moeilijke omstandigheden had Be 
Quick het vizier toch scherper staan 
dan de vordense spelers. Want met 
een ‘korfbaluitslag’ van maar liefst 
6-4 werd verloren van de Zutphen-
se opponent en was trainer Michel 
Feukkink duidelijk ontevreden over 
de verrichtingen van zijn team. 
Het eerste elftal kreeg vorige week 
dinsdag direct de gelegenheid om 
de slechte prestatie tegen Be Quick 
goed te maken en dat werd ook 
prompt gedaan. Met maar liefst 0-7 
werd 4e klasser KSV uit Vragender 
verslagen. De promovendus speelde 
een keurige wedstrijd waarin zij 
90 minuten lang de bovenliggende 
partij waren en met mooie veld-
doelpunten het verschil in kwaliteit 
in duidelijke cijfers tot uitdruk-
king brachten. Afgelopen weekend 

is de 1e selectie op trainingskamp 
geweest in Noordwijk waar op de 
velden van de plaatselijk topklas-
ser getraind kon worden. Op vrij-
dagmiddag vertrok de selectie met 
18 spelers en 5 begeleiders naar de 
kust en volgens Michel Feukkink is 
de voorbereiding op een prima wijze 
afgesloten door pittige trainingen, 
goede gesprekken en natuurlijk de 
benodigde teambuilding uitjes (!).
Het 1e elftal van voetbalvereniging 
Vorden komt dit seizoen voor de 
derde keer in de historie uit in de 3e 
klasse KNVB. Maar na 2002 en 2007, 
waarin beide keren direct weer werd 
gedegradeerd, wil men nu het ver-
blijf in deze klasse absoluut langer 
laten duren dan slechts één sei-
zoen. Het zal een mooie uitdaging 
worden voor de ploeg van trainer 
Michel Feukkink, dat de selectie uit-
gebreid zag worden met 5 spelers 
uit e A-jeugd (Sam Abbink, Daan 
Horstman, Bas Boers, Kevin Dim-
mendaal en Raymond Korenblek) en 
tevens de vanuit de jeugd vervroegd 
overgeplaatste A-jeugdkeeper Robin 
Verstege. Het wordt dit jaar echt een 
Achterhoekse/Twentse krachtme-
ting met natuurlijk de derbys tegen 
Ruurlo en PAX als echte publieks-
trekkers. Door o.a. versterkte pro-
motieregelingen in verband met het 
oprichten van de Topklasse en het 
uitbreiden van de competities t/m de 
2e klasse naar 14 ploegen, zijn een 
groot aantal ploegen uit de achter-
hoek de laatste 3 jaar gepromoveerd 
vanuit de 3e klasse. Tegenstanders 
in 2008 zoals Longa ’30, Silvolde, 
Concordia Wehl, DVC, WVC en 
DVV komen inmiddels uit in hogere 
klasses. Zodoende moest dit seizoen 
3e klasse C uitgebreid worden met 
twee verenigingen uit Arnhem, VDZ 
en SML, en zij zijn nog nooit eerder 
in de 83 jarige historie van v.v. Vor-
den tegenstander geweest van ons 
1e elftal. Aanstaande zondag speelt 
Vorden 1 de uitwedstrijd naar WVV 
uit Hengevelde. Ondanks dat deze 
club niet zo onbekend is als het eer-
der genoemde VDZ en SML, is deze 
vereniging ook voor het eerst inge-
deeld in een competitie met Vorden 
1. Zondag 9 en zondag 16 september 
speelt Vorden 1 twee keer thuis te-
gen resp. FC Trias (Winterswijk) en 
vv Ruurlo. Tijdens de streekderby 
tegen onze buren uit Ruurlo wordt 
ook de opening van het seizoen ge-
vierd en tevens de nieuwe fietsen-
stalling en entreepoort officieel ge-
opend.

Vorden 1 klaar voor de 
start van de competitie
Vorden - In het amateurvoetbal 
geldt de maand augustus altijd 
als voorbereiding op de start van 
de competitie. Met de start van 
de competitie in het eerste week-
end van september in aantocht 
kan de selectie van voetbalver-
eniging Vorden met 11 trainin-
gen, 4 oefen- en bekerwedstrij-
den en een trainingskamp in 
Noordwijk, met een goed gevoel 
terug kijken op deze voorberei-
dingsmaand.

UITSLAGEN
KSV 1 Vorden 1 0 – 7 Beker
Vorden 1 Eibergen 1 (Za) 0 – 2 Beker
Keyenb. Boys 2 Vorden 2 0 – 1 Beker
Vorden 3 vv Dieren 3 0 – 5 Beker
FC Zutphen 4 Vorden 5 2 – 1 Beker
Baakse B. 4 Vorden 7 7 – 1 Beker
Vorden A1 FC Zutphen A1 0 – 7 Beker
Vorden A1 Concordia-W A1 0 – 5 Beker
DCS A1 Vorden A1 3 – 1 Beker
Rijnland A1 Vorden A2 6 – 0 Beker
Vorden B1 Zeddam B1 11 – 0 Beker
DVV B2 Vorden B1 4 – 2 Beker
Keijenb. B. B1 Vorden B2 10 – 0 Beker
GSV ‘38 C1G Vorden C1 1 – 3 Beker
Steenderen D1 Vorden D1G 4 – 5 Beker
Vorden D3D Zeddam D1 1 – 7 Beker
Vorden E1 AZC E1 6 – 1 Beker
Doetinchem E1 Vorden E1 9 – 3 Beker

PROGRAMMA:
28/08/2012 
Vorden C1 FC Zutphen C2 Beker 18:45 
VIOD E3G Vorden E2 Beker 18:30 

29/08/2012 
DZC ‘68 D5G Vorden D2G Beker 18:30 
Vorden F1 VVG ‘25 F1 Beker 18:30 

30/08/2012 
Vorden E3 DZC ‘68 E4 Beker 19:00 

01/09/2012
Witkamp. A1 Vorden A1 Comp. 14:30 
Vorden A2 Concordia-W A2 Beker 14:30
HC ‘03 B1 Vorden B1 Beker 14:30 
Groessen C1 Vorden C1 Beker 14:45 
Vorden C2 Den Dam C1 Beker 14:30 
Be Quick Z. D1 Vorden D1G Beker 11:30
Vorden D3D MvR D2 Beker 11:00 
DZC ‘68 E1 Vorden E1 Comp. 11:00 
FC Zutphen E3 Vorden E2 Beker 10:00 
Vorden E3 Doetinchem E3 Beker 11:00 
Concordia-W F2 Vorden F1 Beker 11:00

02/09/2012 
WVV ‘34 1 Vorden 1 Comp. 14:00 
Vorden 2 AD ‘69 2 Beker 11:00 
Hoven De 2 Vorden 3 Beker 10:00 
Vorden 5 Be Quick Z. 6 Beker 11:30 
Vorden 7 Pax 8 Beker 09:30

V V  V o r d e n

Ze zijn  in september 1992 eerst ge-
start met een verticale groep kinde-
ren van nul tot vier jaar, en ook werd 
er de mogelijkheid geboden voor na-
schoolse opvang.
Kindercentrum de Klimboom heeft 
zich ontwikkeld tot een waar speel-
paradijs waar kinderen in een veilige 
en vertrouwde omgeving zich kun-
nen ontwikkelen, waar structuur 
heerst, waar tijd, ruimte en aandacht 
is voor ieder kind als individu. Kinde-
ren worden door middel van verschil-

lende spelmaterialen en activiteiten, 
gestimuleerd en uitgedaagd tot spe-
len, kinderen leren hun grenzen te 
kennen en zich gewaardeerd voelen. 
Ouders zien dat kinderen genieten en 
met plezier naar de dagopvang gaan. 
Dat er op een respect volle manier 
met elkaar wordt omgegaan en dat 
kinderopvang een belangrijke bij-
drage levert aan de ontwikkeling van 
kinderen en de samenleving. Ouders 
worden actief bij het beleid betrok-
ken en er is een enthousiaste Ouder-
commissie.
Dit jaar bestaan ze 20 jaar en willen 
dit op zaterdag 1 september gaan vie-
ren.

Al twintig jaar professionele 
kinderopvang
Vorden - Kinderopvang De klim-
boom aan het Wiemelink 40 te 
Vorden bestaat twintig jaar.

Tijdens dit laatste tuinweekend is er
een presentatie van het nieuwe boek
van Alma Huisken en Doortje Stell-
wagen ‘Met mest en vork’. Een kook-,
kijk-, tuin-, natuur-, doe- en leesboek
en vooral een ‘groen’ boek met schit-
terende foto’s. Verder vertelt Abra-
ham Rammeloo (landschapsarchitect
en al 13 jaar verantwoordelijk voor
het Arboretum Kalmthout te België)
over zijn werk en over de bijzondere
planten in de collectie van het Arbo-
retum. Ook is ontwerpstudio Maar-
ten Kolk & Guus Kusters aanwezig, 
zij laten een selectie uit de tentoon-
stelling ‘Eb’ zien. Het rauwe karak-
ter van water en landschap van de
Waddenzee is vertaald in keramiek
en textiel. Verder is de firma Bulk uit
Boskoop met hun speciale heesters 
en Rita van der Zalm met een mooi
sortiment bollen present.

De tuinen van Oudolf vindt u aan de
Broekstraat 17 (6999 DE) te Humme-
lo en zijn in dit laatste tuinweekend
geopend van 11.00 tot 16.00 uur.

PV VORDEN Zaterdag 25 augustus 
stonden 12948 jonge duiven in het 
Franse SOISSONS. Hieronder 93 dui-
ven van de P.V.VORDEN. Het start-
sein klonk om 07.45 uur, met een 
toenemende zuidzuidwesten wind 
en een af te leggen afstand van 365 
km tot Vorden. De verwachting was 
dat de eerste duiven rond 11.15 uur 
zouden arriveren, maar de SHADOW 
van D.GOTINK dacht hier heel anders 
over. Tot het uiterste gemotiveerd 
was de drang naar zijn jong zo groot 
dat-ie al bij de lossing afscheid nam 
van al zijn medestrijders en om 10.54 
uur met een snelheid van 1913 meter 
per minuut het ganse konvooi achter 
zich liet. Hiermee een eerste teletekst 
van de afdeling en een reportage ver-
diend in het landelijk duivenblad. 
Dick was zo trots als een pauw en 
werd uit alle delen van het land ge-
feliciteerd. Voor het kampioenschap 
had dit echter geen invloed, want alle 
eerste onderdelen werden gewonnen 
door H. HOKSBERGEN. Voor Vorden 
is het een mooie opsteker, want het 
was alweer enkele jaren geleden dat 
dit gebeurde. Uitslag: D.J. Gotink (2/6) 
1 22, T.J. Berentsen (3/16) 2 10 18, 
H.B.M. Hoksbergen (6/13) 3 4 5 7 8 9, 
Ashley Eykelkamp (1/16) 6, Marc Tie-
messen (9/20) 11 12 15 16 17 19 20 
21 23, E. Bruinsma (2/13) 13 24, R. de 
Beus (1/9) 14. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
Op zaterdag 25 augustus vlogen 97 
jonge duiven van 7 deelnemers van 

De Koerier vanuit SOISSONS. De dui-
ven werden gelost om 07.45 uur. Uit-
slag: P. van Londen (4/15) 1 18 23 24, 
E. te Pas (6/23) 2 4 7 9 16 21, M. Burg-
hout (2/10) 3 6, R. van Aken (9/17) 5 8 
12 15 17 19 20 22 25, Mathilde Velt-
horst (2/14) 10 11, H. Niesink (1/11) 
13, H. Eenink (1/7) 14. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
Op zaterdag 25 augustus werd door 
PV Steeds Sneller deelgenomen aan 
de vlucht vanuit SOISSONS. De 133 
jonge duiven van 8 deelnemers wer-
den gelost om 07.45 uur. De snelste 
duif werd geklokt bij G. Kempers om 
11.02 uur. Deze duif maakte een snel-
heid van 1782 mpm. Uitslag: G. Kem-
pers (9/29) 1 6 11 12 16 25 26 28 29, L 
Te Stroet (6/12) 2 3 5 7 10 21, R. Koers 
(6/20) 4 14 22 23 27 30, A.H.J. Peters 
(7/30) 8 18 19 20 31 32 33, G. Duits-
hof (4/29) 9 15 24 34, S.E.J. Bergervoet 
(1/4) 13, J. Teunissen (1/6) 17. 

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
Op zaterdag 25 augustus vlogen de 
duiven van PV De IJsselbode vanaf 
GRIMBERGEN (180 km). De duiven 
werden gelost om 8.00 uur. De snel-
ste duif arriveerde om 9.50 uur bij 
H. Dieks. Uitslag: Dieks H. (3/16) 1 
10 14, Wiggerink H. (5/12) 2 5 6 9 15, 
Luesink Ria (3/8) 3 13 17, Kelderman 
G.H.H. (2/12) 4 16, Stoel G. (3/7) 7 8 11, 
Boesveld J. (1/5) 12.

Duivenberichten 25 augustus 2012

Shadow rolt gehele 
 afdeling 9 op

Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst, PV De Koerier uit Zelhem, PV De IJs-
selbode uit Steenderen, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo Gld. 
Zaterdag 25 augustus werden vervlogen vanuit Grimbergen en Sois-
sons. Bij de Vordense vereniging werd dit keer een bijzonder moment 
beleefd. De SHADOW van Dick Gotink behaalde een eerste teletekst 
vermelding door als eerste van bijna 13000 duiven binnen te vallen.

Duif Shadow van Dick Gotink van de PV Vorden behaalde een eerste teletekst.

De twaalfde vakantiebridgedrive 
van Bridgeclub Bronkhorst, werd 
gespeeld op 22 augustus 2012 te Tol-
dijk. De uitslag is als volgt:A-Lijn: 1. 
Guy & Miguel Mendes de León 68,75 
%; 2. Gerrit & Mien Vorselman 59,95 
%; 3. Hermien Veenhuis & Els Wes-
terhof 54,69 %. B-lijn: 1. Nel Hen-
driks-Koenhen & Jos Jehee 63,69 %; 
2. Femmy Kohler & Hans Oldhoven 
60,36 %; 3. Truus Mortier & Riet van 
Onna 51.88 %. 
Donderdag 30 augustus bridgen we 
weer in Den Bremer; Zutphen Em-
merikseweg 37; 7227 DG Toldijk 
(Bronckhorst). 
Eerlijk is eerlijk, in Zutphen vindt 
de zomerbridge op woensdagavond 
plaats, wat voor ons met zich mee-

bracht dat wij vele bridgers misten! 
Mensen die met hun concentratie 
vechten als het druk is, vonden het 
wel fijn. Maar, de laatste zomer 
bridgedriveavond bent u allen toch 
weer van de partij? 
Vakantiebridgedrive bij Bridgeclub 
Bronkhorst? Met een entree per lijn 
worden kleine prijsjes verzorgd. Ie-
dereen maakt evenveel kans om met 
iets naar huis te gaan. Op de avond 
zelf wordt beslist op welke plaatsen 
prijzen zullen vallen. I.v.m. planning 
graag mailen naar bcbronkhorst@
hotmail.nl of voor 17.30 uur aan-
, dan wel afmelden met een sms of 
door te bellen naar 06-28633453 (in-
spreken lukt niet!). U blijft echter ook 
kort voor aanvang welkom.

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

Tuinen van Oudolf
Laatste 
 tuinweekend
Hummelo - Het laatste jaarlijkse
tuinweekend bij Oudolf vindt
plaats op zaterdag 1 en zondag
2 september. Vanaf 2013 wordt 
alleen de privétuin nog voor pu-
bliek opengesteld.

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

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



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

De zeer forse plattelandsgemeente 
Bronckhorst staat bekend om de 
fraaie landelijke omgeving. Bossen, 
landgoederen en ander natuurschoon 
maken een belangrijk onderdeel uit 
van de identiteit van deze gemeente.  
Hoe is het gesteld met ”Monumen-
tale Bomen” in de gemeente Bronck-
horst? Een grote concentratie aan 
oudere en indrukwekkende bomen 

is te vinden op de landgoederen en 
buitenplaatsen. In Bronckhorst zijn 
vele landgoederen te vinden: denk 
aan de Vordense kastelen, maar ook 
aan kasteel Keppel en vele andere 
buitenplaatsen. Op al deze landgoe-
deren staan monumentale bomen 
die voldoen aan de criteria van de 
Bomenstichting. Hierbij zijn zelfs 
landelijke uitblinkers als de reuzen-

eik en de Lodewijkslinde bij Kasteel
Vorden, de reuzenplataan van Laag-
Keppel, de bruine beuken van Kra-
nenburg en Hackfort, de vleugelnoot
en de ginkgo van Enghuizen en de
dikke Amerikaanse eik van ’t Kervel
bij Hengelo, etc. Ook van bijzondere
monumentale waarde zijn de leilin-
den rond de kerk in Zelhem. Dat hier
vroeger de veemarkt werd gehouden
is nog te zien aan ijzeren ringen die
in de bomen zitten, waaraan het vee
kon worden vastgezet. Minder opval-
lend, maar van een bijzondere cul-
tuurhistorische waarde, zijn ook de 
1000 knotelzen in de Meuhoek nabij
Halle.

Bijzondere lezing:

Monumentale bomen in de 
gemeente Bronckhorst

Regio - In het kader van het Open Monumentenweekend in de ge-
meente Bronckhorst vindt er als start op woensdag 5 september een 
boeiende lezing plaats door Jeroen Philippona, internationaal bekend 
bomendeskundige uit Zutphen. In het Dorpscentrum te Vorden, 
Raadhuisstraat 6, zal hij spreken over ”Monumentale bomen in de 
gemeente Bronckhorst”.

Bruine beuk op Den Bramel (Vorden)Het thema van dit jaar is ”Groen van 
Toen”. Een achttal organisaties pre-
senteren zich in dit kader op de ge-
noemde Informatiemarkt. Hieronder 
ook de ”Regio Oost van de Vrienden 
van het Oude Fruit”, een groep van 
oude-rassen-kenners. Onder hen ook 
Hennie Rossel uit Vorden, lid van de 
Noordelijke Pomologische Vereni-
ging. Hij verzorgt al ruim 17 jaar een 
column over ”Oude Fruitrassen” in 
het tijdschrift ”Landleven”.

Heeft u een appel, peer, kers of prui-
menboom in uw tuin en weet u niet 
welk ras het is, pluk hier dan een 
aantal stuks fruit van en laat het die 
dagen aan Hennie Rossel zien. Hij is 
een van de bekendste deskundigen 

op dit gebied in ons land en kan u 
dan waarschijnlijk vertellen wat de 
naam van uw boom is. Misschien is 
het wel een heel bijzonder ras waar 
men nog naar op zoek is. Daarnaast 
geeft hij ook goede adviezen voor de 
verzorging van uw fruitbomen.

Mede door deze activiteiten is het 
Hennie Rossel gelukt om in de afgelo-
pen 15 jaren in de Achterhoek meer 
dan 350 oude appel- en perenrassen 
terug te vinden.

U bent van harte welkom op zaterdag 
8 en zondag 9 september bij Huis ’t 
Zelle aan de Ruurloseweg 92 te Hen-
gelo Gld., beide dagen van 11.00 tot 
17.00 uur.

Tijdens Open Monumentendag 2012:

Laat uw oude fruitras 
determineren…..

Regio - ”De roestplek zit erop en ook de kleur klopt precies. Het is een 
Rode Poom appel, ooit beschreven in 1758”. Dit kan maar zo een van 
de opmerkingen zijn van Hennie Rossel tijdens de Informatiemarkt 
in het kader van de Open Monumentendagen op 8 en 9 september op 
’t Zelle te Hengelo Gld.

OPEN MONUMENTENDAG 2012: 
”GROEN VAN TOEN”

Open Monumentendag wordt dit jaar gehouden 
op zaterdag en zondag 8 en 9 september a.s. 
Speciaal in de gemeente Bronckhorst is er nog 
een unieke lezing op woensdag 5 september. 
Het thema van dit jaar is ”Groen van Toen”. 
Met de vele kastelen en landgoederen, oude 
villa’s, monumentale bomen, begraafplaatsen, 
e.d. is dit natuurlijk een onderwerp waarvan in 
onze gemeente veel te zien en te genieten is. Op 
landgoed ’t Zelle is een speciale Informatiemarkt 
georganiseerd. Ook dit jaar komt er weer een 
uitgebreide brochure met daarin uitgebreid 
het totale programma. Onderstaand alvast een 
overzicht van de activiteiten.

Hoofdsponsor van Open Monumentendag in 
Bronckhorst is Timmer- en Aannemersbedrijf De 
Vries BV te Hummelo.

Op woensdag 5 september a.s. wordt ”Open 
Monumentendag 2012” Bronckhorst geopend 
door wethouder Arno Spekschoor. De heer Jeroen 
Philippona, international bekend bomendeskundige 
uit Zutphen, verzorgt daarna een lezing onder de titel 
”Monumentale bomen in de gemeente Bronckhorst”. 
De avond begint om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) en 
vindt plaats in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te 
Vorden. Toegang en een kopje koffie zijn gratis!

In Steenderen is op zaterdag 8 september van 
11.00-17.00 uur de voormalige notariswoning aan de 
Dorpsstraat 10-12 voor bezichtiging open.  

Op zaterdag en zondag 8 en 9 september, 11.00-
17.00 uur, zijn in de gemeente Bronckhorst op de   
volgende locaties activiteiten en rondleidingen:

Landgoed Enghuizen, Hummelo. 
Op beide dagen twee geleide wandelingen om 11.30 
uur en 14.00 uur. Vertrekpunt hotel-café-restaurant 
De Gouden Karper, Dorpsstraat 9 te Hummelo.

Landgoed ’t Zelle, Ruurloseweg 92, Hengelo. 
Op beide dagen elk uur rondwandelingen in het 
bosgebied. Daarnaast op gezette tijden informatieve 
wandelingen rond het huis binnen de gracht. Tevens 
informatiemarkt van diverse ”groen”-organisaties (zie 
onder).

Landgoed Den Bramel, Almenseweg 47, Vorden. 
Op beide dagen geleide wandelingen rond het huis om 
11.30 en 14.30 uur. 

Natuurgebied Het Enzerinck aan de Almenseweg te Vorden. 
Op beide dagen een wandeling onder leiding van de 
beheerder om 13.00 uur

Pinetum De Belten, Wildenborchseweg 15 te Vorden. 
Op beide dagen doorlopend rondleidingen langs 
ongeveer 1.000 verschillende soorten coniferen. 

Openbare begraafplaats Vorden, Kerkhoflaan 4. 
Op beide dagen geopend en regelmatig rondleidingen 
door de beheerder. 

Informatiemarkt bij buitenplaats ’t Zelle te Hengelo Gld. 
Beide dagen 11.00-17.00 uur, deelnemende 
organisaties: Landgoed ’t Zelle - IVN Noord- en Midden-
Achterhoek - Imkersvereniging De Vooruitgang, 
Hengelo Gld. - Regio Oost, Vrienden van het fruit - 
Stichting Vlindertuin Vorden - Stichting ’t Onderholt 
- Vereniging Bomenbelang Vorden en Bomenstichting 
Achterhoek - Stichting Achterhoek weer Mooi. 
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Van de Betuwe tot Winterswijk ko-
men cursisten wekelijks naar haar 
atelier in Zelhem om te schilderen, 
waarvan velen al menig seizoen van 
de partij zijn. De meesten leven zich 
uit in figuratief of realistisch werk, 
al worden er ook uitstapjes gemaakt 
naar abstracter schilderen. Corinne 
laat haar cursisten spelen met verf, 

op zoek naar vorm, kleur en sfeer en 
leert hen te kijken, met andere ogen, 
naar diverse onderwerpen. Vanuit 
een viertal thema’s worden de moge-
lijkheden verkend, technische aspec-
ten belicht en de eigen stijl gezocht. 
Evengoed kunnen cursisten er voor 
kiezen met eigen onderwerpen, bij-
voorbeeld een portret, bezig te gaan 

en zich daarbij te laten helpen naar 
behoefte. Iedereen krijgt individuele 
aandacht en Corinne levert daarbij 
maatwerk in de ongedwongen sfeer 
van haar vernieuwde thuisatelier. 
Begin september starten de schilder-
cursussen van Corinne Veen. Ook dit 
jaar organiseert ze twee lesblokken 
van 14 wekelijkse lessen (een najaars- 
en een winter/voorjaarsblok), waar-
voor de cursist zich kan inschrijven 
op één van de vier dagdelen. Meer 
informatie is te vinden op haar web-
site www.cveen.nl of op te vragen via 
info@cveen.nl. Belangstellenden ont-
vangen dan een factsheet in pdf met 
data en nadere gegevens.

Nieuwe cursusruimte bij Atelier 
Corinne Veen Zelhem

Zelhem - Na een flinke verbouwing is de nieuwe cursusruimte klaar 
om de cursisten in september weer te verwelkomen voor hun schilder-
lessen. Alles is in het werk gesteld om het atelier geschikt te maken 
voor de cursussen en workshops die Corinne Veen nu al een aantal 
jaren met veel succes in Zelhem geeft. In de sfeervolle omgeving van 
haar eigen atelier is er voor elke cursist een ruime werkplek met een 
eigen daglichtlamp, om plat of staand te werken.

Corinne Veen in haar nieuwe cursusruimte.

Als u voor een zieke, dementerende 
of gehandicapte in uw directe om-
geving zorgt, bent u mantelzorger. 
Meestal gaat het om zorg voor een 
familielid, zoals partner, ouder, kind, 
broer of zus, maar het kan ook gaan 
om zorg voor iemand uit uw vrien-
denkring of uit uw buurt. 

De zorgtaak kan soms psychisch 
zwaar worden, met als gevolg dat u ’s 
nachts wakker ligt. Het ‘zorgen ma-
ken om’ verandert in piekergedrag. 
Door het slechte slapen voelt u zich 

moe en gespannen en zit u niet lek-
ker in uw vel. Kortom, het beïnvloedt
uw dagelijks leven! Hier kunt u iets
aan doen. Een medewerker van GG-
Net geeft u als mantelzorger advies
en tips om het piekergedrag een halt
toe te roepen. Er wordt ingegaan op
de rol, die u hier zelf in kunt heb-
ben en waar u voor ondersteuning
terecht kunt. Ook is er gelegenheid
om lotgenoten te ontmoeten en erva-
ringen of informatie uit te wisselen. 
 
De bijeenkomst is gratis toegankelijk.
U dient zich wel vooraf aan te mel-
den. Dit kan tot 4 september door te
bellen naar VIT-hulp bij mantelzorg,
tel. 0573-438400 of te mailen naar
info@vithulpbijmantelzorg.nl. 

Voor nadere informatie kunt u ook
contact opnemen met bovengenoemd
telefoonnummer of te kijken op 
www.vithulpbijmantelzorg.nl.

Themabijeenkomst 
‘stoppen met piekeren’
Bronckhorst - Op 11 september 
worden mantelzorgers uit de 
gemeente Bronckhorst geïnfor-
meerd over hetthema ‘stoppen 
met piekeren’. De bijeenkomst 
wordt van 13.30 tot 16.00 uur ge-
houden in Partycentrum Lange-
ler aan de Spalstraat 5 in Hengelo 
Gld.

Door de recente uitbreiding naar 18 
holes is er momenteel ruimte voor 
nieuwe leden en voor meer greenfee-
ers. Ze nodigen u dan ook graag uit 
om eens te komen kijken op de open 
dag op zondag 16 september. U bent 
welkom op de driving range naast het 
kerkje van Hoog-Keppel (Burg. Vrij-
landweg 35) tussen 13.00 en 16.30 
uur. Daar krijgt u de mogelijkheid 
om de sport te bekijken en ook te be-
oefenen. U kunt zelf driven, chippen 
en putten. Materiaal is daarvoor aan-
wezig. En als u al ervaring heeft (en 
uw eigen clubs meeneemt) dan kunt 
u met een gastheer of -vrouw enkele 
holes spelen. Ook kunt u in contact 

komen met verenigingsprofessional 
Hein Kaal die u graag vertelt hoe 
het door de NGF ingevoerde 9 stap-
penplan (golfopleiding) vormgegeven 
wordt bij de Keppelse. Verder is er 
natuurlijk een hapje en een drankje 
en zijn er veel leden die u van alles 
kunnen vertellen over het clubgebeu-
ren. De Keppelse is een echte vereni-
gingsbaan. Dat wil zeggen dat zij met 
hun allen de club dragen. Zo heeft 
ieder lid één keer per jaar bar dienst 
en zijn vele leden actief in allerlei 
commissies (van wedstrijdcommissie 
tot klussenclub). Het huidige gezel-
lige houten clubhuis is als een soort 
huiskamer en die sfeer willen ze 

graag ook voortzetten in het nieuw 
te bouwen clubhuis op de plek waar 
de open dag gaat plaatsvinden. Een 
verenigingsbaan betekent ook dat de 
club er met name voor de leden is. 
Er worden vele soorten wedstrijden 
gespeeld, zowel competitief als op ge-
zelligheid gericht al of niet met een 
etentje als afsluiting. Verder zijn er 
18 teams in de NGF competitie, waar-
van 3 jeugdteams. Maar ook de indi-
viduele spelers komen aan bod. Zeker 
nu er 18 holes zijn is er veel ruimte 
in de baan en er zijn geen starttijden. 
Mogelijkheden te over om een mooi 
golfbestaan op te bouwen binnen de 
Keppelse. Mocht u enthousiast ge-
worden zijn? De Keppelse ziet u graag 
komen op zondag 16 september tus-
sen 13.00 en 16.30 uur. 

Meer informatie over de vereniging 
en de open dag is te vinden op de 
website: www.keppelse.nl

Open dag Keppelse Golfclub

Hoog Keppel - Nu de vakantie ten einde is en iedereen weer in de dage-
lijkse routine is vervallen van school en werk, neemt ook de behoefte 
aan sport, spel en buitenlucht toe. Vooral in de weekenden, maar ook 
op vrije dagen of in de vroege uren van de avond kan golf uitstekend 
in deze behoefte voorzien. Zowel in zomer als winter. En waar is het 
prettig golfen? Op de Keppelse.

Nu na zeven jaar beginnen enkele bo-
men zoveel vruchten te dragen dat de 
kinderboerderij deze alleen niet op 
kan, het meeste fruit is voor de dieren 
niet gezond om te eten. Daarom mag 
een ieder die dat wil zelf fruit komen 
plukken/ rapen zolang de boom ze in 
voorraad heeft. Er zijn onder andere 
notarisappelen, maar ook mooie rode 
goudrenetappels om appelmoes van 
te maken of te verwerken in een lek-
kere appeltaart. Bij de peren hebben 
zijn er onder andere klapsperen en 
stoofpeertjes.  

De appels en peren zijn gratis en de 
entree van de kinderboerderij be-
draagt 2 euro per persoon. Klimma-
teriaal is eventueel aanwezig, maar 
denk wel aan een tas, krat of emmer 
om het fruit in te doen om het mee 
naar huis te nemen. 

De openingstijden van kinderboerde-
rij Feltsigt zijn woensdag t/m zondag 

van 13.00 uur tot 18.00 uur. Voor kin-
derpartijtjes, feestjes of groepsuitjes 
wel of niet in combinatie met het
fruitplukken kunnen belangstellen-
den op afspraak ook op andere dagen
en tijden ontvangen worden.  Kinder-
boerderij Feltsigt staat aan de Bek-
veldseweg 5 in buurtschap Bekveld.
Voor informatie, bel (0575) 462828 of
kijk op www.feltsigt.nl

Ook zijn de dagelijkse gebeurtenissen
te volgen op facebook, hyves en twit-
ter. Meldt aan en wordt volger van
Feltsigt.  Het is ook mogelijk Vriend
te worden van Feltsigt. 

Dit houdt in: helpen met de dieren 
verzorgen door middel van een dona-
tie, adoptie en of lijfelijke hulp, het
maken, bedenken en repareren van
speeltoestellen of zelfs samen met de
‘Vrienden van Feltsigt’ meehelpen
met het organiseren van één van de
evenementen.

Van 29 augustus t/m 9 september
Fruitplukweken op Feltsigt 
Bekveld

Bekveld - Op het terrein van kinderboerderij Feltsigt bevinden zich ve-
le appel-, noten- en perenbomen, die allen hun inmiddels rijpe vruch-
ten dragen. Veel van deze bomen zijn zeven jaar geleden aangeplant
en een aantal peren- en notenbomen stonden er al.

Er is bij Feltsigt voldoende fruit om te plukken of te rapen.

De dienst begint om 10.30 uur  in 
het  kerkgebouw aan de Bannink-
straat in Hengelo. 

Na de dienst is er koffie of thee.

Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap 
Hengelo
Hengelo - Mevrouw Netty Hen-
geveld uit Eibergen is zondag 
2 september voorganger in de 
dienst van de Vrijzinnige Ge-
loofgemeenschap Hengelo.
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Toen ze werd benaderd door Vote 
Company die de online ‘Kapsalon van 
het jaar-verkiezing’ organiseert, wist 
ze niet goed wat ze er mee moest. 
“We zijn niet eens zo actief bezig ge-
weest met stemmers trekken. Toch 
hebben 65 mensen op ons gestemd 
en kreeg onze salon ook de hoogste 
waardering. Dat is toch echt wel een 
hele eer.” Niet alleen het feit dat ze 

de meeste stemmen kreeg, maar ook 
vooral dat haar bedrijf de hoogste ge-
middelde beoordeling kreeg, doet de 
eigenaresse van de salon goed. Stem-
mers moesten nadat ze op hun favo-
riete kapsalon hadden geklikt cijfers 
geven voor zaken als klantvriendelijk-
heid, uitstraling, medewerkers etc. 
Dat zijn zaken die voor de Hengelose 
onderneemster en haar personeel erg 

belangrijk zijn. “Een klant mag van 
ons ook echt hoge eisen stellen. Dat 
houdt ons scherp.” 
Martine wil nu ook haar uiterste best 
doen om de beste van de provincie te 
worden. Er kan nog tot 20 oktober ge-
stemd worden. Het aantal stemmen 
en de gemiddelde waardering tellen 
even zwaar mee voor de einduitslag 
in deze ronde. Als Martine Hair + 
Beautysalon ook de beste van Gelder-
land wordt, dan mag Martine op 5 no-
vember naar Utrecht komen om haar 
bedrijf aan een jury te presenteren. 
Daar wordt die dag ook de landelijke 
winnaar gekozen.
Stemmen kan op: 
www.kapsalonvanhetjaar.nl

Martine Hair + Beautysalon 
wil beste van Gelderland worden

Hengelo - Bij Martine Hair + Beautysalon staat klantvriendelijkheid 
en service altijd al hoog in het vaandel. In de fraaie salon aan de Sint 
Michielsstraat in Hengelo werken eigenaresse Martine Damen-Hen-
driksen en haar team keihard om de goede naam hoog te houden. De 
uitverkiezing tot ‘Leukste en best gewaardeerde kapsalon van Bronck-
horst’ is daarom een flinke opsteker. “Nu willen we ook de beste van 
Gelderland worden”, zegt Martine vastbesloten.

Bij Martine (rechts) staan klantvriendelijkheid en service hoog in het vaandel. Ze is dan ook enorm trots dat haar Hair + Beautysalon 
is verkozen tot ‘Leukste en best gewaardeerde kapsalon van Bronckhorst’.

De afgelopen jaren heeft ze al velen 
mogen verwelkomen in haar atelier 
in Hengelo Gld. De workshop is een 
enorm succes. Zoals gezegd: de tech-
niek is niet heel ingewikkeld en voor 
iedereen haalbaar. U heeft steun van 
een gipsen mal en u kunt kiezen uit 
verschillende maten. Het wil niet zeg-
gen dat u de bolschaal cadeau krijgt, 
het is hard werken gedurende de 
workshop. Een bol is een oervorm 
en dus op zichzelf al heel mooi. De 
kunst is echter om die mooie ronde 
spanning erin aan te brengen en daar 
helpt zij u bij. Vervolgens kunt u de 
bol op allerlei manieren bewerken. 
U kunt er bijvoorbeeld verschillende 
decoraties aan/in boetseren, er een te-
kening inkrassen, figuren uitsnijden 
of hem helemaal glad afwerken. Er 
zijn vele mogelijkheden. Als onder-
breking wacht u een fantastische 

lunch en ook tijdens de workshop 
zal de inwendige mens niet worden
vergeten. Aan het einde van de eerste
workshopdag zijn de bollen klaar. Uit
de mal moeten ze een aantal weken
drogen om vervolgens op ongeveer
1000 graden in de klei-oven gebak-
ken te worden. Na ongeveer vier we-
ken komt u een middag terug om de
bolschaal te kleuren. Dit is weer een
geheel andere techniek en ook daarin
zal ik u begeleiden naar een bijzon-
der en volstrekt uniek werkstuk.
De workshop kan voor minimaal 6 en
voor maximaal 8 personen worden
gegeven. Ook besloten groepen zijn
welkom.
Alle informatie zoals data, aanmel-
den en kosten kunt u vinden op:
www.martinevanzwieten.nl
Zie ook de advertentie elders in de
krant.

Workshops bollen en
schalen van klei

Hengelo - ‘Nooit gedacht dat ik zoiets moois zou kunnen maken’.
“Heel vaak hoor ik deze opmerking na afloop van de workshop. En
het klopt helemaal. Ook als u weinig of geen ervaring heeft met klei
dan is het resultaat verbluffend”, aldus Martine van Zwieten. Voor het
komende seizoen staan er weer een vijftal workshops bollen/schalen
op de agenda.

Saskia Bremer volgde van 1986-1991, 
naast haar baan in het onderwijs, de 
Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten in Den Haag. Ze studeerde 
af in tekenen, schilderen en ontwer-
pen. Vrij snel ontstond een eigen stijl: 
felle kleuren in een combinatie van 
abstractie en realiteit. Na een succes-
volle expositie in Haarlem stopte ze 
met lesgeven en sinds 1996 is schilde-
ren haar dagtaak. 

Ze kreeg meer en meer bekendheid 
met als gevolg steeds meer exposi-
ties in binnen- en buitenland. Bij-
voorbeeld in Portugal en Zwitser-
land waar ze ook een atelier heeft. 
In haar werk toont Saskia zich een 
pure colorist. Kleurvakken vloeien 
harmonisch in elkaar over of worden 
begrensd door een grillige belijning. 
Meestal ligt daar een figuratieve in-

spiratiebron aan ten grondslag. Er 
ontstaan fantasierijke, abstracte en 
figuratieve kleurencombinaties, die 
steeds herkenbaar blijven. 
Het materiaal is acryl, sneldrogende 
verf die volledig past bij haar spon-
tane manier van werken. Een bekend 
kunstcriticus in Nederland heeft het 
werk van Saskia eens vergeleken 
met dat van Chagall. Saskia: “Dat is 
waarschijnlijk teveel eer, maar deze 
uitspraak verwijst wel naar de wijze 
waarop ik de wereld illustreer met 
kleur en optimisme!”

Zie ook de advertentie elders in de 
krant.

Tijdens uw diner bij Ellens 
genieten van kunst!!
Zelhem - Ellen van Ellens Restau-
rant heeft in samenwerking met 
Mike en Rick Hulshof van Kunst 
of Art steeds een doorlopende ex-
positie in restaurant en zalen. Af-
gelopen weekend zijn de schilde-
rijen in het restaurant weer ver-
vangen, dit keer door prachtige 
werken van Saskia Bremer.

De bedrijven die afgelopen zater-
dag meededen liggen bijna allemaal 
dichtbij elkaar rond de kruising Veer-
mansweg/Bekveldseweg. Het publiek 
kreeg veel informatie en advies maar 
kon zelf ook meedoen aan diverse 
activiteiten. Verder waren er diverse 

demonstraties.
Aan de eerste Bekveldse Bedrijvendag 
deden de volgende bedrijven mee:  
Jan Menkveld grond-, riool- en straat-
werk; Bekveld FM; Jan Wagenvoort / 
Boerderij en natuurmuseum De Lin-
denhof; Hissink mini grond- en sloop-

werk; Autorijschool Nieuwenhuis; 
Goossens Atomica; Buurtvereniging 
Bekveld; Jongelie Montage; Sindy’s 
Catering; Seed Supply, productie &
veredeling van groentegewassen; Ab-
solutely Flawless, make-up & styling
artists; Kinderboerderij Feltsigt; Col-
lens Schilderwerken; M. Schiphorst
hoefsmid; Linda’s paardenspiegel;
Bouw- en timmerbedrijf Meulenbrug-
ge en Transportbedrijf Adriaan Nab.

Bedrijven in Bekveld zetten deuren open

Bekveld - Er was veel te zien op de Bekveldse Bedrijvendag in het bui-
tengebied van Hengelo. Ruim zestien bedrijven hadden de deuren 
open gezet om het publiek te laten zien waar ze mee bezig zijn.

De uitslag van de eerste 5 is als volgt
1 W. Vreeman 570 gram
2 Mevr. v. Amerongen 394 gram
3 H. Golstein 377 gram
4 G. Eggink 316 gram
5 F. Bleumink 216 gram

Uitslag 55+ wedstrijd HSV 
de Snoekbaars Vorden
Vorden - Op 16 augustus is de 7 
de 55+ wedstrijd gehouden in de 
Berkel te Lochem er deden 11 vis-
sers aan mee in totaal is er 2188 
gram vis gevangen hoofdzakelijk 
voorn en wat baars.



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
28-08 SWV/GGNet, geheugenspreekuur Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
29-08 Welfare, handwerkmidd,/kraamverk. De Wehme, Vorden 14.00 uur
30-08 KBO Drempt, fietstocht Gezondheidscentrum
  Hoog Keppel 14.00 uur
09-09 Zonnebloem, ziekendag
12-09 Welfare, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
12-09 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
19-09 ANBO, muzikaal: Johan Rupert, Buurse Den Bremer, Toldijk 14.00 uur
19-09 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
19-09 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300
21-09 SWS, burendag De Bongerd, Steenderen 14.30 uur
25-09 Seniorensoos Wichmond/Vierakker,
 bewegen op muziek Ludgerus, Wichmond 14.30 uur
25-09 SWDHK/GGNet, geheugenspreekuur Hyndendael, Hummelo 10.00 uur
26-09 ANBO, middagfietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
26-09 Welfare, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
27-09 KBO Drempt, fietstocht Gezondheidscentrum
  Hoog-Keppel 14.00 uur
29-09 SSWB en anderen, veiligheidsmarkt Het Anker, Steenderen 10.30 uur
29-09 ANBO, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003
09-10 SSWB/VVN, seniorenritten Den Bremer, Toldijk 0575-45253

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.

Stoppen met piekeren
Dinsdag 11 september organiseert het VIT-Hulp bij mantelzorg een themabijeenkomst 
“Stoppen met piekeren”. Nadenken en zorgen maken doen we allemaal wel eens en 
soms is dat ook nodig om tot een beslissing of oplossing te komen. Piekeren daarente-
gen is niet effectief en kan uw dagelijks leven enorm beïnvloeden. Een medewerker van 
GGNet zal u adviezen en tips aanreiken om hiermee om te gaan. Locatie: Partycentrum 
Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo gld. Tijd: 13.30-16.00. Graag vooraf aanmelden (0573) 43 
84 00 of mailen naar info@vithulpbijmantelzorg.nl

WereldAlzheimerDag
Filmmarathon op zondag 16 september in het kader van WereldAlzheimerDag. Van 
13.00 tot 22.00 uur in De Gruitpoort in Doetinchem. Toegang gratis. Entree doorlo-
pend. Mix van dramatiek en voorlichting met speelfilms en documentaires. Voor meer 
informatie zie flyers en persberichten.

Veiligheidsmarkt in Steenderen
Zaterdag 29 september wordt er van 10.30 tot 14.00 uur bij Het Anker aan het markt-
plein in Steenderen voor alle inwoners van Bronckhorst een veiligheidsmarkt georga-
niseerd. Diverse organisaties zullen aanwezig zijn om u te informeren over mogelijk-
heden op het gebied van veiligheid in en om het huis en in het verkeer. Voor muziek 
en de inwendige mens wordt gezorgd. Let ook op de flyers en persberichten die u nog 
tegen zult komen.
Deze markt is een initiatief de wijkagent en Stichting Welzijn. Als u de bon hieronder 
invult kunt u deze omruilen voor een lekkere pannenkoek. De bonnen zullen ook op 
de dag zelf nog aanwezig zijn.

Rijvaardigheidsritten 50+
De rijvaardigheidsritten voor de inwoners van de gemeente Bronckhorst gaan 
weer van start. De ritten zijn bedoeld voor automobilisten van vijftig+ en worden 
gehouden op dinsdag 9 oktober bij restaurant Den Bremer in Toldijk. Men kan 
zich hiervoor inschrijven bij Stichting Welzijn of bij Veilig Verkeer Nederland afd. 
Bronckhorst. De kosten bedragen € 12,50 per deelnemer. Inschrijving is mogelijk 
tot 16 september a.s. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u bellen met Jan 
Holtrigter, tel. 06 24374443, Evert Steentjes, tel.0314-622126 of  Janny Wieggers-
Bilderbeek, tel. 0575-452538.

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, ouderenadviseur en coördinator.
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, ouderenadviseur.
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, fax: 0575-465282, mob: 06-10727474. 
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.

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. Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630, 
e-mail: w.berns@sswb.nl 

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel. 06-13280466.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggeloven.

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

De rijvaardigheidsrit is bedoeld om bestuurders inzicht 
te geven in het eigen verkeersgedrag en vrijblijvend ad-
viezen te krijgen over eventuele verbeteringen in het rij-
gedrag. In een ontspannen sfeer gaan de rijadviseurs met 
de deelnemers, ongeveer een half uur rijden in hun eigen 
auto richting Zutphen of Doetinchem. Het gaat niet om 
een examen of een test! Wel moet u in het bezit zijn van 
een geldig rijbewijs. Met de rijadviseur wordt de rit nabe-
sproken onder het genot van een kop koffie of thee.
Aansluitend kunnen de deelnemers een reactie-, ge-
hoor- en een ogentest doen. Ook is er een theoretisch 
gedeelte in het programma opgenomen om de kennis 
van de (nieuwe) verkeersregels en de verkeerborden op 
te vijzelen, zoals het rijden op de rotondes, de maximum 
snelheden in relatie met de wegmarkering, fietsstroken, 
fietssuggestiestroken, enz.

Spreekuren van Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem; maan-
dag t/m donderdag van 8.30 tot 9.00 uur. 
Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8. 7021CL in Zelhem. Inloop-
spreekuur maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Tijdens de spreekuren telefonisch bereikbaar via mobiele 
nummer 06-13280466.
Het algemene nummer is 0314-622074. Paul Tiggeloven ou-
derenadviseur/coördinator zit in de hal achter de balie. U 
kunt hier terecht voor informatie, advies, bemiddeling en 
ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn en 
financiën. Ook voor vragen over de WMO.
Tevens informatiepunt van ProWonen. Als u vragen hebt voor 
ProWonen en moeite hebt om uw vraag zowel telefonisch 
of digitaal voor te leggen aan ProWonen kunt u tijdens de 
spreekuren in het Streekhuus binnenlopen.

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof.
In de Oranjehof is doorlopend een expositie van werken 
van Zelhemse kunstenaars. Het beschikbaar stellen van de 
ruimte in de Oranjehof biedt de kunstenaars de gelegenheid 
om de kunstwerken te tonen en de bezoeker om van deze 
kunstwerken te genieten.
Momenteel exposeert Henk van Zuilekom uit Zelhem voor 
de tweede keer een deel van zijn werken. Henk is een echte 
Achterhoeker. Hij begon zijn hobby schilderen en tekenen 
medio 1985 in de Gruitpoort te Doetinchem. Vele jaren wa-
ren 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 tekenen van land-
schappen. Inspiratie doet hij ondermeer op tijdens zijn wan-
delingen in Zelhem en omgeving.
Hebt u belangstelling om de kunstwerken te komen bekij-
ken 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 tegen een kleine vergoeding een kopje 
koffie of thee te drinken.
Voor meer informatie: neem contact op met de Oranjehof, 
tel. 0314-622074.

Oproep aan kunstenaars of aankomend talent!
De Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41 in Zelhem is een 
mooie ruimte om te exposeren. Het beschikbaar stellen van 
de ruimte biedt de kunstenaars de gelegenheid om de kunst-
werken te tonen voor een periode van 3 maand.
Wij zijn op zoek naar Zelhemse Kunstenaars of aankomend 
talent. Hebt u interesse? Voor informatie kunt u terecht bij 
Henk Van Zuilekom, tel. 0314-622298 of Paul Tiggeloven, 
tel. 0314-622074 of 06-13280466.

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle
Stichting Welzijn Zelhem heeft op 14 juni 2012 Seniorenop-
vang “de Korenaar officieel in gebruik genomen. Inmiddels 
maken 12 gebruikers/gasten gebruik van de seniorenopvang. 
Voor hen staat een team van vrijwilligers en een professio-
nele medewerker klaar. 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 func-

tioneren, eenzaamheidsproblemen 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.

Uitnodiging open huis Dorpshuis De Korenaar
Zondag 2 september (Halse dag) van 12.00-17.00 uur Dorps-
straat 85, Halle. Met medewerking van: De Bouwmeisters,
Lizzy Ossenvoort en Herman Peppelman.
Open huis? Een mooie gelegenheid om het mooie gereno-
veerde gebouw van buiten en binnen te komen bezichtigen.
Welke ruimtes zijn er in de Korenaar en hoe zijn deze inge-
richt voor de gebruikers. Tevens wordt u in de gelegenheid
gesteld om informatie in te winnen en vragen te stellen over
welke activiteiten er plaatsvinden en wie er gebruik maken
van de Korenaar. Het bestuur van de Korenaar hoopt u 2 sep-
tember te mogen begroeten tijdens de open dag.

Bewegingsactiviteiten
Fit door bewegen. Vakantie voorbij? Kom in beweging, ontmoet en
voel je goed.
Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve
leefstijl, waarin beweging op welke manier dan ook een be-
langrijke plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering van
overgewicht en het voorkomen van allerlei gezondheidspro-
blemen. Het maakt fitter en gezonder. Bovendien heeft re-
gelmatig sporten of bewegen een positief effect op het ge-
voel 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 bewegingsactiviteiten met een lage drempel. 
Fit door bewegen. (bewegingslessen) locatie Oranjehof, Prinses
Beatrixstraat 41, Zelhem. dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en
van 11.00 uur tot 11.45 uur. 
Locatie Dorpshuis De Korenaar Halle. maandags van 10.30
tot 11.15 uur. 
Aqua Sportief  (bewegen in het water) maandag 13.30-14.30
uur en van 14.30-15.30 uur. Beide in zwembad De Brink Zel-
hem.
In alle groepen is ruimte om deel te nemen. Ter introduc-
tie kunt u 3 weken geheel vrijblijvend gratis deelnemen
aan de bewegingslessen. Opgave/informatie via Paul Tiggel-
oven, telefoon 0314-622074 of 06-13280466. Mailen kan ook
p.tiggeloven@sswb.nl

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof
plaats.
Koffieochtenden. Ieder mens heeft behoefte aan contact met
anderen. Een praatje maken met bekenden of kennismaken
met nieuwe gezichten. Gezellig met anderen een kop koffie
of thee drinken. U bent van harte welkom op maandag en
donderdagochtend van 10 tot 11 uur in de Oranjehof.

SOOS-middag. Wekelijks op maandagmiddag van 13.30 uur
tot 16.30 uur soosmiddag van Noodhulp.

Gezamenlijke maaltijd. Zaterdag 15 september. Soep-, pannen-
koeken- en toetjes buffet. Aanvang 16.00 uur tot 19.00 uur.
Onkosten bedragen € 10,- per persoon inclusief een kopje
koffie of thee.
Opgave en betaling (vooraf) voor 10 september bij Fien Be-
rendsen, tel. 0314-621130 of Tinus Sevink, tel. 0314-622925. 

Activiteitenavond, bingo (1 x per maand) dinsdag 4 september
en 2 oktober Oranjehof aanvang 19.30 uur. Elke dinsdag is
er een activiteitenavond. Men kan allerlei spellen spelen o.a.
koersballen, kaarten, rummikub, sjoelen. Daarnaast kunt
u gezellig samen koffiedrinken en een drankje nuttigen.
Houdt u niet van spelletjes maar wel om anderen te ontmoe-
ten dan bent u ook van harte welkom. Aanvang 19.30 uur. 

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen.
De kosten voor de keuring zijn € 27,50. De keuringen wor-
den gehouden in de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41 Zelhem.
U kunt zich dagelijks tussen 18.30 en 20.00 uur aanmelden
(allen op deze tijden) via de ANBO-rijbewijskeuringslijn. Het
telefoonnummer 06-27594051. Krijgt u geen gehoor, pro-
beert u het dan later nog een keer. Aanmelding per e-mail
is ook mogelijk op anbozelhem@gmail.com Vermeldt dan
uw naam, adres, woonplaats geboortedatum en de gewenste
keuringsdatum.

Ik vind de volgende situatie onveilig:……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Mogen wij contact met u opnemen, dan graag naam en telefoonnummer.

Naam: …………………………………………… tel. nr. …………… - …………………

Tegen inlevering van deze bon een lekkere pannenkoek tijdens de Veiligheidsmarkt in Steenderen 
op zaterdag 29 september van 10.30 tot 14.00 uur bij Het Anker.



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

Tot in de nadagen van de Tweede 
Wereldoorlog was uitspanning ’t 
Harenberg, net onder Zutphen, met 
een café, theehuis en een doolhof,  
een prachtige bestemming voor een 
uitje. Wegens de strategische ligging 
is deze plek door een bombardement 
helaas verwoest. De aanwezigheid 
van rivierduinen, met in een ervan 
nog een ijskelder, maakt dat het niet 
moeilijk is je voor te stellen hoe onze 
ouders en grootouders daar moge-
lijk aangenaam hebben verpoosd. 
Nu werd hier de ‘gaon keuken’ op-
gebouwd. Waarbij alle ingrediënten 
voor het het menu weer binnen de 
afstand waarbinnen je een baksteen 
kunt gooien zoals Rene Klein, de kok, 

zo prachtig kan verwoorden betrok-
ken werden. Zo werd onder anderen 
gebruik gemaakt van brood van de 
Driekant uit Zutphen, vlees van van 
Hussel  uit Toldijk en versproducten 
van den 4akker, graan van de Bronk-
horster molen, en ijs van De Steen-
oven uit Hummelo. De wijn kwam 
van de coöperatie Achterhoekse wijn-
boeren en het bier van brouwerij Ro-
denburg uit Rha. Maar Gaon etten is 
meer dan alleen eten en drinken.
Er werd het verrassend goed gezon-
gen door Timmy van Lingen uit Zut-
phen die werd begeleid door toetse-
nist Jurriaan Boerstoel uit Vorden. 
Ook prachtig in deze omgeving paste 
de uitvoering van het eigentijdse 

sprookje ‘Een reus op sokken’ be-
dacht en uitgevoerd door de Warns-
veldse verteller Ron Vernout. Dit als 
intermezzo tussen voor- en hoofdge-
recht.  De koffie, aan het eind van de 
avond, luidde tevens de periode van 
regen in voor het weekend. Maar dit 
mocht de pret niet meer drukken. 
Voor sommigen ging het zelfs onder 
de tafel, daar was het droog, nog ge-
woon verder. 
Een filmimpressie van deze avond is 
te zien op www.contact.nl  
Nog twee keer dit seizoen is het mo-
gelijk om je als gast te laten onder-
dompelen in streekgerechten, mu-
ziek, de mensen en alles wat Gaon 
etten zo bijzonder maakt.
21 september in Groenlo en 26 okto-
ber in Vorden. www.gaon.nl
Wilt u een promotiefilmpje (adver-
torial) laten maken voor uw bedrijf 
of evenement. Neem dan contact 
op met Jan Bijvank of Henk Visser 
0575-585585

Stomp an de Iessel

Zutphen - Een mooie link met de historie van uitspanning ’t Haren-
berg te Zutphen. Dat was afgelopen vrijdagavond 24 augustus de plek 
waar 170 gasten konden genieten van ‘GAON! Etten in de Achterhoek’ 
Het populaire pop-up restaurant dat op een onverwachte plek kan 
ontstaan en waarbij ook het menu en de gasten tot het laatst toe een 
verassing blijven.

Foto: www.achterhoekfoto.nl

BIORAFFINAGE OP HET 
MELKVEEBEDRIJF
De toepassing van bioraffinage in de 
melkveehouderij is nieuw en past bij 
het streven van Knowledge Transfer 

Centre (KTC) De Marke om de mi-
neralen uit mest zo goed mogelijk
te benutten. De Marke wil met het
bioraffinagesysteem vooral de stik-
stofbenutting van dierlijke mest ver-
der verhogen dan met de bestaande 
mestvergister mogelijk is. De instal-
latie vervangt de oude mestvergister
van De Marke die 10 jaar dienst heeft
gedaan en daarmee een belangrijke
bijdrage heeft geleverd aan het on-
derzoek naar mestverwerking in de
praktijk.

BEZOEKEN VAN DE 
INSTALLATIE
Op 30 augustus 2012 organiseert De
Marke van 9.30 tot 16.00 uur een 
open dag. Naast het bioraffinagesy-
steem en de mestscheiding is dan ook
het ruwvoerplatform te bezichtigen.
Aanmelden hiervoor is niet noodza-
kelijk. Op andere dagen is het mo-
gelijk om via een excursie De Marke
te bezoeken. Hiervoor kunt u een af-
spraak maken via tel.: 0575-467323.
U vindt De Marke aan de Roessink-
weg 2, 7255 PC in Hengelo.

De Marke start bioraffinage 
van rundermest
Hengelo - Op melkveeproefbe-
drijf KTC De Marke van Wagenin-
gen UR Livestock Research is een 
nieuwe bioraffinage-installatie 
in bedrijf genomen. Met behulp 
van een hydrolysetank verkleint 
deze nieuwe installatie eerst de 
organische stof in de mest, waar-
na deze in de vervolgstap wordt 
vergist. Dit verbeterde proces 
zorgt voor een hogere biogaspro-
ductie en een betere ontsluiting 
van de beschikbare mineralen in 
de mest. Door een gezamenlijke 
investering van het Interreg IVb-
project DAIRYMAN en Fermtech 
Systems BV kan De Marke nu 
onderzoek doen naar het functi-
oneren van deze installatie in de 
praktijk. Tijdens een open dag op 
30 augustus kan iedereen het sy-
steem komen bekijken.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Toldieks Belang is vorig jaar gestart 
met de dorpswerkgroep. Deze Dorps-
werkgroep Toldiek is druk bezig om 
een dorpsplan op te stellen. In dit 
plan komt in het onderdeel ‘wonen’ 
sterk naar voren dat er gebrek zou 
zijn aan starterswoningen. Dit komt 
ook elke keer weer naar boven tij-
dens de verschillende bijeenkomsten 
die Toldieks Belang en de Dorpswerk-

groep Toldiek hebben georganiseerd.
Echter ander onderzoek, die van 
woningcorporatie Sité, laat een iets
ander beeld zien. Er is dus nader on-
derzoek gewenst. De dorpswerkgroep
is nu benaderd door de gemeente 
Bronckhorst met de vraag hoever zij
in beeld hebben dat er vraag is naar
starterswoningen. Dit heeft te maken
met een eventuele wijziging van de 
bestemming van de nog te bouwen
woningen aan de Russerweg.
Wie interesse heeft, of iemand weet
die interesse zou kunnen hebben,
meld het dan. Laat deze kans niet 
schieten! Belangstellenden kunnen
hierover contact opnemen met Je-
roen Janssen, voorzitter Dorpswerk-
groep Toldiek / bestuurslid Toldieks
Belang. Stuur dan een mail naar jans-
senjgb@gmail.com of bel naar (06)
20540518.

Starterswoningen Toldijk
Toldijk - Vanaf heden kijkt Klaas-
senGroep uit naar nieuwe moge-
lijkheden aangaande het bouw-
perceel aan de Russerweg in Tol-
dijk. Eén woning twee-onder-één 
kap is inmiddels verkocht en 
gerealiseerd. De tweede nog te 
bouwen woning wordt nog steeds 
niet verkocht. Om te voorkomen 
dat de bouwvergunning verloopt 
wordt er gekeken naar nieuwe 

Het CBR streeft er naar alle aanvragen van een verklaring van ge-
schiktheid zo spoedig mogelijk af te handelen met een maximum-
termijn van 4 maanden. Vroegtijdig laten keuren is altijd beter, im-
mers de verklaring van geschiktheid is één jaar geldig. De benodigde 
papieren voor deze keuring dient u tijdig te halen op het gemeente-
huis. Voor Bronckhorst is dit in Hengelo (Gld.). Hier zijn kosten aan 
verbonden.

De eerstvolgende keuring is zaterdag 29 september. Daarna op vrij-
dag 2 november i.p.v. 27 oktober  (op verzoek van de arts) daarop-
volgend weer op zaterdag 24 november en 22 december. Data voor 
keuringen worden door de ANBO ook gepubliceerd in het Contact en 
ANBO ledenblad.

Fietsgroep Welzijn Zelhem
Ook in de zomermaanden erop uit. De start is bij de Oranjehof, 
Beatrixstraat 41 in Zelhem. De dagtochten zijn ongeveer 50 km. Met 
3x een stop. Het is raadzaam om brood mee te nemen voor onderweg. 
Bij de overige tochten is er 1 stop.
Contactpersonen Han en Gerrie Til, telefoon 0314-625536 mobiel 06-
49135536.

Maand Datum Tijd Afstand
augustus Dinsdag 28 9.30 uur  15 km
September Donderdag 6 9.00 uur 25 km
 Dinsdag 11 9.30 uur 15 km
 Donderdag 20 9.30 uur dagtocht
 Dinsdag 25 9.00 uur 25 km

Computercursussen ANBO Zelhem in samenwerking met Se-
niorweb en Stichting Welzijn Zelhem
Basis beginners-computercursus. Een computer of laptop is een apparaat 
waar je veel mee kunt. Maar niet iedereen kan er wat mee. Toch gaan 
elk jaar een aantal mensen naar een beginnerscursus en aan het eind 
van de cursus lukt het hen om een e-mail te versturen; om op inter-
net een aantal zaken op te zoeken en om teksten te maken en op te 
slaan. De mensen die nu nog zeggen: ‘Dat is te moeilijk voor mij’ of 
‘Daar ben ik te oud voor’ zouden die uitdaging aan kunnen gaan. 
De ANBO organiseert juist voor mensen die nog een leek zijn op dit 
gebied een beginnerscursus met de modernste apparatuur. Er wordt 
les gegeven op nieuwe laptops met daarop Windows 7 en het Office 
pakket 2010. Er is bovendien ondersteuning van een groot scherm 
zodat je als cursist goed mee kunt kijken. Ga de uitdaging aan en 
treedt binnen in de wondere digitale wereld van onbegrensde moge-
lijkheden en verstuur ook berichten aan ….  De cursus bestaat uit 10 
dagdelen van 21/2 uur de eerste cursusavond is op woensdag 3 oktober 
Oranjehof aanvang 18.30 uur. Kosten €.70,- uur excl. lesboek. 

Cursus Bestandsbeheer. 1) Mappen en bestanden ordenen in Windows 
7 en Windows Vista; 2) Bestanden zoeken en sorteren en het werken 
met bibliotheken; 3) Het gebruik van usb-stick en externe schijven; 4) 
Bestanden op cd of dvd branden; 5) Het maken van een back-up; 6) 
Systeemherstel en probleemoplossing. De cursus bestaat uit 10 dag-
delen van 21/2 uur de eerste les is op 18 september om 13.30 uur in de 
Oranjehof, kosten €.70,- excl. lesboek.

Brede vervolg cursus twee. Videobewerking met foto’s, film en muziek. Als je 
al enigszins op je computer kunt werken wil je er vast nog wel meer 
gebruik van maken en daarom gaan we met deze cursus verder met 

het gebruik van Word, en gaan we films van je eigen foto’s maken
compleet met muziek en daarna maken we er een dvd van. Tevens
besteden we veel aandacht aan bestandsbeheer. Het is wel van belang
dat je thuis met Windows 7 of Vista SP2 werkt. We gebruiken een
aantal onderdelen van Windows Live Essentials. Tijdens de lessen la-
ten we je veel zelf doen en oefenen zodat je thuis makkelijk verder
kunt. We maken gebruik van het boek: Digitale videobewerking voor
senioren. De cursus start op maandag 1-10-2012 in de Oranjehof om
18.30 uur kosten €.70,- excl. lesboek. De cursus bestaat uit 10 dagde-
len van 21/2 uur.

Fotocursus. Dit is een eenvoudige, praktische cursus bedoelt voor
mensen met een kleine compacte camera. In 6 lessen van 3 uur
wordt u geholpen bij het vertrouwd maken met uw fototoestel, zo-
dat u de mogelijkheden van uw camera leert ontdekken. Daarnaast
wordt aandacht besteed aan zaken die u helpen om mooiere foto’s
te kunnen maken. Thema’s die daarbij o.a. aan de orde komen zijn:
compositie en belichting. Maar ook krijgt u tips voor het maken van
portretfoto’s, landschappen, gebouwen, macrofoto’s, fotograferen in
de natuur en veel andere thema’s. Tijdens de lessen wordt tijd vrij
gemaakt om op een aantal locaties samen te gaan fotograferen en om
de eigen gemaakte foto’s te bespreken. Het resultaat van deze cur-
sus is dat u misschien gaat ontdekken dat fotograferen een bijzonder
leuke hobby kan zijn. Deze cursus begint op donderdag 11 oktober
om 13.00 uur in de Oranjehof en vindt daarna om de 14 dagen plaats.
Kosten cursus €.60,- incl. lesmateriaal.

Opgave secretariaat ANBO Zelhem, Gerrie Til, tel.0314-625536.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Verzetten:
1. “De piene verzet zich.”De pijn verdwijnt. “Drink maor 

’s ’n betjen melk met honneg, dan verzet zich de piene 
wal.”

2. “’t Weer verzet zich.” Het weer verandert.

 B. Völleweggens:
  Op veel plaatsen. “In de Achterhook heb ze met Paosen 

völleweggens nog een paosvuur.”

 C. Zwiebelen:
  Wankelen, heen en weer bewegen. “Dee taofele zwiebelt, 

leg ’s wat onder ene van de peute.”

Willem Oldenhave: ‘ Deze demon-
straties zijn met name interessant 
en leerzaam voor mensen m.b.t. het 
restaureren en onderhoud van hun 
( monumentale ) pand ’, zo zegt hij. 
Zo zijn er onder meer demonstraties 

van een fresco schilder, een rietdek-
ker e.d. Smederij Oldenhave geeft die
dag continu demonstraties smeden, 
koperslaan en vergulden. Verder is er
een stand met schilderijen en aarde-
werk, een aannemer en een bedrijf
op het gebied van interieur en stof-
fen. Willem Oldenhave: ‘ Wij bieden
de bezoekers tevens de mogelijkheid
om bijvoorbeeld koperen lampen,
borden, schalen, kroonluchters of an-
dere gebruiksvoorwerpen, die geres-
taureerd moeten worden, vooraf bij 
ons te laten taxeren. Dan hebben ze
een idee wat de kosten zijn ‘.

Zaterdag 8 september bij Smederij Oldenhave

Demonstraties diverse 
ambachten Vorden
Zaterdag 8 september vinden er 
in het kader van de open monu-
mentendag bij Smederij Olden-
have aan de Bedrijvenweg 6, op 
het industrieterrein Werkveld, 
tussen 10.00 en 16.00 uur demon-
straties van diverse ambachten 
plaats.

De Galerie is dan geopend van 11.00 
tot 16.00 uur. Deze workshops wor-
den gegeven voor beginnende kunste-
naars of amateurs. De bekende Wild-
life en natuurschilder Cees Roorda, 
www.ceesroorda.nl en dierenportret-
tist Liesbeth Mulder, www.dierenpor-
tret.eu bieden een artistiek stimule-
rende workshop op de sfeervolle en 
authentieke locatie aan. Op de vol-
gende data kunnen belangstellenden 
deelnemen aan workshops fijnschil-
deren: 14 oktober ‘landschappen’, 
21 oktober ‘haren en veren’, 11 no-
vember ‘landschappen’, 18 november 
‘stillevens’, 9 december ’haren en ve-
ren’ en 23 december ’stillevens’. 

Deze worden eveneens gehouden op
De Witte Hemel, op zondagmiddag
van 13.00 tot 17.00 uur. Bij het les-
geld is het materiaal, naslagwerk en
de consumpties inbegrepen. Het is 
mogelijk een bij het werk passende
schilderijlijst te kopen. Informatie 
over de workshops, de opgave, de kos-
ten voor de middag en de lijst staan
op de website www.atelierdewittehe-
mel.nl. 

De Witte Hemel, 
Wittehemelweg 23, 6996 AX Drempt,
telefoon (06) 22385230, 
e-mail withemel@xs4all.nl.

Door Cees Roorda & Liesbeth Mulder

Workshopoverzicht 
WildlifeArt in Drempt

Drempt - Bij De Witte Hemel in Drempt gaat het seizoen in september
weer van start. Verschillende workshops zijn op de zondagmiddagen
ingepland, elke eerste zondag van de maand is er ‘Open Galerie’. Dit
is onder voorbehoud als er andere activiteiten plaatsvinden, die op de
agenda staan, zie website.

Kleurrijk werk van dierenportrettist Liesbeth Mulder.

Ruim, sfeervol en gezellig “Na de 
koude winters van afgelopen jaren 
werd het toch echt tijd om wat aan 
isolatie te doen. Daarnaast hadden 
we de winkel provisorisch afgezet 
met appelkisten,” vertelt Monique 
Horstink. ”Wel leuk, maar niet erg 
praktisch.” 
Naast het isoleren van de wanden 
en zolder en het plaatsen van tus-

senwanden, zijn er ook nieuwe stal-
ramen geplaatst. De boerderijwinkel 
is groter geworden, met meer ruim-
te voor groente en fruit, maar ook 
streekproducten en cadeauartike-
len. En natuurlijk het fruit uit eigen 
boomgaard. “We hebben geprobeerd 
om onze boerderijwinkel nog gezel-
liger en sfeervoller te maken,” aldus 
Monique. “Hopelijk zullen onze klan-

ten dit beamen.” 
Om te vieren dat de vernieuwde boer-
derijwinkel klaar is, heeft Fruitbedrijf 
Horstink de hele maand september 
speciale aanbiedingen en acties. 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
Vanaf september is de boerderijwin-
kel ook op woensdag geopend. Dus 
dan zijn de openingstijden: dinsdag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 
9.00 tot 16.00 uur. Zondag en maan-
dag gesloten.

Opening boerderijwinkel 
Fruitbedrijf Horstink Steenderen

Steenderen - Het is zover, de verbouwing van boerderijwinkel Fruitbe-
drijf Horstink is (bijna) klaar. Op maandag 3 september zal de feeste-
lijke heropening plaatsvinden. Tussen 19.00 en 21.00 uur is iedereen 
van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in de nieuwe boerde-
rijwinkel.

Fruitbedrijf Horstink heeft in de schuur een tijdelijke winkel ingericht.

Binnen een uur ex-roker! 
Probleemloos stoppen doe je bij eraCare, definitief en zonder bijwerkingen; 
meestal met gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering.  
 
Dat roken een verslaving is weet iedereen. Stoppen is lastig door de combinatie 
van lichamelijke verslaving, geestelijke afhankelijkheid en de gewoonte om te 
roken. Juist deze drie aspecten pakt eraCare met succes aan, waardoor het voor 
iedereen mogelijk wordt zonder bijwerkingen te stoppen. Oók degenen die al 
diverse pogingen ondernomen hebben. 
 
Hengelo - Arno Vloet, therapeut bij eraCare, was 
ooit een verwoed roker. Als hij op stoppen 
aangesproken werd, strooide hij vrolijk met alle 
bekende rokersargumenten: Het is zo gezellig, het 
is zo lekker, je moet toch ergens dood aan gaan... 
Dat is verleden tijd. De straffe roker van weleer is 
opgelucht en blij dat hij nooit meer hoeft te roken. 
Zo blij dat hij al duizenden anderen van het roken 
af heeft geholpen. Dat zijn aanpak mensen 
aanspreekt blijkt wel uit het feit dat hij dankzij een 
overweldigende hoeveelheid nominaties van 
tevreden cliënten in 2008 door Stivoro is gekozen 
tot beste stopondersteuner van Nederland. 
 
Gecombineerde behandelmethode 
eraCare maakt gebruik van een combinatie van 
wetenschappelijk bewezen methoden, waardoor 
een zeer complete stoppen met roken 
behandeling is ontstaan. Meteen na het maken 
van de afspraak ontvangt u de eerste tips om u 
optimaal voor te bereiden op uw stopdag. Om de 
lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er 
gewerkt met Auriculo therapie (westerse oor-
acupunctuur). Op en rond het oor worden pijnloos 
enkele steriele puntjes geplaatst die zorgen voor 
een snelle ontgifting en het onderdrukken van de 
ontwenningsverschijnselen. U blijft zich dus prettig 
voelen! Belangrijk onderdeel is de effectieve 
training waardoor u zich binnen een uur al een ex-
roker gaat voelen. Ook krijgt u een boekje mee 
waardoor u leert de geestelijke afhankelijkheid te 
bestrijden en uw rookgewoonte te doorbreken. 
Tijdens de tweede behandeling, een week later, 
worden de puntjes verwijderd en krijgt u een 
nieuw puntje dat voorkomt dat u gaat aankomen.  
Gaat het ondanks alles  tóch even wat minder  
makkelijk? Dan kunt u  gewoon tussendoor zelf                               
rechtstreeks contact  opnemen met de heer Vloet 
voor een extra duwtje in de rug.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is deze combinatie van methoden die ervoor 
zorgt dat het slagingspercentage van eraCare zo 
ongekend hoog is. eraCare is zo overtuigd van de 
werking van haar behandelmethode, dat zij maar 
liefst levenslange garantie geeft! 
 
Zorgverzekering 
Arno Vloet is als gediplomeerd natuurgeneeskun-
dig therapeut aangesloten bij de BATC, waardoor 
zijn behandelingen ook in 2012 door de meeste 
zorgverzekeraars deels worden vergoed vanuit 
het aanvullende pakket (zonder eigen risico). 
Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoe-
ding voor een natuurgeneeskundige behandeling.  
 
Ook op locatie 
In de praktijk in Malden worden zowel overdag als 
’s avonds behandelingen gegeven. Vanuit heel 
Nederland komen cliënten naar Malden voor hulp 
bij het stoppen met roken. Opmerkelijk is dat ruim 
80% van deze stoppers de weg naar Malden weet 
te vinden vanwege de goede resultaten bij 
vrienden en bekenden. eraCare werkt uitsluitend 
op afspraak en is binnenkort ook bij u in de buurt. 
 

Zaterdag 15 september in        
 “Ons Huis” in Hengelo 

(kijk voor meer data en plaatsen op de website) 

 
 Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 24/7 bellen 

naar 024 - 388 04 57 of kijken op www.eraCare.nl 
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Eigenaar Rob Teunissen: ,,De etalages 
zijn bij de winkel getrokken zodat er 
een grote ruimte bij de verkoopvloer 
is gekomen. Daardoor kunnen we 
de collecties nog beter presenteren. 
De winkel is nu 450 vierkante meter 
groot. De sfeerfoto aan de buitenzijde 
is een knipoog naar de wortels van 
het bedrijf.”

Bij binnenkomst van de winkel loopt 
men direct tegen een grote presen-
tatie aan. Deze is geplaatst bij een 
flinke ‘trendwand’ waarop iedere 
week de nieuwste vrouwenmode ge-
presenteerd zal worden. Deze wand 

is bekleed met imitatiebont. Aan de 
rechterzijde is de hele wand in nieu-
we kleuren verwerkt. Bruine tinten 
worden ondersteund met helderwit. 
Opvallend is het prachtige decorbe-
hang. Op de vloer zijn alle presenta-
tie-units vernieuwd. De opstelling is 
zo dat er veel rust vanuit straalt. 

Op de mannenafdeling zijn de wan-
den afgewerkt met stoere materia-
len. Een betonfineer geeft een mooie 
strakke uitstraling. In trendy presen-
tatiekasten, uitgevoerd in Wenge, 
komen de collecties uitstekend tot 
hun recht. Opvallend zijn ook hier 

de grote presentatie-units en een 
fantastische werkbank van meer dan 
honderd jaar oud. Deze komt uit een 
voormalige jongensambachtsschool.
 
OUDE ANSICHTKAARTEN
Door de hele winkel ziet men opval-
lende paskamergordijnen. Hierop 
zijn oude ansichtkaarten van Ruurlo 
geprint. Veel van rond de 60-er jaren 
met vaak verdwenen gebouwen uit 
Ruurlo zoals het station, de voormali-
ge zuivelfabriek De Volharding en de 
coöperatie VLC De Graafschap. Maar 
ook de plaatselijke Boerenleenbank, 
de Kerst Zwartschool, de Dorpskerk 
en een aanzicht vanuit de Domi-
neesteeg op de Dorpsstraat herinne-
ren op de paskamergordijnen aan het 
‘oude Ruurlo’. Ook heeft één gordijn 
de afbeelding van Ab Teunissen, de 
opa van Rob, die voor zijn winkel aan 
de Dorpsstraat staat die voor 1925 

als postkantoor fungeerde. Hij begon 
de ‘modewinkel’ in 1925 als ‘manu-
facturenwinkel’. Later in de zesti-
gerjaren namen Rob Teunissen zijn 
ouders het bedrijf over. André en Jo 
Teunissen hebben de winkel tot 1990 
gerund. Rob kwam met zijn vrouw, 
Corrie Roon, in 1985 naar Ruurlo en 
vanaf 1990 voeren zij het bedrijf. Dit 
is hun derde verbouwing. Corrie is 
als etaleuse verantwoordelijk voor 
de prachtige etalages die altijd voor 
veel reacties zorgen en zeer origineel 
van inrichting zijn. Met de mooie wis-
selende inrichtingen van de etalages 
onderscheidt zich Teunissen Mode 
zich zeer. 

Rob Teunissen: ,,We werken met 
een team van tien vrouwen. Ieder-
een heeft haar taak en draagt haar 
eigen verantwoordelijkheid. Voor de 
inkoop van de collecties worden veel 

buitenlandse beurzen bezocht. Zo
worden Berlijn en modesteden als Mi-
laan en Londen regelmatig bezocht.
Daar wordt de inspiratie opgedaan”.

OPENINGSWEEK
Deze week is de openingsweek. Ieder-
een die komt kijken ontvangt een hip
cadeautje en kan natuurlijk goed de
collecties zien. Volgende week zijn de
modeshows op donderdag 6 en vrij-
dag 7 september (10.00 en 14.00 uur),
reserveren is gewenst. Teunissen Mo-
de is een modern bedrijf dat zich kan
meten met grote modehuizen in Ne-
derland. Wat is gebleven is de mense-
lijke maat: aandacht voor de klant en
een professionele begeleiding. U bent
van harte uitgenodigd om een kijkje
te komen nemen. 
Zie voor openingstijden de website:
www.teunissenmode.nl. Zie ook de
advertentie elders in de krant.

‘Aandacht voor klant en professionele begeleiding’

Grote metamorfose Teunissen Mode Ruurlo

Ruurlo - Na een grote metamorfose is Teunissen Mode in Ruurlo vanaf 
deze week helemaal klaar voor het komende seizoen. In een paar we-
ken tijd is de hele winkel gerestyled. Bij de entree aan de voorzijde 
van de winkel aan de Dorpsstraat valt direct op dat de etalages aan de 
linkerzijde zijn vervangen door een groot logo en een bijzondere foto 
van de winkel zoals die eruit zag in de jaren zestig van de vorige eeuw.

Bij binnenkomst van de winkel loopt men direct tegen een grote presentatie aan. Deze is 
geplaatst bij een flinke ‘trendwand’ waarop iedere week de nieuwste vrouwenmode gepre-
senteerd zal worden. Op de mannenafdeling zijn de wanden afgewerkt met stoere materialen. Een betonfineer geeft een mooie strakke uitstraling.

Op het YouTube-kanaal van Contact.nl zijn de interviews en 
sfeerbeelden te vinden. Ook zijn er vele foto’s in het foto-album 
te vinden.
De films staan onder het kopje video’s.

Ga naar www.contact.nl om na te genieten van dit geslaagde 
toernooi of scan de QR-code.

Video’s en foto’s Kuijpertoernooi

Vorden - In het weekend van 11 en 12 augustus is het internationale Wim 
Kuijpertoernooi gehouden op het sportpark van VV Vorden. Talenten in de
dop van topclubs uit binnen- en buitenland kwamen naar de Achterhoek.
Weevers Grafimedia is als partner betrokken bij de druk van de Kuijperkrant
en was tijdens het toernooi aanwezig om dagelijks updates met het laatste
nieuws en uitslagen op te maken en te drukken. Tevens zijn er diverse video-
reportages gemaakt.

In de gemeente Aalten met vijf 
voetbalverenigingen vindt de ver-
spreiding voor het tweede ach-
tereenvolgende jaar plaats, in de 
gemeente Berkelland met dertien 
voetbalverenigingen voor het der-

de achtereenvolgende jaar, in de 
gemeente Bronckhorst met der-
tien voetbalverenigingen voor het 
vierde achtereenvolgende jaar en 
in de gemeente Oost Gelre met 
acht voetbalverenigingen voor het 

zesde achtereenvolgende jaar. De 
totale oplage van deze special is 
70.000 exemplaren.
In het komende weekend en dat 
op zaterdag 1 en zondag 2 septem-
ber a.s. gaat zowel bij de amateurs 
in het zaterdagvoetbal als bij de 
amateurs in het zondagvoetbal de 
nieuwe competitie seizoen 2012-
2013 van start.
Naast de vier gemeentebesturen 
presenteren in de full colour spe-
cial alle voetbalclubs uit de vier 
gemeenten zich aan het belang-
stellende lezerspubliek. Dat ge-
beurt onder andere met een blok 
algemene informatie, de nieuwe 
teamfoto van de eerste selectie, 
het competitieprogramma, alsme-
de met vraaggesprekken, nieuwe 
plannen, wetenswaardigheden, 
foto’s e.d.
Daarnaast hebben ook dit jaar de 
twee in deze regio meest bekende 
BVO’s, te weten FC Twente en De 
Graafschap, in de Voetbalkrant 
weer een hele pagina aangereikt 
gekregen. Ditmaal is op deze pa-
gina voor FC Twente doelman 
Sander Boschker aan het woord en 
doet voor De Graafschap algemeen 
directeur Henk Bloemers een aan-
tal zaken van de Superboeren uit 
de doeken.

Uitgave van Weevers Grafimedia

Vier edities van de 
Voetbalkrant 2012

Regio - Zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk, valt deze week 
weer in vier gemeenten tegelijkertijd en dat huis aan huis de 
jaarlijkse Voetbalkrant op de deurmat.
Weevers Grafimedia is daarmee ook deze keer de uitgever van een 
Voetbalkrant in de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst 
en Oost Gelre.

Start voetbalseizoen 2012-2013.
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Burgemeester Rijpstraat 10, 7021 CR  Zelhem   |   Tel. 0314 623253   |   www.ellensrestaurant.nl

SMAKELIJK GENIETEN
Proeverij van drie voorgerechtjes
Bestaande uit: Nekka ham –de ”Achterhoekse” variant op Coppa 
di Parma- met tomatenjam, een carpaccio van zeeduivel met lauwwarme 
kappertjesboter en een bospaddestoelen bouillon.

of

Carpaccio van Iers rund
met oude kaas, basilicumpesto, zongedroogde tomaatjes en pijnboompitjes.  

Rosé kalfsentrecote van de grill 
geserveerd met een rode wijnsaus met sjalot.

of

In roomboter gebakken Tongschar filet 
geserveerd met een saus van spinazie.  

Cheese cake
van “Achterhoekse” geitenkwark- begeleid door een kersen coullis en 
kersensorbetijs  

R E S T A U R A N T    Z A L E N   
€

 34,50

0314-640945, Toldijk
www.edelsmederijwitteman.nl

minicursussen

Wij zijn een zorg- wooncentrum voor mensen in de 
derde levensfase met een zorgbehoefte. Om de cliënt 
optimaal te laten functioneren met al zijn of haar 
beperkingen, bieden wij, een appartement, op de 
cliënt toegesneden ondersteuning, aanvullende zorg 
en verpleging bij tekort schietende functies. Daarnaast 
verlenen wij hulp aan zelfstandig wonende ouderen. 
Uitgangspunt bij ons handelen is de zelfstandigheid 
en de privacy van onze cliënten. 

     Wij hebben de volgende vacature;

 Verzorgende  niveau 2

 0 tot 20 uren per week

De accenten van de werkzaamheden liggen op het terrein van de ADL, 
en de psycho-sociale begeleiding van cliënten.

Ons beleid t.a.v medewerkenden is:
– De medewerkers niet alleen als persoon te zien die tegen betaling zijn werk 
 uit moet voeren, maar als een partner die bereid is zich voor de doelstelling 
 in te zetten en deze mede vorm te geven.
– De medewerker een duidelijke taak en functie heeft.
– De medewerker zijn/haar arbeidsduur die regelmaat heeft dat de betrokkenheid 

met het werk gegarandeerd is.
– De medewerker die bijscholing krijgt die vereist is met betrekking tot nieuwe 

ontwikkelingen.
– De medewerker in goed overleg onderling kan samen werken.
– De medewerker zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor een goede werk-

sfeer.

Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT.  
Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw A. Maalderink. 
Uw sollicitatie kunt u binnen 10 dagen richten aan mevrouw A. Hartman, directeur, 
Abersonplein 9, 7231 CR Warnsveld. Telefoon 0575-522840.

T

HENGELO GLD.       Koopsom € 199.000,-- k.k.

Ouweleen 17 - Uitstekend gelegen aan een rustige straat, 
keurig onderhouden, VRIJSTAANDE SEMI-BUNGALOW met 
aangebouwde garage, carport, houten berging en verzorgde 
tuin op het zuidoosten. Bouwjaar ca. 1989. Inhoud ca. 335 m3. 
Perceelsoppervlakte 275 m2. Platte daken vernieuwd in 2009. 
Ligging nabij centrum en buitengebied. Ruim opgezette wijk 
met veel parkeerplaatsen.

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

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

IN PRIJS VERLAAGD
Spring-
kussens

vanaf € 90,00 
incl. btw te huur 

bij AMBIANCE 
EVENEMENTEN

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

Just More Damesmode
Smidsstraat 9a, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-625995
Callunaplein 54, 6951 CR Dieren. Tel. 0313-413314

De mooiste merken ...
... Herfstcollectie 
nu in de winkel!!
Fashion: 
ANGELS, POOOLS, YEST, DREAMSTAR, 

ANNA SCOTT, FANCY FRIDAY’S, 

VENDUCCI MAVI JEANS, S. OLIVER

Shoes: 
S.P.M., CAPRICE, MARCO TOZZI

Just More ook in het centrum van Dieren

Start v.a. half september

CESAR VERHUISD!

PRODUCTIE EN MONTAGE VAN 
KUNSTSTOF KOZIJNEN
DEUREN, LUIKEN EN
GEVELBEKLEDING

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

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



Cultuur verbindt. 
Al voor € 4 
sluit u zich aan.
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 sluit u zich aan. Ga naar www.cultuurfonds.nl.

Word donateur

juist nu!

(bromfiets)Rijbewijs A M

Fiat  Panda  1.2 8V Emotion Cool sep-07 40.604 km Zwart € 5.950
Ford  Focus  Wagon 1.6 Trend apr-08 76.868 km Zwart € 10.500
Hyundai  Atos  1.1i Active apr-04 71.642 km Blauw metallic € 3.750
Hyundai  Getz  1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 km Grijs metallic € 6.250
Hyundai  i10  1.1 5drs. Active Cool jun-08 31.827 km Blauw metallic € 6.500
Hyundai  i10  1.25i 5drs. I-catcher Airco apr-10 71.925 km Rood € 7.750
Opel  Corsa  1.2 16v 5drs. Enjoy Airco nov-06 75.750 km D. grijs metallic € 7.750
Peugeot  106  1.1 XT jul-03 136.520 km Grijs metallic € 3.250
Peugeot  107  1.0 12v Millesim 200 jun-11 21.418 km Grijs metallic € 7.950
Peugeot  307  SW 1.6 16v Premium jan-07 69.172 km Zwart metallic € 10.750
Renault  Mégane  1.4 16v 5drs. Dyn. Com. jan-03 218.220 km Blauw metallic  € 2.750
Renault  Scénic  1.6 16v Dynamique Luxe apr-04 131.032 km Grijs € 6.750
Renault  Twingo  1.2 3drs. Authentique Airco jul-08 34.285 km Zwart € 6.250
Toyota  Yaris  1.0 Vvt-i 3drs. Idols mrt-04 110.602 km Grijs metallic € 5.600
Volkswagen  Golf  1.6 Fsi Trendline Bus. 2 sep-04 107.009 km Blauw metallic € 7.500

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

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Volkswagen Golf 1.6 
5-drs. Comfortline mrt-08 

89.553 km Zwart metallic

€ 13.750 

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

VW Golf
1600-SDRS FSI

2006    € 9.950,-
OPEL AGILA 1200-COMFORT 2003 3450
OPEL CORSA 1200-5-DRS ELEGANCE 2002 4450
OPEL ASTRA 1600-16V 5-DRS 1999 2850
OPEL ASTRA 1800-16V 5-DRS SPORT 2005 8450
OPEL ASTRA1600-16V -DRS BUSINESS 2007 9450
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM.ELEGANCE 2005 8950
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007 10950
OPEL ZAFIRA  2200-ELEGANCE AUTOMAAT 2001 4450
CHEVROLET TRAILBLAZER 4200 LTZ AUTOMAAT 2004 11950
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006 14750
FORD FOCUS 1600-16V STATION 2006 7450
HYUNDAI I 10 5-DRS DYNAMIC COOL 2010 8950
MINI COOPER 1600-16V 2004 10950
MERCEDES C-200 COMBI SPORT-EDITION 2006 13950
VOLVO V 70 2.4 T COMFORT 2001 8450

M
M Autobedrijf

Melgers
Audi A3 1.6 2006 107.101 km € 12.750 
Chevrolet Kalos 1.2 5-drs. Spirit 2005 67.946 km € 4.950
Daihatsu Sirion 1.0 12V Trend 2007 73.755 km € 6.750 
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 4WD automaat premium 2007 105.800 km € 16.750
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km € 8.950
Peugeot 206 CC 2.0 16V Roland Garros 2002 83.598 km € 7.950
Renault Twingo 1.2, 8V Authentique 2006 35.954 km € 5.750 
Toyota Corolla Verso 1.8 16V SOL Cruise 5-pers. 2007 99.170 km € 15.750
Toyota Rav4 2.0 VVT-i automaat 4 x-style 2008 90.382 km € 21.950
Toyota Yaris 1.3 VVT-i 5-drs. Comfort 2009 51.410 km € 11.750
Volvo S60 2.4 Comfort-line 2003 148.725 km € 7.950
Peugeot 207 SW 1.4 Sportium 2011 33.000 km € 13.250

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Toyota Aygo
1.0 12V 5-drs 

sport, 07-2008, 
34.202 km

€ 7.950

Peugeot 206
1,4 Gentry, 5-drs., airco

06/1999, 215.000 km

€ 1.950
Citroen Xsara Break 1,4 12/2000 178.000 km € 1950,-

Daewoo Tacuma 1,8 Airco 11/2000 68.000 km € 3950,-

Opel Astra 1,6 Airco 04/2000 169.500 km € 2950,-

Peugeot 307 1,6 16v 5-drs XS 08/2007 62.000 km € 5950,-

Opel Vivaro dubbele cabine
2.5 CDTI 7 persoons, bus,

zilver met., LM-velgen, airco, 
abs, cruise contr., navigatie, 2006

Hyundai Matrix 1.6 MPV 5 deurs Groen met. 2003
Volkswagen Passat  1.9 TDI Sedan 4 deurs Zwart met. 2003
Renault Megane Scenic Dynamic 1.6 16V
 5 deurs Zwart met. 2006
Renault Scenic 1.6 16V MPV 5 deurs Blauw met. 2000
Renault Scenic 16 16V aut. MPV 5 deurs Rood met. 2000
Daihatsu Move  automaat 1.0 5 deurs Blauw met. 1998
Peugeot 406 Coupé 2.0  LPG 16V 
   Coupé 3 deurs  Blauw met. 1998
Renault Megane Scenic Dynamic 1.6 16V
                                          MPV 5 deurs Zwart met. 2006

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

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!

Peugeot 206 2001 159.046 km zilver
Renault Clio 2002 149.270 km grijs-groen
BIJ AANKOOP VAN 4 GISLAVED ZOMERBANDEN 25 EURO KORTING!!!

Peugeot 206
1998, 127.157 km



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

Maandaanbieding SEPTEMBER

MAGAZIJNVERKOOP 
DESSO TAPIJT
30% KORTING

OP = OP*
*

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

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

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

www.spannevogel.nl * Vraag naar de voorwaarden

Voor al uw snoeiwerk-
zaamheden in uw tuin 

bent u hier bij het
goede adres!

Robuust & Tijdloos 
te Hummelo 

0314389398/0648934237

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 show-

room waar u zich uitstekend kunt laten voor-

lichten. Als totaalinstallateur kunnen we u 

daarnaast helpen bij de complete inricht-

ing van uw badkamer naar uw wensen: van 

schetsontwerp tot montage.

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE DOUCHE

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

NU 20 % KORTING OP AL ONZE DOUCHEKABINE’S 

Showroom modellen
nu tot wel 50%

 korting

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

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

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

Volop nieuwe oogst handappelen

Hollandse grote Bloemkool 0.69 stuk

Nieuwe oogst Uien 5 kilo 2.50
Delcort nieuwe oogst appelen 3 kilo 2.50

Pruimen 1.99 kilo  OP=OP

Nieuwe oogst Aardappelen vanaf 10 kilo 3.99
Kadotip!! Doe het met een streekproducten-pakket!!

 KREDIETSOM LOOPTIJD
IN MAANDEN

TOTAAL PRIJS 
KREDIET

MAANDLAST DEBETRENTEVOET

€ 5.000,- 60 € 5.000,- € 83,34 0,00%
€ 7.500,- 60 € 7.500,- € 125,- 0,00%

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 1,2 – 11,0; kms/liter: 83,33 – 9,09; CO2 gr/km 27 – 259.
De 5+5 actie loopt op nieuwe klantenorders t/m 30 sept. 2012 met een uiterlijke kentekenregistratiedatum van 30 november 2012 en geldt voor alle Opel modellen m.u.v. Selection en Business+-uitvoeringen en Agila 
en Ampera. Het betreft een niet doorlopend krediet aangeboden door GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM register nr. 12013025). De vermelde kredietsommen zijn voorbeelden van het aanbod; het 
maximaal te  nancieren bedrag varieert per model, zie complete 5+5 actievoorwaarden op www.opel.nl. Toetsing bij BKR te Tiel. Informatieblad bij GMAC klantenservice (076 - 5448932). Uw Opel dealer bemiddelt voor 
GMAC op basis van een contractuele verplichting.

VOORDELIG RIJDEN MET DE 5+5 DEAL.

Tot 30 september pro  teert Nederland van de Opel 5+5 deal. 5 jaar lang zonder een cent rente te betalen en 5 jaar lang
gratis onderhoud. De 5+5 deal is de slimste deal voor iedereen die de komende 5 jaar precies wil weten wat hij maandelijks
aan zijn auto kwijt is. Weinig, namelijk. Kom snel naar onze showroom voor meer informatie of een vrijblijvende offerte!

TOT 30 SEPTEMBER BIJ OPEL

Nu 5 jaar 0% rente + 5 jaar gratis onderhoud.

MERIVA  
€ 125,- 
per maand

CORSA  
€ 84,- 
per maand

ASTRA  
€ 167,- 
per maand

ZAFIRA TOURER
€ 250,- 
per maand



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

PORJECTINGENIEUR EXPIRIMENTELE 
FYSICA M/V 
fulltime - vacaturenr. VCP973441 

Je doet kennis en ervaring op in een groeiend, innovatief en dy-
namisch bedrijf. Je werkt aan een of meerdere multidisciplinaire 
projecten, gericht op ontwikkeling van flow meet- en regelappara-
tuur. Je ontwikkelt de fundamentele kennis die aan het instrument 
ten grondslag ligt en werkt samen in projectteams bestaande uit 
mechanische, elektronische en software ontwikkelaars. Je beschikt 
over een afgeronde HBO opleiding, eventueel met enkele jaren 
werkervaring, in de richting van Technische Natuurkunde, hebt af-
finiteit met meet- en regeltechniek, beschikt over uitstekende com-
municatieve en contactuele vaardigheden en beheerst de Engelse 
taal goed (Duits is een pré).

PROJECTINGENIEUR/MECHANISCH 
ONTWERPER M/V
fulltime - vacaturenr. VCP973433

Je doet kennis en ervaring op in een groeiend, innovatief en dy-
namisch bedrijf. Je werkt aan een of meerdere multidisciplinaire 
projecten, gericht op ontwikkeling van flow meet- en regelappara-
tuur. Je ontwikkelt de fundamentele kennis die aan het instrument 
ten grondslag ligt en werkt samen in projectteams bestaande uit 
mechanische, elektronische en software ontwikkelaars. Je beschikt 
over een afgeronde HBO opleiding, eventueel met enkele jaren 
werkervaring, in de richting van Mechanica of Werktuigbouw, hebt 
creativiteit en doorzettingsvermogen, hebt affiniteit met meet- en 
regeltechniek en beheerst de Engelse taal goed (Duits is een pré).

PROJECTINGENIEUR MEET- EN 
REGELTECHNICUS M/V
 fulltime - vacaturenr. VCP973431

Je doet kennis en ervaring op in een groeiend, innovatief en dy-
namisch bedrijf. Je werkt aan een of meerdere multidisciplinaire 
projecten, gericht op ontwikkeling van flow meet- en regelappara-
tuur. Je ontwikkelt de fundamentele kennis die aan het instrument 
ten grondslag ligt en werkt samen in projectteams bestaande uit 
mechanische, elektronische en software ontwikkelaars. Je beschikt 
over een afgeronde WO opleiding, eventueel met enkele jaren werk-
ervaring, in de richting van Elektrotechniek. Er wordt een flexibele, 
pragmatische en op resultaat gerichte instelling van je verwacht. De 
beheersing van de Engelse taal is een must, kennis van de Duitse 
taal is een pré.
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Chantal te Pas. 
Telefoonnummer: 0575 - 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

Aviko B.V. is een toonaangevende producent van aardappelproducten met diverse productie 
locaties in binnen- en buitenland. Ons assortiment, bestaande uit tientallen gekoelde en diep-
gevroren aardappelproducten, wordt door miljoenen fijnproevers gewaardeerd. Met zowel verse 
als diepvriesproducten bewerkt Aviko het supermarkt-, horeca-, quick service en het institutionele 
kanaal. Zo’n 75% van het assortiment is daarbij bestemd voor de export. Wij hebben dan ook 
een sterke marktpositie in vele landen kunnen opbouwen. Moderne en milieubewuste productie-
technieken en de zorg voor een constant hoge kwaliteit staan aan de basis van ons succes. 
Mede dankzij de inzet en de vakbekwaamheid van onze 1750 medewerk(st)ers, waarvan er zo’n 
500 werkzaam zijn in onze hoofdvestiging te Steenderen (bij Zutphen), kenmerkt Aviko zich door 
ambachtelijkheid met de kracht, de slagvaardigheid en het professioneel ondernemerschap van 
een groot concern.  

Voor onze vestiging te Steenderen zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

PROCESOPERATOR  M/V
Functie-informatie
De procesoperator is verantwoordelijk voor het besturen, controleren en bewaken van het 
productieproces, o.a. aan de hand van voorgeschreven normen en productspecificaties t.a.v. 
kwaliteit en kwantiteit. Op basis van de kwaliteit van de grondstof en procesparameters stelt 
u de procescondities bij teneinde een eindproduct te garanderen dat aan de specificaties en 
geldende kwaliteitseisen voldoet. U verricht autonoom onderhoud aan de machines en neemt 
deel in verbeterprojecten. U werkt conform voorschriften op gebied van hygiëne, arbo en veilig-
heid en u zorgt voor een effectieve en efficiënte reiniging en desinfectie. In deze functie werkt u 
in een 5-ploegendienst. 

Profiel
U hebt een middelbare opleiding levensmiddelentechnologie of MBO voedingsoperator niveau 3 
en u beschikt over technische vaardigheden en inzicht op middelbaar niveau. Daarnaast bent u 
een gezonde aanpakker met verantwoordelijkheidsgevoel en kunt u zowel zelfstandig als goed 
in teamverband werken. U hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en 
geschrift en u bent flexibel en pro-actief. U hebt kennis en ervaring met automatiseringssystemen 
(bijv. SAP) en kwaliteitszorgsystemen (ISO, HACCP). Ervaring met TPM is een pre.

Wij bieden
In deze functie binnen een enthousiast team kunt u verzekerd zijn van uitstekende primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden. De uitgesproken groeistrategie van Aviko en de internationale 
oriëntatie bieden voldoende kansen om u verder te kunnen ontwikkelen.

Informatie & sollicitatie
Heeft u belangstelling voor deze functie schrijf dan een sollicitatiebrief met cv naar de afdeling 
P&O, t.a.v. Mw. D. Kroes, Postbus 8, 7220 AA Steenderen. E-mailen kan ook naar hr@aviko.nl www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

LIJNOPERATOR M/V  
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO842496

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Zutphen zoeken wij 
een lijnoperator. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de 
bediening van de inpaklijnen. Je realiseert de inpakdoelstelling 
volgens de voorgeschreven normen ten aanzien van kwaliteit en 
kwantiteit. Je controleert regelmatig het verpakkingsresultaat 
(sealing, gewichten, coderingen etc.), analyseert afwijkingen van 
de norm en onderneemt corrigerende acties. Andere taken zijn de 
aanvoer en het verwisselen van inpakmaterialen en het analyseren, 
verhelpen en voorkomen van storingen. Daarnaast neem je deel in 
verbeter- en autonoom onderhoudteams (TPM). In deze functie 
werk je in een 5-ploegendienst.

Functie eisen
-  Afgeronde technische opleiding dan wel een opleiding op het 

gebied van levensmiddelentechnologie;
-  VAPRO opleiding is een pré;
-  Technische vaardigheden en inzicht op middelbaar niveau; 
-  Kennis en ervaring met kwaliteitszorgsystemen (ISO, HACCP); 
-  Automatiseringssystemen (o.a. SAP).

TEACH-IN DRAAIER M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VCP951630

Werkzaamheden
Voor een relatie in de omgeving van Varsseveld zoeken wij een 
teach-in draaier. Heb je ervaring met deze werkzaamheden en 
bijvoorkeur ook enige ervaring met een freesbank? Dan biedt deze 
functie jou wellicht een mooie uitdaging! Het betreft een functie 
voor de lange termijn, wellicht met kans op vast!

Functie eisen
-  Ervaring met teach-in draaien;
-  Ervaring met frezen is een pré;
-  Flexibel, Achterhoekse mentaliteit.

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR M/V 
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VCP932349

Werkzaamheden
De tekenaar/constructeur ontwerpt en onderhoudt constructieteke-
ning van pompen en buizen, op basis van bedrijf- en klantspecifieke 
wensen. Daarbij heb je nauw contact met betrokken afdelingen 
zoals werkvoorbereiding, productie en het zusterbedrijf in Tsjechië. 
Je bent verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van tekeningen 
ten behoeve van productie- en offerte doeleinden. Ook zul je plaats 
nemen in het innovatieteam dat zich bezighoudt met de ontwikke-
ling van nieuwe producten en productiemogelijkheden.

Functie eisen
-  HTS opleiding WTB richting tekenen/construeren;
-  Goede kennis van Nederlandse en Duitse taal;
-  Gestructureerd kunnen werken, mee kunnen denken en stress-

bestendig zijn;
-  (Brede) ervaring met Inventor, Productstream Pro en Autocad;
-  Een positieve werkhouding, leergierig en graag in teamverband 

willen werken.

PROJECTLEIDER TEKENKAMER/INNOVATIE M/V  
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VCP932356

Werkzaamheden
Als projectleider geef je leiding en stuur je tekenaars aan op twee 
verschillende locaties. Ook ben je verantwoordelijk voor: de inno-
vatieplanning, de projectplanning ten behoeve van klantspecifieke 
productie, de verslaglegging en rapportage van projecten. Ook 
lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en structurering van het 
recent opgestarte innovatieteam.

Functie eisen
-  Aantoonbare ervaring met leidinggeven;
-  Ervaring als tekenaar/constructeur is een pré;
-  In staat zelfstandig oplossingen te bedenken en collega hiertoe 

te kunnen stimuleren;
-  Creatieve geest en pioniersmentaliteit om nieuwe ideeën te kunnen 

ontwikkelen en uit te werken;
-  Ervaring met het opstellen van projectrapportages;
-  Bij voorkeur ook elektrotechnische kennis.



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 35 van

27 aug. t/m 1 sept.www.ah.nl

H E N G E L O 

Grootse korting, groots inslaan

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur


