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Een nieuw logo, nieuwe affiches van 
MuziekDorpskerkVorden en nieuwe 
badges voor de vrijwilligers. De Stich-
ting heeft als statutaire doelstelling: 
‘In brede zin meer belangstelling te 
wekken voor de Dorpskerk, zodat 
deze binnen de gemeenschap haar 
plaats behoudt en versterkt in over-
eenstemming met haar religieuze, 
sociale en culturele betekenis.’
De Stichting coördineert en begeleidt, 
binnen het kader van deze doelstel-
ling, de niet-religieuze activiteiten in 
de Dorpskerk. Zoals de verhuur van 
het gebouw aan koren en muziekge-
zelschappen, concerten, exposities, 
lezingen, seminars, voordrachten en 
presentaties. Ook niet religieuze uit-
vaarten en niet religieuze burgerlijke 
huwelijken behoren tot de mogelijk-
heden.
Al direct na de renovatie in 2011 
bleek dat er letterlijk veel veranderd 
was in de Dorpskerk. En dat trok de 
aandacht. Het lichte interieur, dat 
ook de ontwerpster van het nieuwe 
eigen gezicht van de Stichting deed 
inspireren, de verrassend nieuwe 
uitstekende akoestiek en het Loh-
manorgel, dat ineens veel frisser van 
klank was geworden. De reacties van 
bekende uitvoerende musici waren 
lovend. Niet alleen wat betreft de 
akoestiek, maar ook voor de vrien-
delijke uitstraling, de locatie van de 
kerk met de randverschijnselen zoals 

gratis parkeren en de goede horeca in 
de onmiddelijke omgeving. 

Wat de Stichting beoogt is dat de 
Dorpskerk, vooral ook in overdrach-
telijk zin, ‘Middenin’ de zo veelzij-
dige Vordense gemeenschap komt 
te staan. De presentatie op Open 
Monumentendag heeft dan ook een 
feestelijk muzikaal karakter waarbij 
een ieder welkom is. Openingsfanfa-
res door Trompettisten, het Klarine-

tensemble van de Harmonie Vorden, 
Symone Boerstoel demonstreert de 
goede akoestiek middels het spelen 
van een Partita van Bach op haar vi-
ool, Mirjam Berendsen demonstreert 
het Lohmanorgel en het koor Fer-
mata uit Zutphen sluit om 15.30 af 
met een kort a capella concert dat tot 
16.00 duurt.

Geen Stichting Vrienden Van kan 
zonder veel Vrienden. Dat is het fun-

dament. Velen hebben zich al aan-
gemeld maar op deze dag hoopt de 
Stichting er nog meer aan toe te kun-
nen voegen. De geheel vernieuwde 
website is in de lucht: www.vrien-
denvandedorpskerkvorden.nl en die 
maakt duidelijk wat de intenties en 
mogelijkheden van deze Stichting 
zijn. Het gedetailleerde programma 
van deze presentatie kunt u daar le-
zen.

Nieuwe Stichting Vrienden van de Dorpskerk Vorden
Vorden - De nieuw opgerichte 
Stichting Vrienden van de Dorps-
kerk Vorden vond het tijd om 
zich naar buiten toe te presen-
teren. Dat doet zij tijdens Open 
Monumenten Dag op zaterdag 
13 september van 14.00 tot 16.00 
uur in de Vordense Dorpskerk. 
Opgericht medio mei 2014 is de 
Stichting al een aantal maanden 
operationeel.

V.l.n.r. Bert Mulderij, bestuurslid namens het College van Kerkrentmeesters; Jelly Star, secretaresse; Gerda Ellenkamp, lid en coördinator 
‘Open Kerk’; Ben Godtschalk, concertcoördinator en PR; Ab Boers, voorzitter en Gerrit Terpstra, lid en PR. Foto: Jan Rigterink.

De wandelaars waren zeer enthousi-
ast over de mooie uitgezette routes, 
die via diverse zandwegen en wandel-
paden door de bossen, langs enkele 
Vordense kastelen leidde. 
De wandelaars hadden vanaf de start-
locatie bij café-restaurant De Herberg 
de keuze uit drie afstanden: 10, 20 

of 30 kilometer. De volgende tocht
die WSV DOS Barchem organiseert 
is de eerste uit de Winterserie van
vijf wandelingen die op zondag 16
november vanaf dorpshuis ’t Onder-
schoer in Barchem plaatsvindt. Voor
meer informatie: zie de website: 
www.wswdosbarchem.nl.

Ruim 350 
deelnemers Vordense 
Kastelenwandeltocht
Vorden - Aan de jaarlijkse Vordense Kastelentocht van de Barchemse
watersportvereniging DOS namen zondag 7 september 355 wandelaars
deel.

Voorafgaand aan de wedstrijd werden 
de nieuwe tenues uitgereikt door hun 
sponsor Edwin Schooltink van Sport-
hal ‘t Jebbink. Hij werd hiervoor door 
de dames bedankt met een mooie bos 
bloemen. 
De dames zijn actief bij voetbalvereni-
ging sv Ratti en hadden het idee opge-
vat om aan zaalvoetbal te gaan doen. 

Er was weinig tijd om te trainen, de da-
mes hadden slechts eenmaal getraind 
voordat zij hun eerste wedstrijd ingin-
gen. Afgelopen vrijdag speelden zij hun 
eerste zaalvoetbalwedstrijd tegen de 
dames uit Lelystad: ZVV Dynamo VR 1. 
En met succes! De dames van Veloci-
tas hebben op overtuigende wijze met 
maar liefst 4-1 gewonnen van hun 

tegenstander. Blijkbaar was hun voet-
balervaring op het veld al voldoende 
om de eerste punten binnen te halen. 
Edwin Schooltink: “De dames hebben 
flink gestreden. Een prachtige score, 
en dat voor hun eerste wedstrijd in de 
zaal. Ik ben erg trots op de dames!’. 
De eerstvolgende thuiswedstrijd van 
Velocitas Vrouwen 1 vindt plaats op 
19 september om 20.00 uur tegen de 
dames van VIOS. Kom allemaal naar 
sporthal ‘t Jebbink om de dames aan te 
moedigen!

Nieuw damesteam bij zaalvoetbalvereniging Velocitas

Vorden - Sinds jaren is er weer een damesteam bij zaalvoetbalvereni-
ging Velocitas. De dames speelden vrijdag 5 september om 20.00 uur 
hun eerste wedstrijd in de zaal van sporthal ‘t Jebbink te Vorden.

V.l.n.r (boven): Edwin Schooltink, Tessa Bruggink, Gerdien Peppelman, Laura Verstege en Esther Menkveld. Onder: Els Berenpas, Jessica 
ten Elshof en Marieke Tuinman. Eén dame mist op de foto: Lianne ten Have.

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!
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CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti 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 advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes  7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer  0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden,  4,24 (incl. btw) extra. Reacties 
naar Weevers Grafimedia, Postbus 22, 7250 AA  Vorden. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet ge plaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à  4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Dagmenu’s 10 t/m 16 september

Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00.
Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(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 10 september
Knoflooksoep/kipfilet Americana, tomaat & spek gegratineerd, 
aardappelen en rauwkostsalade

Donderdag 11 september
Varkensmedaillons, champignonsaus, aardappelkroketten en 
groente/apfelstrudel met vanillesaus en slagroom

Vrijdag 12 september 
Uiensoep met kaascrouton/pangafilet met pestosaus, pasta en 
groente

Zaterdag 13 september (alleen afhalen en bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en zomer rauwkostsalade/ 
IJs met slagroom

Maandag 15 september
Gesloten

Dinsdag 16 september
Wiener Schnitzel met gebakken aardappelen en groente / IJs met 
slagroom

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

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

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

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 
18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 
kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

Tandarts
13 - 14 september: G.M. Wolsink, Laren, 0573-402124.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Tandprotheticus
Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het maken 
van nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw huidige kunst-
gebit. Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 of 06-51446299.

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, Dorpsstraat 16.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 
Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
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. 
Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 
afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 
stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 
de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 
het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 
via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 
leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, 
bel dan ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 
en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via tel. 
(0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen zo-
als een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u tijdens 
kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. 
(0575) 75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten 
tot de eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - 
Eerbeek - Brummen.
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) 46 03 12
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 
en huisbezoek mogelijk op afspraak.
Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min), 
24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). Ge-
opend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 
bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en 
voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 
Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 
www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 
Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

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

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 
24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig.
Vordenseweg 12 7231 PA Warnsveld
Tel 0620585554, e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 
Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of (0800) 02 30 550. 

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-
ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 
lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 11 41 / 
(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 
gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 
lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur. Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.
Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur (juli/augustus t/m 16.00 uur).

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 
doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

PvdA Ombudsteam Bronckhorst
Vragen? Zorgen? Loopt u vast in het oerwoud van regels? Schakel 
het PvdA Ombudsteam in! Voor alle inwoners van Bronckhorst.
Telefonisch spreekuur maandags van 18.00-19.00: 06-52662996
Mailadres: ombudsteam@pvdabronckhorst.nl 
Voor meer info www.bronckhorst.pvda.nl

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 14 september: Startzondag/Gezinsdienst: Gezamenlijke 
dienst in de Gereformeerde kerk: 10.00 uur: ds. F.W. Branden-
burg/ pastor J. van Kranenburg/ ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 14 september: 10.00 uur: voorganger: Ds. Tim Wiersum 
(Startzondag).

R.K. kerk Vorden
Zondag 14 september: 10.00 uur: Oecumenische viering, 
vg. J. van Kranenburg, pastoraal werker.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 september: 17.00 uur: Eucharistieviering, 
vg. F. Zandbelt, em.-priester.  

Weekenddiensten

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

Halve Marathon v. Doetin-

chem, 26 okt. 2014. Inschrij-

ving via www. halvemara-

thondoetinchem.nl  of www.

argoatletiek.nl. Zie hier ook

kosten vd inschrijving.

Cursus: Beelden maken van

Speksteen. 8 lessen. Start: 

maandagochtend 22 septem-

ber. Info: www.hugopos.nl Tel. 

0573 - 450452.

Zondag 21september a.s.: 

fietstocht Lindese Feest. Start 

tussen 12.30 uur en 13.30 uur

bij de Lindesche Molen. Ieder-

een is van harte welkom om 

deel te nemen.

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- 
en tarwestro. Ook gesneden 
of gehakseld. Weidehooi en 
kruidenhooi, graszaadhooi, 

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.nl

Mooie, klassieke piano (Ro-

senkranz) te koop met prach-

tig geluid, geluidsbodem gaaf, 

net weer gestemd, teab; Vor-

den, 06-45464909

Gevraagd: Berkel vleessnijma-

chine oude en nieuwe model-

len. Tel.: 06-25261151.

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

Vanaf  okt. starten er bloem-

schikcursussen in Halle, Hen-

gelo, Vorden en Zelhem. Heb 

je interesse? Kijk voor meer 

info op www.christelwork-

shops.nl of bel 06 - 22752191

STEM OP

www.molenhermien.nl/stem 

Dank u.

Wil je graag gitaar leren spelen 

of meer informatie willen, mail

dan naar: 

Colorful.Music@hotmail.com

of bel: 06 - 1060 6784.

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

sen, tel (0575) 55 29 16, (06)

51 60 15 16.

Bij ideële kringloopwinkel “De

Werf”, Enkweg 11 in Vorden

kunt u elke ochtend (behalve

zondags en ‘s-maandags) 

van 09.00 tot 12.00 uur en 

dinsdag, donderdag- en vrij-

dagmiddag van 13.30 tot

17.00 terecht voor een groot

assortiment meubels, kleding,

witgoed, elektronica, huis-

houdelijke artikelen, boeken

enz..Inbrengen van goed ver-

koopbare artikelen kan tijdens

openingstijden of d.m.v. een

telefonische afspraak (06-

44629049) of email: vcde-

werf@gmail.com. Tevens kunt

u via ons telefoonnummer een

afspraak maken voor het op-

halen van spullen.

Te huur aangeboden 2

kamerappartement in het

centrum van Hengelo Gld,

Euro 600,-- incluscief G/W/E

en Cai, per 1 oktoker  a.s. Tel:

(06) 22296977

Te huur aangeboden 2

kamerappartement in het

centrum van Hengelo Gld,

Euro 600,-- incluscief G/W/E

en Cai, per 1 oktoker  a.s. Tel:

(06) 22296977

Half sept. begin ik weer met

Mandala tekenen voor volw. en

Tekenen en schilderen voor

kinderen 9-12 j. 0575-463385

www.bertharuesink.nl

teken- en schilderles bij

Latente Talenten, er is nog

plaats, instromen elke week

m o g e l i j k ,

www.latentetalenten.nl

Te huur aangeboden

halfvrijstaande woning net

buiten Zelhem info: 0314

622535



OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

Ontdek je eigen 
OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

Wij verzorgen 
kleinschalige, 
aangepaste vakanties 
voor ouderen. 
Bel voor onze gratis 
vakantiebrochure:
(0318) 48 51 83 
Of kijk op onze site: 
www.allegoedsvakanties.nl

Volg en like ons 
ook op Facebook:

ContactAchterhoek

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Je bent zo lief
Je bent zo mooi

En je bent zo welkom

Daantje
7 september 2014

Dochter van
Martijn & Maris ten Have-Goossens

Acaciastraat 56
7132 CM Lichtenvoorde

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

de specialist voor uw kunstgebit

 Gratis intake gesprek.
 Opvullen & reparatie 

 binnen 3 uur klaar   
 (100% in de basis-
 verzekering).
 Geen verwijzing nodig 

 van de tandarts!

0575 46 26 40 
Kastanjelaan 11b info@tppbrugman.nl
Hengelo Gld. www.tppbrugman.nl

 
Op maandag 8 september 2014 is overleden, onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

Hinderkien de Jonge - Westerhof
weduwe van A. de Jonge

 

op de leeftijd van 90 jaar.

Ria
Margot
Francien en Lammert
   Arjan en Cisca
   Ineke en Pascal
      Finn
   Renske
      Joey, Lynn
Marjan en Jasper
   Paul en Else
   Marleen en Rob
      Sarah, Emma

Correspondentieadres:
Marjan Zweverink - de Jonge
Nieuwstad 57
7251 AG Vorden

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed 
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Jan Hammink

Graag willen wij iedereen hiervoor bedanken.
    
Dicky Zeevalkink
Kinderen en kleinkinderen

Wichmond, september 2014

Wij gaan trouwen!
Op vrijdag 19 september 2014 geven wij

Gaston Besseling
&

Jacqueline Weulen Kranenbarg

elkaar het ja-woord om 12.00 uur op 
Kasteel Hackfort te Vorden.

U bent van harte welkom om met ons een glas 
te komen heffen tijdens de receptie van 
14.30 tot 16.00 uur bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 
te Vorden.

De Koppel 1
72511 VN Vorden

Tot 31 december 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%

Floris van der Schot - Coaching & Training
inspireert om het welzijn van mensen te bevorderen. 

Bijvoorbeeld door:
- een dagworkshop Harmonieuze Communicatie 
 op zondag 21 september a.s. in Zutphen
- ondersteuning bij (chronische) onrust, 
 slaap- en / of concentratieproblemen

Voor meer informatie of het maken van een afspraak,         
kijk op www.florisvanderschot.nl of 06 24356331.
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden 
kalfsrollade

GRATIS TONIJNSAUS

SPECIAL

Funghi porcini

175
100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij mini 
kiprollade

GRATIS 
KETJAPSAUS

KEURSLAGERKOOPJE

Gehakt
cordonbleu

595
4 stuks

MAALTIJD IDEE

Rundvlees
salade

398
500 gram

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m maandag 15 september 2014

Wij vragen uw steun voor onze Hollandse telers!
Eet daarom deze weken extra gezond!

De lekkerste...
hand/perssinaasappelen 2 kilo € 3.75
Hollandse sperziebonen
zonder draadjes 500 gram € 0.69
Hollandse malse sla per stuk € 0.79
Zoete sappige Anna Spath pruimen
 heel kilo € 2.49
DEZE WEEK!!! Kipschotel à la Reinier met rijst 
en een bakje rauwkost naar eigen keuze

p.p. € 6.98                    

Weinig nemen en veel geven
Altijd hartelijk en warm
Als de mensheid zoals jij was
was de wereld niet arm

Verdrietig, maar tevens vervuld met mooie 
herinneringen, delen wij u mede dat na een mooi 
en actief leven is overleden

Nellie Sikkens-Meijer

Haarlem, Vorden, 
5 augustus 1927  4 september 2014

Ab Sikkens
Geert Jan Sikkens en Margaret Sikkens Ahlquist
 Robin en Carlijn, Lisette en Sietse
Anneke Sikkens en Bert Lammerts
Leonie Sikkens 
 Flore en  Niels , Pepijn en Cora, 
 Roeland en Lizette
Marlene Sikkens en Ewoud de Jong
Albert Sikkens en Marja Sierens 
 Bram

A.R. Sikkens
Mispelkampdijk 48
7251 DC  Vorden

De crematieplechtigheid heeft op 9 september 
plaatsgevonden.

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven die wij van u mochten ontvangen 
na het overlijden van onze moeder en oma

REINTJE 
BURKINK-WESSELINK

zeggen we u hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen.

Vorden, september 2014.



Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. 
Het programma begint om 19.45 uur. 
De eerste avond van dit seizoen 2014-
2015 wordt door het bestuur ingevuld.

Oecumenische vrouwengroep Vierakker - Wichmond

Openingsavond seizoen
Wichmond - Leden, gasten en be-
langstellenden worden van harte 
uitgenodigd voor de openingsavond 
woensdagavond 10 september in ge-
bouw Withundi te Wichmond.

De locatie is De Herberg, Dorpsstraat 10 

te Vorden. De zaal is open van 11.00 uur 
tot 17.00 uur, de toegang is gratis.
De gehele dag zijn er in de grote zaal 
doorlopende podium optredens.Buiten 
in de omheinde tuin en op het terras zijn 
de vrije spelers te beluisteren.

De Trekkebuuls in Vorden
Vorden - Zondag 14 september orga-
niseert harmonicagroep “De Trek-
kebuuls” voor de 19e maal een har-
monicadag in Vorden.

Het seizoen wordt begonnen op 18 september met een lezing door de dames Anita 
Pierik en Edith Harmsen. Zij komen vertellen over hun werk in een ziekenhuis in 
Oeganda.
De avond begint om 19.45 in de ‘’Triangel’ te Warnsveld. Dames die belangstelling 
hebben voor de vereniging zijn van harte welkom.

Chr. Maatschappelijke Vrouwenbeweging 
Passage afd.Warnsveld-Buiten

Begin seizoen met 
lezing
Warnsveld - De vakantie zit er voor de meesten 
weer op en de verenigingen gaan weer van start. 
Zo ook de Chr. Maatschappelijke Vrouwenbewe-
ging Passage afd.Warnsveld-Buiten.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

DEZE ACTIE IS GELDIG TOT 15 OKTOBER,
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

PROBEER ONS UIT!

  KICKBOXEN VOOR DE JEUGD

  ATTACK

  ALGEMENE DANSVORMING

  STREETDANCE

Direct contact met onze trainers? Bel ons voor je eerste afspraak!

DE LEUKSTE TRAINERS,

DE LEUKSTE LESSEN ...

Word nu lid en probeer ons de 1e 
maand gratis en vrijblijvend uit.

Nieuwe lessen vanaf september
  GÉÉN INSCHRIJFGELD

  BIJ EEN JAARABONNEMENT KRIJGT 
U EEN EXTRA GRATIS MAAND

  MAAK KANS OP EEN JAAR 
GRATIS SPORTEN

www.indoorsportvorden.nl

Tandprothetische Praktijk Diseraad
D e  s p e c i a l i s t  v o o r  u w  k u n s t g e b i t

Uw gebit bepaalt uw uitstraling.  Veel mensen zijn niet

tevreden over hun kunstgebit. Het doet pijn, zit los of is

verkleurd.  Dit geeft ongemak en maakt onzeker. Bij ons

bent u aan het juiste adres.

Bij ons kunt u terecht voor:

- Vrijblijvend en kosteloze controle van uw kunstgebit

- Corrigeren/repareren van uw huidige prothese

- Aanmeten van een nieuw kunst- of klikgebit

Belt u gerust voor een afspraak. U bent van harte welkom!

Een verwijzing van een tandarts is niet nodig.

L a a r s t r a a t  1 9 ,  Z u t p h e n   T e l : 0 5 7 5 - 5 4  1 6  0 2

w w w. t p p d i s e r a a d . n l  

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen



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

De familie Bossle (David Bossle, 
Tunita Bossle, Dennis Bossle, Leon 
Bossle, Antonio Bossle en Loreen 
Bossle) presenteren een klassiek 
professioneel circus van formaat, 
dat gericht is op kleine en groten 
mensen. Het circus bestaat uit veel 
acrobatische kunsten, spectacu-
laire acts en vrolijke clowns. Het 
circus heeft een programma voor 
de gehele familie met o.a.: paar-
dendressuur, acrobatiekkunsten 

op de rola rola, razendsnelle tem-
pojongleurs, hoelahoop artieste en 
Clown Otto zorgt voor de lach in 
de voorstelling. De toer door de ge-
meente Bronckhorst is begonnen 
op vrijdag 5 september in Hengelo. 

Daarna gaat het circus naar Zel-
hem, Wichmond, Vorden, Steen-
deren,  Hoog Keppel, Hummelo en 
wordt afgesloten met een bezoek 
aan de Keijenborg. 

Het circus speelt op dinsdag, don-
derdag, vrijdag en zaterdag om 
17.00 uur, op woensdag is de show 
om 15.00 uur en zondags om 14.00 
uur. Kaartjes zijn te koop aan de 
circuskassa, het circus hanteert 
lage entreeprijzen zodat het voor 
iedereen betaalbaar blijft. Er is da-
gelijks voorverkoop aan de kassa 
tussen 10.00 en 12.00 uur en één 
uur voor aanvang van de circus-
voorstelling. 

Agenda Bronckhorst:
Zelhem: 11 t/m 14 september; 
Wichmond: 16 t/m 17 september;
Vorden: 19 t/m 21 september;
Steenderen: 23 t/m 24 september;
Hoog Keppel: 26 t/m 28 september;
Hummelo: 30 september t/m 1 oktober;
Keijenborg: 3 t/m 5 oktober.

Het familiecircus Bossle heeft er 
een circus nummer bij, zij zijn 
sinds kort in het bezit van de klein-
ste koeien van de wereld: Stier 
Arno en Koe Liza. Ze zijn in de ge-
meente Bronckhorst voor het eerst 
te zien voor het publiek! 

Voor de lezers van het weekblad 
Contact geldt een speciale actie. Te-
gen inlevering van dit artikel ont-
vangt men 2 euro korting op de en-
treeprijs. Kijk voor meer informatie 
ook op www.circus-bossle.nl.

Duits familiecircus Bossle trekt 
door Bronckhorst

Regio - Vanaf 5 september tot en met 5 oktober trekt Circus Bos-
sle door de gemeente Bronckhorst. Het circus zal verschillende 
plaatsen aandoen. Bij inlevering van dit artikel, ontvangt u 2 eu-
ro korting op de entreeprijs van het circus.

Als altijd zaten de gasten voor aan-
vang van de voorstelling in de foyer 
te genieten van koffie of thee en 
een gezellig gesprek. De deur van 
de theaterzaal is dan nog gesloten. 
Als deze door de nieuwe drijvende 
kracht Eelco Schuijl wordt geopend, 
staat daar de artiest van deze avond: 
Peter Faber. Hij begroet iedereen 
met een hartelijke lach en hand-
druk, waarna zij een plek zoeken in 
het sfeervolle theater. “Een hand is 
de simpelste vorm van contact. Het 
laat zien dat je ongewapend bent en 
je komt snel veel van elkaar te we-
ten,” legt Peter Faber uit.
Voor Peter Faber voelde deze avond 
als een reünie, omdat Nelleke Hoef-
nagels, weduwe van de oprichter 
van Theater Onder de Molen Peter 
Hoefnagels, aanwezig was bij deze 
voorstelling. Faber en Hoefnagels 
kenden elkaar uit de tijd dat zij 
theater maakten in het Amster-
damse Werktheater en waren goed 
bevriend. Faber was destijds, met 
vele anderen, betrokken bij de op-
richting van het Theater Onder de 
Molen en gaf er meerdere optre-

dens. Hiermee werd geld verdiend 
voor de restauratie van de molen. 
In 2010 verkocht het echtpaar 
Hoefnagels de molen aan Henk 
Ruiterkamp, sindsdien voorzitter 
van Stichting De Lindesche Molen. 
Peter Faber trad vier jaar geleden 
ook op in Vorden.

De deur gaat dicht, het licht uit, 
de spot aan. Op het kleine podium 
ontpopt Peter Faber zich als een 
energieke verteller, jonglerend met 
woorden. Het publiek wordt mee-
genomen naar zijn jeugd, dat zeker 
niet gemakkelijk geweest is. Peter 
hoorde op 16-jarige leeftijd dat het 
niks met hem zou gaan worden. 
Hij wilde weg, maar ging eerst 
naar de kapper. Die knipte een ad-
vertentie voor een auditie uit een 
streekkrantje. Het zorgde voor de 
ommekeer in zijn leven: hij begon 
als acteur en bracht Shakespeare in 
plat Amsterdams. Daarna liet het 
theater hem niet meer los. Met zijn 
leven als voorbeeld werd zijn hulp 
gevraagd om jongeren, op basis-
scholen en in gevangenissen te hel-
pen. Hij vertelde enthousiast over 
zijn werk met de in 2008 opgerichte 
Peter Faber Stichting. Toch laat hij 
het publiek zijn levensvisie begrij-
pen: met Aandacht, Betrokkenheid 
en Creativiteit in de ruimste zin van 
het woord kan iedereen resultaten 
boeken, want leven is een werk-
woord, liefde is een werkwoord.

Na de pauze zong iedereen Lang 
zullen we leven! De inspirerende 
woorden van Peter Faber liet de 
aanwezigen voelen allemaal kampi-
oen te zijn, al kwamen de verschil-
len tussen mannen en vrouwen ook 
aan bod. Hij liet iedereen beseffen 
dat een mens alles wel kan, omdat 
de ingebouwde know-how binnen 
de mogelijkheden van ieders lijf, 
daarvoor zorgt. De manier waarop 
de acteur dit bracht werkte op de 
lachspieren. “Lachen is een veilig-
heidsklep in het leven, het geeft 
ruimte, het maakt je los.” Eelco 
Schuijl bedankte Peter Faber voor 
de geweldige avond en het publiek 
voor de aanwezigheid. In de foyer 
werd nog nagepraat met een glaas-
je. Ook Peter Faber schoof aan. Met 
een baseballvest aan en petje op ver-
dween hij in een gezellig gesprek.
Op de agenda staan landelijk en 
regionaal bekende artiesten, zoals 
strijkers trio Almost Unther, The 
Voice of Holland finalist Erwin Nij-
hoff, support act voor Spinvis: Qpac, 
(H)eerlijk cabaret met Arie Vuyk & 
Theo van den Oever, programma-
maker Jacques Klöters, cabaretière 
Hester Macrander en muzikant El-
ke Janssen, stand-up zanger Jeroen 
Kramer en Debby Petter. 

Meer informatie:
www.theateronderdemolen.nl, 
programma@TheaterOnder
deMolen.nl.

Theater Onder de Molen start nieuw seizoen energiek

Wijze levenslessen van Peter Faber
Linde - Theater Onder de Mo-
len beleefde vrijdagavond 5 
september een bijzondere 
start van het nieuwe seizoen. 
Acteur Peter Faber (70) stond 
vol energie op het kleine po-
dium in de sfeervolle theater-
zaal. Hij bracht zijn ABC show 
met veel verve.

Peter Faber in het Theater Onder de Molen.

Peter Faber

8.69
v   van 8.79

0.99
v   van 1.09

0.75
v   van 0.79

2.99
v   van 3.09

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

2.99

9.99

19.99

199.00

15.99

2.19

4.49

Vanaf woensdag 10-09-2014

Vanaf maandag 08-09-2014

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Diverse varianten.

Heide

* Prijzen geldig t/m 14-09-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Spinningbike

Met draagriem.
Fitnessmat

Maten: 116 t/m 164.

Kinder regenjas

10 kg

Honden-
brokken

1 l

Sinaasappelsap 
met vruchtvlees

1.5 l

Vloeibaar 
wasmiddel

170 g

Champignon-
schijfjes

VERLAGINGEN
PRIJS

Manicure- en pedicureset

20 stelen, lengte 
40 cm of max. 
12 stelen, lengte 
50 cm. 

Rozen*

20 stelen, lengte 
50 cm. 

Bloemen-
boeket*

* Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014  



De klassen die aan de start kwamen 
in Delden waren de 50cc, 65cc, 85 cc, 
klasse MX jeugd, Klasse Recreanten 
en de Open klasse. Voorafgaand aan 
de twee wedstrijden, die elke catego-
rie reed mocht men ook nog 10 mi-
nuten trainen. In de 50cc en 65 cc wa-
ren het de broers Milan en Mike Mod-
derkolk die met de winst huiswaarts 
keerden. Mike Roes won in de 85cc 
en Tigo Peters werd 2de. Micky Roes 
de enige dame in de jeugdklasse en 
zusje van Mike Roes had de snelheid 
er ook goed in en werd keurig 3de.

Een grote groep van rijders kwam 
uit in de MX2 Jeugd. De grote win-
naar van de dag was Thijs Bulten die 
heer en meester was in deze klasse. 
Achter Thijs was er volop strijd tus-
sen de jeugdige rijders die het elkaar 
onderling veelal moeilijk maakten. 
Ondanks de gevechten op de baan 
bleef het allemaal wel sportief. Jor-
di Boswerger werd tweede en Joost 
Mokkink ging met de laatste podium 
plaats aan de haal. 

Pech was er voor Ismo wolsink, Tim 

Tuitert en Damon Teerink. Ismo reed 
nog wel de trainingen maar had last 
van een blessure en liet de wedstrij-
den aan zich voorbij gaan. Tim Tui-
tert die goed trainde had problemen 
met de remmen en viel uit in de 1ste 
wedstrijd en liet de tweede ook schie-
ten omdat men het niet tijdig kon 
herstellen. Bij Damon Teerink sloeg 
de pechduivel ook toe in de tweede 
manche en hij moest al opgeven na 
de 1ste ronde. Stan Kromkamp reed 
de twee manches uit ondanks dat hij 
tweemaal viel. Kromkamp werd in to-
taal toch nog keurig 9de. 
Bij de klasse recreanten was het Rem-
co Toonk die wist te winnen. Hij won 
beiden manches en was na afloop een 
gelukkig man. Richard Enzerink be-
haalde de 2de plaats voor de als 3de 
geëindigde Nico Freriks. De Dakar 
specialisten Kees Koolen en Mirjam 
Pol reden ook mee voor de punten. 
Pol deed het uitsteken en werd 4e. 
Koolen reed zoals gewoonlijk een 
goed tempo en werd 7de. Remco Ger-
ritsen eindigde op de 15de plaats en 
kreeg volop bewondering van de an-
dere deelnemers. Remco die het af-
gelopen jaar het nodige te verduren 
kreeg reed beide manches keurig uit.
Geen kruid was er gewassen tegen 
Sjoerd Eskes in de Klasse Open. Hij 
won beide manches zeer overtuigend 
ondanks dat de starts van hem niet 
geweldig waren. Verrassend was te 
zien dat Harald Wolsink als tweede 
eindigde. Achter Wolsink finishte 
Gerben Vruggink als 3de. Na afloop 
werden de eerste drie rijders gehul-
digd en mochten een prijs uitzoeken 
die door Technolit en Bloembinderij 
Kettelerij beschikbaar waren gesteld.

Derde Clubcross VAMC 
De Graafschaprijders Delden

Delden - Zaterdagmiddag 6 september werd de 3de clubcross van dit sei-
zoen verreden. Dit evenement kon plaatsvinden door de medewerking 
door de familie Rossel die een stuk land beschikbaar stelde. Vrijdag-
middag werd de rogge er nog afgehaald en ’s avonds werd er door een 
aantal vrijwilligers van de vereniging een mooi crossparcours uitgezet.

De rit is uitgezet door Koos Orie en 
Jan Luiten. U kunt deelnemen in ver-
schillende klassen afhankelijk van 

uw ervaring. Beginners kunnen deel-
nemen in de C-klasse. U kunt starten
tussen 12.30 en 13.15 uur vanuit ’t 
Kontaktpunt (clubhuis van de Graaf-
schaprijders), Eikenlaan 2a te Vorden
(Kranenburg). 
De rit is ongeveer 52 km lang en gaat
door de gemeente Bronckhorst. De 
rijtijd is ongeveer 2 uur en 3 kwartier.

VAMC De Graafschaprijders 
organiseren Acht Kastelenrit
Vorden - Op zondag 14 septem-
ber organiseert VAMC De Graaf-
schaprijders de Acht Kastelenrit. 
Dit is een oriëntatie- en puzzelrit 
voor auto’s.

Foto: Henk Teerink

Het werd nog weer eens duidelijk op 
het wedstrijdformulier, waar naast de 
namen van de spelers ook de leeftijd 
wordt vermeld. Met een voorhoede 
bestaande uit Daan Horstman (21), 
Gijs van de Veen (18), Koen Oosterhuis 
(18) en Rick Schröer (21) heeft Vorden 
1 wellicht de jongste voorhoede van 
de 3e klas en tel daarbij ook nog eens 
Sam Abbink (21), Roy Böhmer (22), 
Bas Kortstee (17) en Robin Verstege 
(19) op,  dan kun je stellen dat het 
team erg jong is, talentvol en met nog 
veel toekomstperspectief. De routine 
in het elftal wordt gewaarborgd door 
Bart Stokman (24), Stefan Eggink (27) 

en Erik Oldenhave (34). 
Het eerste kwartier was  volledig voor 
VVO. De promovendus uit de 4e klas 
begon erg sterk met veel snelheid en 
dreiging voorin. In de 10de minuut 
kwam uit één van de gevaarlijke mo-
menten een dot van een kans voor 
VVO, maar in een ‘1 tegen 1’ situatie 
redde Robin Verstege bekwaam. Na 
zo’n 20 minuten kreeg de reeds ge-
noemde Erik Oldenhave het midden-
veld in handen. Telkens kon hij net 
zijn tegenstander uit balans brengen, 
tikte hij met de punt van de schoen 
nog net de bal van de voet van zijn te-
genstander weg en creëerde hij vooral 
rust op de momenten dat Vorden 1 
in balbezit kwam. In de 25ste minuut 
resulteerde dit in de 1-0 van Gijs van 
de Veen. Vorden bleef de gevaarlijkste 
ploeg en zonder tot echt goed voetbal 
te komen, was er wel veel dreiging.
Na de rust hield Vorden het nog even 
vol en zette 10 minuten lang vol aan, 

om de (wellicht) beslissende 2-0 te 
maken. Maar langzaam maar zeker 
kwam VVO terug in de wedstrijd en 
het laatste half uur was het volledig 
op de aanval richting het vorden-
doel. Ongeveer 5 minuten voor tijd 
kreeg Vorden 1 een prima kans op 
de 2-0 uit een spaarzame uitval maar 
Gijs van de Veen dreef zijn actie net 
iets te ver door. Via de omschakeling 
kwam VVO dertig seconden later al-
leen voor doelman Verstege maar 
gelukkig voor Vorden bleef het 1-0. 
Erik Oldenhave was in deze fase van 
de wedstrijd ook weer de belangrijke 
man op het middenveld van Vorden 
1. Hij gaf duidelijk aan dat zijn team 
de wedstrijd ‘dood’ moest maken en 
met een paar slimme pasjes, handige 
duels en belangrijke winst in duels 
werd de wedstrijd uitgespeeld. 
Vorden 1 had daarmee, wellicht iet-
wat gelukkig, de eerste drie punten 
en dat was het belangrijkste.

Vorden 1 begint competitie met 1-0 
overwinning op VVO
Vorden - Vorden 1 is de competi-
tie goed begonnen, want met een 
1-0 overwinning werden de bezoe-
kers uit Velp weer huiswaarts ge-
stuurd. Matchwinnaar werd Gijs 
van de Veen door een doelpunt in 
de 25e minuut.

Lijkt het u leuk mee te klaverjassen of te
jokeren? Nieuwe kaarters zijn van harte
welkom! Aanmelden is niet noodzakelijk;
geïnteresseerden kunnen zich op 22 sep-
tember om 14.00 uur melden bij Plaza. 
Voor meer informatie, Ans van Eldik: 
0575-55 56 68 of Wil Dijk: 0575-55 26 28.

Kaartclub Vorden zoekt 
nieuwe kaarters
Vorden - Op maandag 22 septem-
ber start kaartclub Vorden weer 
met de wekelijkse kaartmiddag. 
Van 14.00 tot 16.30 uur wordt er 
enthousiast gekaart in het zaaltje 
achter cafetaria Plaza in Vorden.

Hieruit blijkt wel hoe succesvol het 
eerste jaar van het Repair Café is ge-
weest. En die 200ste reparatie willen 

ze niet zomaar voorbij laten gaan, er 
is dan ook een mooi boeketje bloe-
men voor de betreffende persoon die 
voor de 200ste reparatie komt. 

De gedachte achter het Repair Café is 
dat men graag vrijwillig artikelen wil 
repareren, zodat deze zo lang moge-
lijk meegaan. Hiermee wil het Repair 
Café duurzaamheid stimuleren in de 
huidige wegwerpmaatschappij. Daar-
naast is het ook een sociaal gebeuren 
want onder het genot van een kop 
koffie en een praatje kan men in het 
café wachten tot de spullen zijn ge-
repareerd. Dit neemt vaak niet meer 
dan 15 tot 30 minuten in beslag, 
waardoor wachten mogelijk is. 

Ruim 70% van alle artikelen die bij 
het Repair Café binnenkomen, zijn 
te repareren. In gevallen waarbij 
dit niet zo is, wordt men van advies 
voorzien en mogelijk verwezen naar 
plaatselijke ondernemers. De repara-
ties worden door een groep van 25 tot 
30 vrijwilligers uitgevoerd. De enige 
kosten die er aan verbonden zijn, 
zijn die van de benodigde onderdelen 
voor reparatie. 

Voor deze onderdelen verwijzen de 
vrijwilligers de klant naar de Vorden-
se ondernemers, dit is voorafgaand 
van het Repair Café afgesproken met 
de Vordense Ondernemersvereni-
ging. Bovendien bestaat de doelgroep 
van het Repair Café uit mensen die 
normaal gesproken niet naar een 
reguliere winkel zouden gaan voor 
reparatie. Op die manier neemt het 
Repair Café geen omzet weg van de 

lokale ondernemers. 
De artikelen die in het Repair Café 
gerepareerd worden zijn onder te 
verdelen in drie groepen: kleding/
textiel, techniek/elektronica en hout-
bewerking. 
Het Repair Café is iedere tweede za-
terdag van de maand geopend van 
10.00 tot 12.00 uur in Kulturhus het 
Dorpscentrum te Vorden. 

Dus kom op 13 september naar het 
Repair Café, de vrijwilligers delen 
graag hun kennis en ervaring met u!

Voor meer informatie kijk op de web-
site www.stichtingwelzijnvorden.nl, 
onder het kopje ‘Activiteiten’ is meer 
informatie over het Repair Café Vor-
den te vinden. 

Meer over Repair Café in het alge-
meen op: www.repaircafe.nl.

Iedere tweede zaterdag van de maand in het Dorpscentrum

Repair Café weer van start
Vorden - Na twee maanden zo-
merstop, start het Repair Café 
in Vorden weer. Zaterdag 13 sep-
tember zal het eerste Repair Café 
van dit seizoen weer geopend zijn 
van 10.00 tot 12.00 in Kulturhus 
het Dorpscentrum in Vorden. 
Het Repair Café, een onderdeel 
van Stichting Welzijn Vorden, 
bestaat inmiddels alweer ruim 
een jaar (mei 2013) en de initia-
tiefnemers hopen komende za-
terdag de 200ste (!) reparatie uit 
te voeren.

Het Achterhoeks Beachfestival is het 
festival om nog eens je herinneringen 
op te halen van de afgelopen zomer. 
Het terrein is zo ingedeeld dat ieder-
een op zijn of haar eigen manier de 
zomer nog 1 keer kan ervaren. Er is 
een groot podium van maar liefst 12 

meter breed waar de beste DJ’s hun
platen draaien. Zo draaien onder an-
dere DJ Roel Staarink, DJames en Nick
Chase hun zomerse platen! Wanneer
je liever van een flinke dosis Rock ’n
Roll houdt, dan ben je op de goede 
plek in de grote tent. De organisatie
heeft de alom bekende band de Dogz
weten te strikken.

Kortom, de organisatoren willen een
geweldig feest voor Keijenborg en 
omgeving neerzetten en hopen dat jij
ook aanwezig zult zijn! Het Achter-
hoeks Beachfestival vindt plaats op
zaterdag 13 september van 20.30 tot
01.00 op het kermisterrein in Keijen-
borg. Voor de liefhebbers uit Vorden
en eventueel andere plaatsen is een
partybus geregeld. Je kunt je aanmel-
den op de website! Voor meer infor-
matie en kaartverkoop, kijk op onze
Facebook pagina of op www.achter-
hoeksbeachfestival.nl.

Achterhoeks Beachfestival 
in Keijenborg
Keijenborg - Op zaterdag 13 sep-
tember wordt in Keijenborg de 
eerste editie van het Achterhoeks 
Beachfestival gehouden. Dit festi-
val is het vervolg op Color Bash 
dat eerder dit jaar al in de zaal bij 
Coen’s Tapperij werd gehouden. 
Color Bash begon als een pro-
ject voor het vak Projectmanage-
ment. De studenten hebben dit 
project met een ruim voldoen-
de afgerond na een succesvolle 
avond in Keijenborg. Dit is ook 
de reden waarom ze nogmaals 
een evenement gaan organiseren 
in Keijenborg.

De kerk mag zich sinds 2009 “de 
mooiste kerk van Gelderland” noe-
men en is een bezoek zeker waard. 

Komt u rond de klok van 14.30 uur
dan treft u als bijzondere attractie Mi-
chaela Hollmannová (violiste) en Dia-
na de Vries (harpiste) aan. Samen vor-
men zij het duo Concerto Alankara.
Vanaf ongeveer 14.30 uur brengen zij
stukken ten gehoor van de in de kerk
opgenomen CD “Beyond Passion”.  U
bent van harte welkom. De toegang
is gratis.

St. Willibrorduskerk te Vierakker

Open met concert door 
duo Concerto Alankara
Vierakker - Tijdens de eerste dag 
van het Open Monumentenweek-
end (zaterdag, 13 september) is de 
St. Willibrorduskerk in Vierak-
ker van 11.00 tot 16.00 uur vrije-
lijk te bezichtigen.



Projectleider Jan Lansink: 
“De mannen van aanne-
mingsbedrijf Giessen uit 
Wijchen en de onderaan-
nemers werken lekker 
door. Het grootste deel 
van de woningen is in de 
fabriek gemaakt en wordt 
op de bouw in elkaar gezet. 
Zo zijn de buitenwanden 
compleet met kozijnen en 
ramen op de bouw aange-
leverd. Ook het dak is kant 
en klaar met dakramen 
aangevoerd en geplaatst. 
Als laatste handeling zijn 
nu de dakpannen op het 
eerste blok aangebracht.”

Twaalf zorgwoningen
De twaalf zorgwoningen 
zijn extra goed geïsoleerd 

en tochtdicht gebouwd. 
Op het dak komen zon-
nepanelen voor de elek-
travoorziening. Lansink: 
“De zorgwoningen zijn 
geschikt voor mensen die 
24 uur per dag zorg nodig 
hebben. Maar ook mensen 
die nu nog geen zorg nodig 
hebben, kunnen gewoon 
blijven wonen wanneer ze 
in de toekomst wel zorg 
nodig hebben. De voor-
zieningen hiervoor, zoals 
een oproepsysteem en een 
brandmeldsysteem, zijn 
aangebracht in deze wo-
ningen.” De wooncorpora-
tie hoopt in november de 
sleutels van de  woningen 
aan de nieuwe bewoners te 
overhandigen.

Hoogste punt Pastorieweg Vorden
Vorden - Aan de Pastorieweg in Vorden wordt hard 
gewerkt. Behalve woensdagmiddag 3 september; de 
bouwvakkers kregen die dag iets langer de tijd om 
te schaften. Reden: het hoogste punt werd behaald 
en dat is voor wooncorporatie ProWonen reden 
voor een feestmaaltje.

De dames Derlagen en Jansen bren-
gen het programma Perron 9L. In 
verband met ziekte kon vorig jaar de 
geplande avond niet doorgaan. Vanaf 
perron 9L vertrekken twee vrouwen 
met hun koffers vol herinneringen 
naar een geheimzinnige sprookjes-
achtige bestemming. Aanvang 19:45 
uur in de Herberg.
Op dinsdag 30 september gaan de 

vrouwen een bezoek brengen aan 
het Klooster van Kranenburg, waar 
ze een rondleiding krijgen en een be-
zoek brengen aan de kapel. Daarna 
gaan ze naar het Heiligenbeelden 
museum, alwaar ze kunnen speu-
ren naar de oorsprong van hun 
voornaam(en) en aan welke Heilige 
deze naam is ontleend. 
Op donderdagavond 9 oktober is er 

een workshop glasetsen in het Kul-
turhus door Mevr. Erna ter Maat. Zij 
brengt zelf divers glaswerk mee voor 
een ondergrond, die men kan kopen, 
maar men mag ook zelf een onder-
grond meenemen, aanvang 19.30 
uur.
Kortom een heel goed begin van het 
nieuwe seizoen. Lijkt het u nu ook 
leuk om eens een avond bij te wo-
nen, u bent van harte welkom. Voor 
informatie zie onze website www.
vrouwenvannu.nl/vorden of wordt 
vrienden met ons op facebook.

Nieuw seizoen Vrouwen van Nu Vorden
Vorden - Het nieuwe seizoen van de vrouwen van Nu begint weer op 
woensdagavond 17 september. Deze eerste avond is een cabaretavond 
gebracht door Entr’acte uit Lochem.

De nieuwste najaarscollecties van 
merken als Maison Scotch, Expresso, 
Geisha, 10Feet, Yaya, EDC, Mexx, Aai-
ko, Juffrouw Jansen, Opus werden 
door 8 mannequins geshowd met 
ladyspeaker Reina, die de vele bezoe-
kers van de nodige informatie voor-
zag. De najaarsmode kenmerkt zich 
door warme kleuren en veel mix van 
materialen. Veel vest-achtige jasjes, 
de broeken blijven smal in de casual-
look, broeken in tricot met imitatie-
leer gecombineerd, veel jurkjes en 
vlotte winterjassen.

Al met al dus veel nieuws wat het 
zeker de moeite waard maakt om de 

collecties eens uitgebreid te gaan be-
kijken als u de show gemist heeft.

Geslaagde Fashion Night bij Visser Mode
Vorden - Woensdagavond 3 sep-
tember was er weer een gezellige 
Fashion Night bij Visser Mode. 
Wie de winkel binnenkwam zag 
meteen een leuke presentatie van 
Deco Outlet Angelique en werd 
verrast met heerlijke hapjes en 
drankjes van Grand Bistro de Ro-
tonde.

U wordt om 10.00 uur uitgenodigd 
om deel te nemen aan een dienst met 
de muzikale medewerking van het 
Duo Buitengewoon. Aan de kinderen 
wordt volop aandacht besteed in de 
dienst en tussendoor vieren ze ook 
nog hun eigen feestje. Na de dienst 
is er pauze met koffie met lekkers en 
limonade.

Het tweede gedeelte van het program-
ma wordt ingevuld door u, gemeente-
leden en parochianen. Aan u het po-
dium! Iedereen die dat wil krijgt de
gelegenheid om kort en krachtig iets
voor te dragen. Een dierbaar gedicht,
een mooie Bijbeltekst of een zeer kort
verhaal, iets muzikaals, vocaal of in-
strumentaal. Onder het motto: ‘een 
ieder heeft iets’ gaat men ervoor el-
kaar te inspireren en te amuseren. De
startzondag wordt afgerond met een
hapje en een drankje. Om ongeveer
12.30 uur gaat een ieder huiswaarts
met visie voor een heel seizoen.

Oecumenische Startzondag
Vorden - De oecumenische Start-
zondag vindt dit jaar plaats op 
zondag 14 september en wel in 
de Dorpskerk. Het thema is: “Met 
hart en ziel vieren en verbinden”.

Marcel “Bultini” werd verrast door 
de buurt en motorvereniging VAMC 
met enkele Abraham poppen op mo-
toren.

Marcel Bulten ziet Abraham
Vorden - Afgelopen maandag is 
de Crosstopper, Tegeltopper en 
Buurttopper Marcel Bulten uit 
Medler 50 jaar geworden.

Op de foto staat Marcel “Bultini” Bulten uiterst rechts.

Zelf een persbericht 
insturen? 

redactie@
CONTACT.nlVolg en like ons ook op Facebook:

      ContactAchterhoek

Welkoop, C1000 Grotenhuijs, Wee-
vers, Plaza, De Rotonde, De Herberg, 
Bloemsierkunst Halfman, Bruna, 
Piek Zweverink Hoveniers, De Boven-
ste Plank, de Slof, Uenk, Party Service 
Achterhoek, Wunderink/Hulshof ten-
ten, Reinier&Leonie Groenten&Fruit, 
Rob Schmitz fotografie, Indoor Sport 

Vorden, Boerstoel, Horstman, de Kra-
lenwebwinkel, Martine Letterie, Etos,
Meubel Design Vorden, De Vordense
Pan, Toonworkz, firma Beeftink
Vorden, Jeugdtoneel Vorden, EHBO 
Vorden, van Gelre Groep bv, Wissels
Groep bv en Boels.

Bedankt sponsoren
Vorden - De HuttenBouwDagen Vorden wil de volgende sponsoren
bedanken.

Printen is over het algemeen een 
kostbare aangelegenheid. Hoewel 
de aanschaf van een goede printer 
niet duur hoeft te zijn, verdient de 
fabrikant zijn geld terug met de 
verkoop van prijzige cartridges. 
Voor de particuliere gebruiker 
is het vullen van de inktpatro-
nen daarom erg lucratief. Bij 
Inkstation worden uw gebruikte 
cartridges vakkundig en milieu-
vriendelijk bijgevuld waardoor 
deze langere tijd bruikbaar zijn. 

Goedkope aangelegenheid
Volgens Gerringa, uitbater van de 
Zutphense vestiging, kan een ge-
middelde inktcartridge met print-
kop vier keer worden bijgevuld en 
cartridges zonder printkop veel 
vaker. Dat maakt vullen tot een 
veel goedkopere aangelegenheid 
dan het kopen van merk- of huis-
merkcartridges. Zijn particuliere- 
en kleinzakelijke klanten moeten 
volgens hem wel op tijd in actie 
komen om goed toekomstig ge-
bruik van een printer te garan-
deren: “Wacht nooit te lang met 
het vullen van een cartridge. Of 
je moet de inkthouder luchtdicht 
verpakken en op een koude plek 
bewaren.”

Spaarkaart
Vaste klanten van Inkstation 
kunnen op termijn nog meer fi-
nancieel voordeel behalen door 
het regelmatig bijvullen van hun 
inktpatronen. “Wij hebben een 
spaarsysteem met een spaarkaart. 
Na vijftien keer een cartridge te 
hebben gevuld krijg je één gratis 
vulbeurt cadeau. Deze actie geldt 
per cartridge, dus als iemand vijf 
cartridges komt vullen dan krijgt 
hij of zij in één keer vijf stem-
pels”, aldus Gerringa.

Kantoorartikelen
Naast printers, printpapier, 
cartridges en het vullen hiervan 
biedt Inkstation ook een ruim 

assortiment school- en kantoor-
artikelen. Hoofdzakelijk van het 
merk Maped, een wereldmarkt-
leider op dit gebied. “Maped staat 
voor duurzaamheid, comfort, er-
gonomie en betaalbare prijzen”, 
aldus Gerringa. Een goed voor-
beeld van ergonomisch producten 
zijn volgens hem de linkshandige 
pennen en scharen van de Franse 
producent.

Inkville
Een noviteit van Inkstation zijn de 
door Eric Knijpstra vervaardigde, 
handbeschilderde bouwpakketjes 
van nostalgische gebouwen uit 
Deventer en Zutphen. “Door ze 
eerst te fotograferen en daarna na 
te schilderen maakt Eric uiteinde-
lijk prachtige kartonnen replica’s 
op schaal van de panden, verkrijg-
baar als drie of vier vellen met 
bouwbeschrijving, die gebruikt 
kunnen worden als decoratie of 
verpakkingsmateriaal voor bij-
voorbeeld snoep of bonbons”, zo 
legt Gerringa uitr. Onder de noe-
mer InkVille brengt Inkstation de 
bouwpakketten binnenkort aan 
de man: “Op verzoek kunnen wij 
van ieder gewenst gebouw zo’n 
prachtig en handig kunstwerkje 
maken.”

Contact
Inkstation
Spittaalstraat 47
7201 EB  Zutphen
T: (0575) 547 068
E: info@inkstation-zutphen.nl
W: www.inkstation-zutphen.nl

Nieuwstraat 73
7411 LJ  Deventer
T: (0570) 752 437
E: info@inkstation-deventer.nl
W: www.inkstation-deventer.nl

Openingstijden
Maandag: 13.00 - 17.30 uur
Dinsdag/vrijdag: 09.30 - 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.30 uur

- Advertorial -

Bij Inkstation hoeft printen niet duur te zijn

Vullen graag!

Zutphen - Inkstation is hét adres in Zutphen en Deventer voor het 
vullen van cartridges voor printers. Daarnaast kunt u bij de on-
dernemingen van Erik Gerringa en Eric Knijpstra terecht voor een 
ruim assortiment kantoorartikelen en sinds kort ook voor bouw-
pakketten van nostalgische panden uit de beide Hanzesteden.
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de Birma spoorlijn zijn bekend, maar je 
hoort nooit iets over de Pakan Baroe 
spoorlijn op Sumatra. Terwijl dat exact 
hetzelfde verhaal is.” 

Geen Google
Ze heeft fi jne ervaringen met de scho-
lieren, maakt weinig mee dat ze ‘lastig’ 
zijn. “De kinderen hebben vaak heel 
goede vragen en je kunt altijd een speld 
horen vallen tijdens mijn verhaal.” De 
vragen zijn wel illustratief voor de onwe-
tendheid én voor de enorme verschillen 
in de belevingswereld van toen en nu. 
“Zo kreeg ik in een havo klas de vraag 
waar ik Nederlands had leren spreken. 
Ze wisten niet dat daar in Indië toen Ne-
derlands werd gesproken. Of die jongen 
uit 6 vwo die vroeg of ik niet direct naar 
de snackbar was gegaan toen ik in Ne-
derland aankwam, omdat ik zo’n honger 
had gehad…. Het verhaal over de honger 
was duidelijk wel bij hem aangekomen.” 
Ze spreekt de scholieren aan op hun ei-
gen belevingswereld en zet die van haar 
ernaast. “Onderwijs krijgen mocht niet 
in de kampen. Maar het gebeurde wel, 
er waren genoeg onderwijzeressen ge-
interneerd. Ik heb met een stokje in het 
zand geleerd. Zo heb ik heel goed leren 
onthouden, want ik moest het na de les 
uitvegen en kon niets meer nazoeken. 
Dat is wel een groot verschil met Goog-
le van nu en zo’n voorbeeld komt heel 
goed binnen bij de kinderen.“
Wat ze ook vaak vertelt is dat zij jaloers is 
op de Nederlandse ‘bevrijdingsbeelden’, 
het feest, de vlaggen. “Zo’n bevrijding 
heb ik niet meegemaakt. Wij gingen van 
de ene oorlog in de andere. We moch-
ten even vrij op straat, maar al heel kort 
daarna ontbrandde de antikoloniale strijd 
en werden we weer bewaakt vanwege 
de bedreiging van de ‘peloppers’, jonge-
ren die actief waren in de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd.”

Lange adem
Ze wil dat de verhalen levend blijven. 
Naar haar idee moet de vaderlandse 
geschiedenis in een bredere, meer com-
plete context worden geplaatst. Want 
inderdaad, in de canon van de vader-
landse geschiedenis kom je alleen de 
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd 
als onderwerp tegen; de tijd van de 
Japanse bezetting in Nederlands-Indië 

In 2015 is het 70 jaar geleden dat de Twee-
de Wereldoorlog eindigde. Dat betekende 
ook de bevrijding van de duizenden Ne-
derlandse mannen, vrouwen en kinderen 
die krijgsgevangen of geïnterneerd waren 
in een van de kampen in Nederlands-In-
dië. Een stuk geschiedenis waar véél te 
weinig aandacht voor is, meent mevrouw 
Schillemans. “ Jong of oud, ze weten er 
vrijwel niets over. In onze geschiedenis-
lessen komt alleen de oorlog met Duits-
land aan de orde. Het stoort me erg dat 
de Nederlanders amper weten wat zich in 
Nederlands Indië heeft afgespeeld. Maar 
we zijn er ook zelf schuld aan. Althans de 
generatie boven mij, die sprak er niet over, 
alleen onderling met vrienden die het ook 
hadden meegemaakt. We gebruiken ook 
nooit het woord concentratiekamp. Ik 
kreeg ooit een slimme vraag van een leer-
ling. Of we niet van tevoren hadden ge-
merkt dat er kampen gebouwd werden. 
Maar onze kampen waren woonwijken, 
kloosters of kazernes. Dat leg ik ook altijd 

uit aan leerlingen, dan krijgt het meer 
betekenis.”

Eigen verhaal
Mevrouw  Schillemans weet veel over 
de achtergronden van de oorlogsge-
schiedenis in Zuidoost-Azië, zodat ze 
vragen goed kan beantwoorden. Maar 
haar insteek voor gastlessen op scholen 
is altijd haar persoonlijke verhaal, dat wat 
ze zelf beleefd heeft. 
“Ik ging met zeven jaar als kind het kamp 
in en toen ik er op mijn tiende uitkwam, 
was ik geen kind meer. De Jap heeft mij 
mijn kinderjaren ontnomen, dat vergeef 
ik ze nooit. Dat wringt nog steeds, ik 
merk het ook bij mijn leeftijdsgenoten, 
de andere gastdocenten.”
Ze heeft talloze voorbeelden van de ge-
brekkige feitenkennis. “Men weet niet 
hoeveel kampen er waren op Java en 
Sumatra, hoeveel mensen daar waren, 
hoeveel mannen, vrouwen en kinde-
ren er gestorven zijn. De verhalen van 

ontbreekt. Of scholen dit toch opnemen 
in de lessen geschiedenis, hangt af van 
de mogelijkheden in het lesrooster of 
de persoonlijke interesse van docenten. 
Dat moet anders, vindt mevrouw Schil-
lemans. Het moet een structurele plek 
krijgen, via kanalen als de lerarenoplei-
dingen basis- en voortgezet onderwijs. 
“Wij zijn een uitstervend ras. Docenten 
zijn de enigen die de geschiedenis na 
ons door kunnen geven. Ik probeer in-
gang te vinden bij Pabo-opleidingen, om 
het op te nemen in de opleiding van lera-
ren.“ Voor dat streven is een lange adem 
nodig, maar ook voor haar werk als gast-
docent. Ze heeft hier goede contacten 
in het basis- en voortgezet onderwijs, 
maar moet er wel steeds zelf achteraan 
bellen om een gastles te regelen.  

Mevrouw Schillemans hoopt dat do-
centen en schoolleiders in de regio die 
dit verhaal lezen, geïnteresseerd raken 
en contact opnemen met de Stichting 
Gastdocenten Tweede Wereldoorlog. Ze 
benadrukt dat er steeds minder mensen 
zijn om het verhaal te vertellen; de groep 
gastdocenten in Noordoost-Nederland 
bestaat nog maar uit zo’n 20 personen. 
Voor hen gaat hun leeftijd meespelen en 
wordt het geven van gastlessen steeds 
moeilijker. Het is dus pure noodzaak dat 
er een alternatief voor gevonden wordt. 
Liefst een landelijk alternatief, met een 
structurele vorm en aanpak. Met 70 jaar 
na dato in 2015 is het daarvoor zonder 
meer de hoogste tijd. Zodat de verhalen 
levend blijven. 

Zwaanfi ets
In mijn krant zag ik dat het weer tijd 
was voor het jaarlijkse feestweekend  
in mijn geboortedorp. O ja, altijd in au-
gustus. Prompt stroomden de beelden 
van toen binnen. In mijn kinderjaren 
was het dé gebeurtenis van het jaar. Al 
dagen ervoor heerste in het hele dorp 
grote bedrijvigheid. Alle zeilen werden 
bijgezet voor het ‘school- en volksfeest.’ 
Zo kregen alle straten een versiering. 
Per straat een ’eigen ontwerp’, bedacht 
door de bewoners en ook eendrachtig 
in elkaar geknutseld en geverfd, met 
bloemen en andere versierselen en 
mét verlichting voor in het donker. In 
die avonduren vol huisvlijt werd er ook 
een stevig glaasje genuttigd. Je zou het 
‘indrinken’ kunnen noemen, maar dan 
zonder de  negatieve lading van nu. 
Het was gewoon voorpret voor de vele 
glaasjes die er tijdens het feest in het 
verschiet lagen. 
Langzaam kreeg het dorp een ander 
aanzicht met de schiettent, de draai-
molen, de zweefmolen en, o heerlijk! 
de snoepkraam. De versierde straten 
maakten het dorp een voor mij bijna 
sprookjesachtige wereld, vooral als de 
lampjes aangingen. Er waren prijzen 
te winnen en ik was er elk jaar weer 
van overtuigd dat de jury onze straat 
het mooist zou vinden. Mijn gespan-
nen verwachting was een heel prettig 
gevoel, of het nu uitkwam of niet. 
Maar de meeste kriebels in mijn buik 
had ik toch wel voor het meedoen aan 
de gebruikelijke optocht. Een optocht 
die bestond uit ‘loopgroepen’, fi etsen 
en wagens. Dat moet dus zes keer zijn 
geweest in mijn lagere schooltijd, maar 
slechts optochten staan nog scherp op 
mijn netvlies. Eén keer was ik ‘bloe-
menmeisje’, samen met mijn zus en 
een vriendinnetje. Prachtige construc-
ties, bedacht door creatieve en handige 
ouders. Wij waren bloemenmanden 
met beentjes, de gaasconstructie let-
terlijk om ons heen geh angen en inge-
stoken met kleurige bloemen. 
De tweede keer zat ik bij de ‘fi etsers’. 
Mijn fi ets was omgetoverd tot een 
zwaan, weer gemaakt met een gaas-
constructie. Mijn vader was er zeker 
twee weken zoet mee. Mijn moeder 
fi etste naar de hei en haalde tassen vol 
dieppaars bloeiende heidetakken, het 
was per slot augustus. Een actie die je 
nu niet meer in je hoofd haalt, maar in 
die jaren kraaide er geen haan naar! De 
zwaan was een heidezwaan, het gaas 
onzichtbaar door het opvullen met hei-
detakken. In het midden zat een gat, ik 
kon met de zwaanfi ets zelfs fi etsen! 
Waarschijnlijk heeft mijn vader me op 
het zadel getild. Hoe dan ook, ik ben er 
niet mee gevallen en won met de fi et-
sende zwaan de eerste prijs. 
De kinderen deden aan zaklopen, de 
grote mensen dronken veel bier. Bij 
harde muziek in warme tenten. We kre-
gen zeldzame jaren ’50 traktaties, pa-
tat, een ijsje, priklimonade. We waren 
tot laat in het donker op straat. School- 
en volksfeest, nooit vergeten. 

 

 

“Steeds minder mensen kunnen 
het verhaal vertellen”

Op 15 augustus j.l. was mevrouw Schillemans uit Warnsveld in Den Haag bij de 
jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-
Indië. Ze was tien toen ze uit het Jappenkamp kwam. Sinds 2000 vertelt ze als 
gastdocent op scholen in de regio over dit belangrijke deel van de Nederlandse 
geschiedenis. Dat moet wel, zegt ze, omdat er zoveel onbekendheid over is.

Door Dini Wildschut

Mevrouw Schillemans geeft 
een gastles in Diepenhem

Javaanse dans, Lochem
Vrijdag 12 september 2014, 20.00 – 22.00 uur

Gamelanensemble Wiludyeng 
speelt klassieke Javaanse game-
lanmuziek. Muziek zoals die klonk 
in het paleis (Kraton) van de sultan 
van Solo op centraal Java. Het 
ensemble treedt op met de dans-
groep Sinar Anyar. Toegang gratis, 
collecte na het concert

Locatie: Gudulalerk, Markt 1, 
Lochem -  www.gudula.nu

(Advertentie)

Waar komt u meer te weten? 

Museum Bronbeek in Arnhem – 
www.bronbeek.nl
Memorymuseum Nijverdal, 
tentoonstelling Nederlands-Indië - 
www.memorymuseum.nl

Websites:
www.indisch-centrum-denhaag.nl
www.japanse-ereschulden.nl
www.indischplatform.nl

Scholen met belangstelling voor 
een gastles: 
Stichting Gastdocenten W O II, 
werkgroep Zuidoost-Azië - 
www.gastdocenten.com 

Walburgiskerk 
Zutphen
Zaterdag 13 september 2014,
20.00 – 22.00 uur

Afsluiting van het concertseizoen met 
‘Bach, der Thomaskantor’, een mu-
zikale reconstructie van een zondag-
morgen in Leipzig, uitgevoerd door het 
Parnassusensemble, koor en solisten 
van Consensus Vocalis olv Klaas Stok 
en organist Cor Ardesch op het Bader-
orgel. Op het programma o.m. Cantate 
BWV 136 “Erforsche mich, Gott, und 
erfahre mein Herz” en de Mis in F, 
BWV 233 van J.S.Bach uit

Locatie: 
Sint Walburgiskerk, Kerkhof 3, 
Zutphen. www.baderorgel.nl

 

Bredevoort
Zaterdag 13 september 2014, 
20.00 tot 22.00 uur

Het Enschede’s Byzantijns Kozakken 
Koor (EBKK) telt 30 zangers, waarvan 
de helft kan soleren. Onder leiding 
van dirigent Paul Kempers treedt het 
koor – na het succes in 2011 – nu voor 
de tweede keer op in de St. Joriskerk 
te Bredevoort. 

Kaarten via impresariaat@ebkk.nl

meer informatie 
www.ebkk.nl

Kerk open vanaf 
19.15 uur. 

Locatie: 
St. Joriskerk, 
Markt 1, 
Bredevoort.

15 augustus 2014 -Bloemen bij het Indisch monument Den Haag.



Altijd al eens willen kijken om het 
hoekje of nieuwsgierig naar waar de 

peuters spelen? Kom dan kijken op 
deze open ochtend van de peuter-
speelzaal. Ook voor ouders die voor 
hun aanstaande peuter willen neu-
zen. Voor kinderen worden er veel 
leuke spelletjes georganiseerd en er is 
allerlei lekkers te proeven. Dus kom 
aan, u bent van harte welkom!

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst

Open ochtend 
peuterspeelzaal Ot en Sien
Vorden - Zaterdag 13 september 
van 10.00 tot 13.00 uur is er een 
open ochtend bij peuterspeelzaal 
Ot en Sien in Vorden aan de Kerk-
straat 17.

Denk aan de vergaande medisch-
technische ontwikkelingen die ons 
niet alleen dwingen keuzes te maken 
tussen leven en dood maar het wezen 
van het leven zelf lijken te bepalen. 

De techniek speelt sinds het einde 
van de middeleeuwen een steeds gro-
tere rol, soms geleidelijk, soms met 
groot verzet met winnaars en verlie-
zers. Werken van Ellul, Heidegger, 
Anders, Jonas, Mumford, Ullrich en 
Foucalt komen aan bod. Filosofische 

voorkennis is niet vereist nieuwsgie-
righeid, kritisch (mee)denken en een 
actieve inbreng is voldoende.  

Aanvang: 19.45 uur en einde circa 
21.30 uur (inloop 19.30 uur); Plaats: 
Galerie De Burgerij, Zutphenseweg 
11 in Vorden. Minimaal vier en maxi-
maal acht deelnemers. Heeft u (weer) 
zin, meld u aan of vraag eerst nog 
wat informatie per mail deburgerij.
vorden@gmail.com 
of bel 06 51 11 23 90.

Filosofische werkplaats
Vorden - Johan Mollenhof van De Burgerij organiseert voor het vierde 
achtereenvolgende najaar een ‘filosofische werkplaats’ en wel op de 
donderdagavonden: 25 september, 16 oktober en 13 november. Dit 
semester is het thema ‘Wat is de invloed van de techniek op onze iden-
titeit en democratie’?

En soms nog vroeger, want de echte
fanatiekelingen liggen er soms al eer-
der in…  Een enkeling mag wel eens
opmerken dat het af en toe net Vroe-
ge IJSvogels lijkt, maar een kniesoor
die daar op let. Het was een bijzonder
jaar: voor het eerst het vernieuwde 
bad met alle prachtige voorzienin-
gen. Ondanks de wat matige afloop
van augustus kwam er nog een mooie
nazomertijd.
Voor de gelegenheid was er een 
prachtig lied gecomponeerd waarin 
de goede verstaander de wijs herken-
de van O my darling Clementine. Dit
alles onder de uitstekende begelei-
ding van het enige echte “Vordense 
Zwemharmonisch Orkest” (accorde-
on, af en toe viool, gitaar, klarinet en
ritmisch ei).

Vroege Vogels zwembad 
In de Dennen

Vorden - Het is heel gezellig, maar
de Vroege Vogels in het mooie 
zwembad In de Dennen nemen
toch met een licht nostalgisch 
gevoel afscheid van het zwemsei-
zoen. En dat gebeurt traditioneel
met het Vroege Vogels ontbijt om
7.00 uur op de laatste vrijdag van
het seizoen.

De Vroege Vogels zingen de badmeesters en badjuffen toe, met dank voor de goede zorgen.

De meesten van jullie weten wel hoe 
leuk club is. Voor wie het nog niet 
weet: er worden samen sportieve en 
leuke spelletjes gedaan, geknutseld 
en nog veel meer. Samen iets doen is 
het belangrijkste. Ook zijn de kosten 
om lid te worden van de club niet 
zo hoog: het kost maar 3 euro per 
maand. Elk jaar wordt de club afge-

sloten met een clubkamp. De leiding 
hoopt jullie allemaal op een van de 
onderstaande avonden te ontmoeten.

De indeling van de clubs
Groep 3/4 op dinsdag 18.30 – 19.30 uur 
met als leiding: Anita Eskes, Miriam en 
Joy de Greef en Wendy Golstein. 
Groep 5/6 op maandag 18.30 – 19.30 

uur met: Heidi en Marissa Nijenhuis,
Sander Worseling, Gerrie en Kaylee
Speijers en Astrid Klaassen. 
Groep 7/8 op woensdag 19.00 – 20.00
uur met: Ingrid Hovenga, Dion
Woudsma, Tanja Rietman, Christi-
aan Brinkhorst en Lotte Ruiterkamp.

De club heeft een eigen facebookpagi-
na, te vinden onder de naam: Jeugdclub
Vorden. Voor opgave kun je contact
opnemen met het clubbestuurd: An-
neke Smeijers (secretariaat), tel: 551138,
email: annekesmeijers@gmail.com
of Anita Eskes (voorzitter), tel: 554422
email: a.h.eskes@kpnplanet.nl.

Club gaat weer beginnen
Vorden - Vanaf maandag 15 september gaat club weer beginnen! De 
club is een activiteit die uitgaat van de Gereformeerde kerk en de Her-
vormde gemeente van Vorden (Protestantse Gemeente in wording) en 
is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool. Jullie zijn allemaal 
van harte welkom. Zoals voorgaande jaren wordt de club gehouden in 
“Het Achterhuus” (achter de Gereformeerde kerk).

Maar het ene kopje koffie is het an-
dere niet, weten Frans&Dagmar van 
Van Rossum’s Koffie te vertellen. Er 
is in de wereld van dit geliefde drank-
je ook sprake van oneerlijke handel. 
Koffieboeren die uitgebuit worden en 
slechte arbeidsomstandigheden voor 
medewerkers. De Van Rossum’s lie-
ten echter niets aan het toeval over. 
Ter voorbereiding op hun nieuwe ac-
tiviteiten in hartje Zutphen bezoch-
ten zij de koffieboeren in Colombia. 
Waarom? Om de plantages met eigen 
ogen te bekijken, zodat zij het ver-

haal achter de koffie aan hun klanten 
kunnen vertellen. 
En dat verhaal is net zo vanzelfspre-
kend als bijzonder: Van Rossum kof-
fie is koffie van hardwerkende boeren 
die zorgvuldig omgaan met de na-
tuur, geoogst en bewerkt door me-
dewerkers die een fair loon en goede 
verzorging krijgen. Zuivere koffie dus.
Tijdens deze avond komt u meer te 
weten over de ins&outs van koffie. 
Wat is bijvoorbeeld een caffè lento?  
En hoe hebben de Van Rossum’s hun 
zaak eigenlijk weten neer te zetten? 

Waar liepen ze zoal tegenaan in de
voorbereiding en hoe verliep de start?
Door middel van een filmpje krijgt u
zelfs de mogelijkheid om binnen te 
kijken in de sfeervolle koffiezaak. 

De locatie van deze thema-avond 
is het gezellige Ludgerusgebouw te
Vierakker (Vierakkersestraatweg 37). 
Vanaf 18:00 uur kun je binnenlopen.
We starten om 18:30 uur met het
programma en eindigen rond 21:00
uur. De kosten bedragen 15 euro per
persoon (exclusief drankjes). Het altijd
gastvrije echtpaar Jos&Gea zorgt voor
de inwendige mens met een heerlijk
3-gangen diner (alle producten uit de
buurt).  Aanmelden kan tot en met 16
september door te mailen naar vor-
densondernemerscafé@gmail.com. 
Niet-ondernemers en introducés zijn
zoals altijd van harte welkom.

Duurzame Thema-avond bij het Vordens Ondernemerscafé 

‘Het verhaal achter de koffie’
Vorden - De zomervakantie zit erop. En dus gaat het Vordens Onder-
nemerscafé vol enthousiasme verder met haar maandelijkse thema-
avonden. Op donderdagavond 18 september begint de eerste. De avond 
staat in het teken van koffie. Al eeuwenlang is ons land verslaafd aan 
dit van oorsprong exotische drankje. Uit onderzoek blijkt dat 80% van 
de Nederlanders regelmatig koffie drinkt, gemiddeld drie koppen per 
dag. En zeg nou zelf: kunt u nog zonder?

Onder het genot van een kopje koffie
thee werd er teruggeblikt op de zo
mervakantie. Na het openingswoordje
van directeur Hans van Ballegoy, ver
zamelden alle leerlingen zich bij hun
nieuwe juf of meester en sprongen
aansluitend, letterlijk en figuurlijk
het nieuwe schooljaar in.

Leerlingen ‘De Vordering’ springen 
het nieuwe schooljaar in

Vorden - Maandag 1 september
was het ’s morgens om 08.30 uur
al een gezellige drukte op het
schoolplein van basisschool ‘De 
Vordering’. Leerlingen, ouders/
verzorgers, opa’s en oma’s verza-
melden zich op het schoolplein.

De badmeesters en badjuffen doen 
er alles aan om de kinderen met een 
diploma naar huis te laten gaan, zelfs 
als ze moeten beloven dat het di-
ploma met de tractor gebracht moet 
worden.Veel dank aan alle bezoekers 

van afgelopen jaar. Het was een mooi 
en gezellig seizoen en het personeel 
van In de Dennen kijkt alweer uit 
naar volgend jaar. Tot dan!

Voor meer foto’s, zie www.contact.nl.

Afzwemmen in de Dennen
Vorden - Afgelopen week vond het afzwemmen bij zwembad In de 
Dennen plaats. Met nog een weekje super lekker weer, was het een 
mooie afsluiting van seizoen 2014. De kinderen gingen met diploma’s 
op zak naar huis en in gedachten wat ze volgend jaar wilden gaan 
doen voor lessen.

Diploma A: Faith Addink, Luc de Braak, Nik de Braak, Birke Brandsen, Guus Garritsen, 
Pepijn Kapper, Faylinn Klein Brinke, Bouke Klein Kranenbarg, Loes Klein Nengerman, 
Gerrit Jan Legtenberg, Bart Lichtenberg, Thijs Oldenhave, Sara Olthuis, Leonie Scholten, 
Isa Teeuwen, Lola Ursepuny, Ole van der Velde en Tobias Vliegenthart. Diploma B: Merle 
Angenent, Noa Eckhart, Kick Holshuijsen , Reindt Krijt, Niek Lieverdink, Arman Saricam, 
Ruben Siemens, Chiel Visser, Rolf Wilgenhof, Stan Wilgenhof, Gieneke Woestenenk en 
Sara Wolbrink.

Diploma C: Jessica Berendsen, Eva Bolink, Iris-Jasmijn van Brakel, Daan van Dijk, Mees 
Enzerink, Anouk Eskes, Jill Eskes, Matz Eskes, Ros de Haan, Rinke jansen, Stef Jansen, Lieke 
Keeris, Liëm Koekenbier, Anne Lammertink, Bas Reintjes, Mirthe Reintjes, Ilse Schuerink, 
Tabe Schuurman, Eke Smit, Bloeme Spiegelenberg, Sanne Vruggink, Elisa Wiechers, Sterre 
Wolf, Lana Wullink, Merel Wullink en Timo Wullink.



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

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur,

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 

75 02 50.

Telefonisch kunt u ons bereiken:
Maandag t/m donderdag 08.30 - 16.30 uur

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 37, 9 september 2014

In de afgelopen maanden onderzoch-
ten wij welke plantsoenen in Hum-
melo, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, 
Achter-Drempt, Halle, Toldijk en
Olburgen in aanmerking komen voor 
renovatie. Voor Halle, Toldijk en
Olburgen hebben wij ook de speel-
plekken onder de loep genomen.

Kom naar de informatieavond
Om u te informeren over de plannen 
organiseren wij per kern een infor-
matieavond. Deze vinden plaats op de 
volgende data en tijdstippen: 

Hummelo: 15 september 2014 van 
19.30 tot 21.00 uur in De Gouden 
Karper, Dorpsstraat 9 in Hummelo 
Toldijk en Olburgen: 17 september 
van 19.30 tot 21.00 uur in Den

 Bremer, Zutphen-Emmerikseweg 
37 in Toldijk 
Halle: 22 september van 19.30 tot 
21.00 uur in Nijhof, Dorpsstraat

 11-13 in Halle 
Hoog-Keppel, Laag-Keppel en 
Achter-Drempt: 24 september 
2014 van 19.30 tot 21.00 uur in

 De Gouden Karper, Dorpsstraat 9
 in Hummelo 

Kunt u niet aanwezig zijn? 
Om iedereen de kans te geven om on-
ze plannen door te nemen en hier-
over vragen te stellen, organiseren 
wij, naast de informatieavond drie in-

loopmomenten. Deze inloopmomen-
ten zijn in het gemeentehuis van 
16.00 uur tot 20.00 uur op:
1, 8 en 15 oktober 2014

Achtergrond
Wij zetten ons in voor behoud van de 
kwaliteit van het openbaar groen, met 
lagere of gelijkblijvende onderhouds-
kosten. Dit willen wij bereiken door 
grote, versleten heestervakken te ver-
vangen door andere groenelementen, 
die weinig onderhoud nodig hebben, 
zoals gazon. Ook kijken we kritisch 
naar hagen en vormbomen. In onder 
meer Steenderen, Vorden, Hengelo en 
Zelhem zijn de omvormingen inmid-
dels gereed of hebben buurtbewoners 
heestervakken overgenomen om te 
onderhouden. Wat de speelplekken 
betreft, speelt een andere ontwikke-

ling. In onze gemeente wonen steeds 
minder kinderen. Hierdoor zijn er min-
der speelplekken nodig. In verschil-
lende kernen passen wij het aantal 
speelplekken aan aan de hoeveelheid 
kinderen dat er woont. De speelplek-
ken die blijven, knappen wij op zodat 
ze voldoen aan de moderne speelbe-
hoeftes (meer info: Speelruimteplan 
op www.bronckhorst.nl).

Beheer overnemen
Vindt u de beplanting van het plant-
soen bij u in de buurt mooi zoals het 
is of vindt u een speelplek in uw kern 
van grote waarde? Wij bieden ieder-
een de kans om het beheer van open-
baar groen en/of de speelplek van 
ons over te nemen. Hierdoor kan het 
groen en/of de speelplek behouden 
blijven door en voor u. 

Reactie op plannen
De tekeningen van de betrokken plant-
soenen kunt u bekijken op www.
bronckhorst.nl/groenaanpassing. Be-
woners die aan deze plantsoenen wo-
nen, krijgen een persoonlijke uitnodi-
ging voor de avonden. Datzelfde geldt 
voor inwoners van Halle, Toldijk en Ol-
burgen met kinderen t/m 12 jaar die in 
een buurt wonen waar veranderingen 
voor de dichstbijzijnde speelplek op 
stapel staan. Wilt u reageren op de 
plannen? Dat kan. Van 15 september 
t/m 10 november 2014 kunt u zich 
schriftelijk richten tot b en w van 
Bronckhorst.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen via e-mail: info@
bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Nieuwe ronde renovatie openbaar groen
We gaan aan de slag in Hummelo, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Achter-Drempt, 
Halle, Toldijk en Olburgen

Tussen maart en juni 2014 hielden 
we een onderzoek naar de tevreden-
heid van klanten en aanvragers van 
individuele Wmo-voorzieningen in 
Bronckhorst. Eén van de groepen 
waarop de Wmo zich richt zijn men-
sen die hulp nodig hebben bij het 
huishouden of een andere individue-
le voorziening nodig hebben door 
een (lichamelijke) beperking. In to-
taal verzonden we ruim 600 vragen-
lijsten aan inwoners die in 
2012/2013 met een vraag en/of een 
aanvraag voor een individuele voor-
ziening contact met ons hebben op-
genomen. Zij kregen vragen over de 
aanvraagprocedure, hulp bij het 
huishouden en de overige Wmo-
voorzieningen, zoals bijvoorbeeld 
rolstoel en traplift, maar ook over 
andere ondersteuning, zoals hulp 
van een mantelzorger, vrijwilliger of 
AWBZ-instelling. In totaal stuurden 
bijna 300 inwoners de vragenlijst te-
rug. Enkele uitkomsten:

Gesprek thuis
Bij een aanvraag gaan we altijd eerst 
uit van wat u zelf kunt, of met behulp 
van uw eigen sociale omgeving. 
Daarna kijken we naar algemene of 
collectieve voorzieningen en vervol-
gens naar de mogelijkheid van een 
individuele voorziening. We bezoe-
ken u hiervoor thuis. Nagenoeg alle 
respondenten zijn (zeer) tevreden 
over de tijd die voor ze was genomen 
en de deskundigheid van de mede-
werkers met wie ze het gesprek 
voerden. Ook is bijna iedereen (zeer) 

tevreden over de wachttijd tussen de 
aanvraag en het daadwerkelijk ver-
krijgen van de hulp of de voorzie-
ning.

Hulp bij het huishouden
86% van de respondenten heeft hulp 
bij het huishouden. Hiervan heeft 
35% een persoonsgebonden budget. 
Over de telefonische bereikbaarheid 
van de organisatie waarvan ze hulp 
ontvangen zijn ze (zeer) tevreden. 
Het minst tevreden zijn inwoners 
over de vervanging bij vakantie van 
de vaste hulp.
 
Collectief vervoer (Regiotaxi)
23% van de respondenten maakt ge-
bruik van de Regiotaxi. Het meest 
positief zijn ze over het gemak van 
bestellen en het minst tevreden over 
de omrijtijden. 14% geeft aan (bijna) 
nooit gebruik te maken van het col-
lectief vervoer. 

Meedoen aan de maatschappij
Veel inwoners geven mantelzorg 
waardoor iemand uit hun naaste om-
geving zelfstandig thuis kan blijven 
wonen. De helft van de respondenten 
geeft aan hulp te ontvangen van een 
mantelzorger en 20% van een vrij-
williger. Een belangrijke vraag is of 
de ondersteuning/voorzieningen uit 
de Wmo bijdragen aan het doel van 
de wet (meedoen aan de samenle-
ving). 87% van de respondenten 
geeft aan dat de ondersteuning veel 
of redelijk bijdraagt aan het zelfstan-
dig kunnen blijven wonen en 76% 
zegt dat het veel of redelijk bijdraagt 
aan het mee kunnen blijven doen aan 
de maatschappij. 
  
Wij danken alle deelnemers hartelijk 
voor hun bijdrage. Met hun antwoor-
den kunnen wij de Wmo zo goed mo-
gelijk blijven uitvoeren.

Klant tevreden over uitvoering Wmo

De gemeente is van plan voor een 
deel van de Dorpsstraat (tussen de 
oneven nummers 21 t/m 25) in 
Steenderen een parkeerverbod in te 
stellen. Aan de Dorpsstraat 14 zit su-
permarkt Coop Aalderink. Door dit 
parkeerverbod kunnen vrachtwagens 
ongehinderd laden en lossen om de 
supermarkt te bevoorraden. Hiermee 
is de bruikbaarheid van en de ver-
keersveiligheid op de weg beter ge-
waarborgd. Zowel voor de super-
markt, als voor het doorgaande ver-
keer dat hierdoor minder hinder zal 
ondervinden. Naast de supermarktei-
genaar hebben ook omwonenden 
aangegeven deze oplossing te wen-
sen. Het verbod wordt ingesteld door 
een gele onderbroken markering aan 
te brengen. 
Het besluit ligt tot en met 21 oktober 
2014 ter inzage. Belanghebbenden 
kunnen in die periode een reactie bij 
ons indienen. De markering wordt 
waarschijnlijk dit najaar aangebracht.

Parkeerverbod 
deel Dorpsstraat 
Steenderen 
ivm laden/lossen Coop



Een nieuw schooljaar is net gestart. 
Voor veel eerste klassers op de mid-
delbare school betekent dat een 
spannende tijd. Nieuwe school, nieu-
we vrienden, maar ook nieuwe verlei-
dingen. Wat zeg je als brugklasser op 
een feest, kamp of in een tussenuur 
als je een sigaret, bier of jointje krijgt 
aangeboden? Zeg je dan nee? En als 
je in de tweede of derde zit? Als ouder 
wilt u uiteraard dat uw kind weerbaar 
is en nee zegt.

Middelengebruik neemt snel toe op 
het voortgezet onderwijs. Voor kinde-
ren zijn genotmiddelen extra schade-
lijk, omdat ze nog volop in de groei 
zijn en de ontwikkeling van de herse-
nen verstoord kan raken. Het is de 
belangrijkste reden waarom de leef-
tijdsgrenzen voor alcohol en tabak 
per 2014 naar 18 jaar zijn gegaan; dit 
was al de leeftijdsgrens voor canna-
bis (hasj en wiet).

Uit onderzoek blijkt dat in de vierde 
klas 40% van de jongeren in de afge-
lopen vier weken alcohol drinkt, 15% 
dagelijks rookt en 16% weleens soft-
drugs gebruikt. Ouders weten vaak 
wel dat hun zoon of dochter drinkt, 
maar denken dat de hoeveelheid mee 
valt. Als jongeren echter alcohol drin-
ken, drinken ze al snel meerdere gla-
zen per keer. Lang niet alle kinderen 
vertellen hun ouders dat zij wel eens 
roken of blowen.

Als ouder denkt u dat uw afkeuring 
over roken, drinken of blowen duide-
lijk is. Maar een mening is iets anders 
dan een duidelijke afspraak. Stel 
daarom duidelijke regels en probeer 
consequent te zijn. Praat met uw kind 
over drinken, roken en blowen. Wis-
sel ervaringen uit met andere ouders, 
zij zitten in dezelfde situatie. Kijk op 
www.hoepakjijdataan.nl voor concre-
te tips en videofilmpjes over gesprek-

ken met uw kind. Of vraag de folder 
‘Hoe pak jij dat aan’ via minderdrin-
ken@ggdnog.nl. Dit is een artikel in 
het kader van onze inzet om het ge-
notmiddelengebruik van de jeugd te 
matigen, samen met andere gemeen-
ten, politie, Halt, IrisZorg, Tactus, GGD 
Noord- en Oost-Gelderland en plaat-
selijke partners.

Roken, drinken, blowen? 
Daar kun je als ouder iets aan doen!

De gemeente gaat de Zelhemseweg 
in Hengelo aanpassen. Doel is het 
verlagen van de snelheid en het ver-
hogen van de verkeersveiligheid. Be-
woners van de Zelhemseweg vroegen 
onze aandacht voor de verkeerssitua-
tie in de straat. Het gaat vooral om het 
deel tussen de Berkenlaan en de Oos-
terwijkse Vloed. De Zelhemseweg 
heeft een verbindende functie met 
een maximumsnelheid van 30 km/u. 
Metingen geven aan dat de snelheden 
hoger liggen, waardoor de straat door 
fietsers en aanwonenden als onveilig 
wordt ervaren en er sprake is van tril-
lingsoverlast. Dit laatste wordt waar-
schijnlijk veroorzaakt door de drem-
pel op de kruising met de Middenweg. 
Met een klankbordgroep van bewo-
ners en een extern verkeersadvies-

bureau stelden we een ontwerp voor 
herinrichting op. Aanwonenden kon-
den hier reacties op indienen, die 
deels leidden tot aanpassingen in het 
ontwerp. De drempel op de kruising 
wordt aangepast en er komen een ex-
tra drempel en een wegversmalling 
met drempel in de straat. Uitvoering 
van de werkzaamheden staat ge-
pland voor het najaar van 2014.

Herinrichting Zelhemseweg 
Hengelo

Organisaties met jeugdleden die wo-
nen in Bronckhorst, kunnen subsidie 
aanvragen. Bijvoorbeeld sportver-
enigingen, muziekverenigingen en 
jongerenorganisaties. Kan uw orga-
nisatie dit financiële steuntje in de 
rug goed gebruiken? Stuur dan vóór 
1 oktober 2014 het aanvraagformu-
lier in, dan nemen wij uw subsidie-
verzoek in behandeling. Organisaties 
die na deze datum een aanvraag in-
dienen ontvangen geen subsidie.

Subsidie 2015 aanvragen
Via www.bronckhorst.nl/subsi-
die2015 kunt u de subsidie direct 
aanvragen. Hier vindt u naast het 
aanvraagformulier ook informatie en 
de verordening met de bijbehorende 
beleids- en uitvoeringsregels.

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidieaan-
vraag ontvangt u uiterlijk 31 decem-
ber 2014. In het eerste kwartaal van 
2015 ontvangt uw organisatie het 
geld

Subsidieplafond
Wij stellen elk jaar per groep van 
(zelfde) soort activiteiten een budget 
vast voor subsidies, het zogenaamde 
subsidieplafond. Als het subsidiepla-
fond is bereikt, dan kan dit leiden tot 
een lager bedrag per lid of deelne-
mer dan wij u in 2014 overmaakten. 

Participatieregeling
Organisaties die voorgaande jaren 
vanuit de participatieregeling subsi-
die kregen, ontvingen van ons per 

post een aanvraagformulier voor de 
subsidie voor 2015. 

Meer informatie
Hebt u nog vragen? U kunt ze stellen 
via info@bronckhorst.nl.

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

Iedere dag leggen jongeren contact via 
internet. Facebook, instagram, web-
cam’s, het is razend populair. Lekker 
anoniem van alles uitwisselen en mis-
schien wel tot een afspraak komen. 
Jammer genoeg zijn er ook jongens 
die doen alsof ze verliefd zijn, maar 
verkeerde bedoelingen hebben. Bij-
voorbeeld loverboys. Ze zijn vaak ac-
tief op internet. Ook komen ze op 
schoolpleinen, bij het busstation of in 
de discotheek. Loverboys zijn vaak 
aantrekkelijk en stoer. Ze lijken in het 
begin het perfecte vriendje. Ze maken 
indruk met geld en hebben vaak mooie 
spullen. Jongens waar meisjes graag 
mee gezien willen worden... Totdat 
blijkt dat het niet om liefde gaat. Hij wil 
alleen maar geld aan een meisje ver-
dienen. Door haar te verleiden tot het 
maken van gewaagde foto’s of het af-
sluiten telefoonabonnementen op 
haar naam om te chanteren. Ook hier 

komt dat voor. Heb je er zelf mee te 
maken, heeft u kinderen die hier mee 
te maken hebben of kent u iemand in 
uw buurt? Maak er melding van en 
help erger voorkomen! Bel het meld-
punt loverboys: (0900) 50 07 080. Voor 
vragen over seks zie ook: 
www.sense.info.

Te maken met loverboys?
Aarzel niet en maak melding!

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol 
en talloze mensen doen het met veel 
inzet en plezier. Maar de grote di-
versiteit aan vrijwilligersactiviteiten 
is bij veel mensen nog onbekend. 
Daarom reikt Martin van Rijn, 
staatssecretaris van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport, op 8 decem-

ber 2014 voor de vierde keer de 
‘Meer dan handen’ vrijwilligersprij-
zen uit. Met deze prijzen worden in-
spirerende voorbeelden in het zon-
netje gezet en wordt waardering uit-
gesproken voor al die vrijwilligers 
die zoveel mogelijk maken.

Prijzen
Er zijn prijzen 
voor vrijwilligers-
organisaties, vrijwilligersprojecten 
en burgerinitiatieven, bedrijven en 
gemeenten. In de categorieën Lan-
delijke vrijwilligersprojecten en -or-
ganisaties en Lokale/regionale vrij-

willigersorganisaties en -projecten 
selecteert de jury twee winnaars per 
categorie: één voor het beste idee en 
één voor het beste startende project. 
Deze winnaars ontvangen een geld-
prijs van elk € 5.000,- beschikbaar 
gesteld door de VriendenLoterij.

VriendenLoterij Passieprijs 
Daarnaast wordt dit jaar voor het 
eerst de VriendenLoterij Passieprijs 
uitgereikt. Een prijs aan een persoon 
die van onschatbare waarde is (ge-

weest) voor het project of het idee. 
Zij ontvangen een verrassing van de 
VriendenLoterij en een sculptuur.

Lees meer over de vrijwilligersprij-
zen op vrijwilligersprijzen.nl en 
meld uw initiatief 
aan! De QR-code 
scannen kan ook. 
Het thema van 
2014 is innovatie. 
Inschrijven kan tot 
1 oktober 2014.

‘Meer dan handen’ vrijwilligersprijzen
Meld uw initiatief aan en maak kans op € 5.000,-

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.

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 28 augustus 2014:

Ontvangen op 29 augustus 2014:

Ontvangen op 1 september 2014:

Ontvangen op 2 september 2014:

Nadat een aanvraag is beoordeeld, neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Bij de uitgebreide procedure is deze termijn 26 
weken. Deze termijn kan eenmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de termijn ook
opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is 
genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het 
besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter inzage bij de
publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

De stukken liggen van 14 augustus t/m 24 september 2014 tijdens de openingstijden ter inzage.
U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis

 inrichting

Deze stukken liggen van 11 september t/m 22 oktober 2014 tijdens de openingstijden ter inzage.
U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 1 september 2014:

van 12.00 tot 18.00 uur, autocrossvereniging H.A.C.C.

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Afgegeven op 2 september 2014:

Afgegeven op 4 september 2014:

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Geweigerde omgevingsvergunningen 

Vergunningsvrij

Verkeersbesluit parkeerverbod deel Dorpsstraat Steenderen 

Mogelijkheden voor bezwaar 

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Correctieve herziening Kleine kernen 2’

➝ ➝

Zienswijze indienen?

Besluit vaststelling hogere grenswaarde kindcentrum Steenderen - Wet 
geluidhinder

➝ ➝

Mogelijkheden voor beroep

Onherroepelijk wijzigingsplan ‘Buitengebied; Groeneweg 10 Hummelo’

➝ ➝

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

Beleidsregels voor leerlingenvervoer

Gemeentelijke regelgeving algemeen

OERRR-KRACHTEN IN DE NATUUR
Ontdek je eigen OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl
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De hardloopsport zit landelijk in 
de lift, en dat merkt ook Argo At-
letiek, de atletiekvereniging van 
Doetinchem. De vereniging heeft 
dit jaar weer veel lopers mogen 
begroeten in het kader van Start 
To Run, de looptrainingen voor be-
ginnende sportievelingen. En ook 
de recreatieve en prestatiegroepen 

van de vereniging varen wel bij de 
populariteit van de sport.
Op zondag 26 oktober wordt de 
Halve Marathon van Doetinchem 
gehouden. Naast de afstand van 
ruim 21 kilometer, die om 11 uur 
start, kunnen lopers zich ook wa-
gen aan een afstand van 7500 me-
ter, die om 11.20 uur start. Het par-

cours van beide wedstrijden loopt 
door het fraaie buitengebied ten 
noorden en noordwesten van Doe-
tinchem, waarbij onder meer IJze-
voorde, Zelhem en het landgoed 
rondom kasteel Slangenburg wordt 
aangedaan. De start is vanaf de atle-
tiekbaan van Argo Atletiek, aan de 
Bezelhorstweg 87 in Doetinchem, 
op sportpark De Bezelhorst. On-
derweg zijn waterposten ingericht 
voor verfrissing. De wedstrijden 
zijn geschikt voor prestatielopers 
én recreanten.

Inschrijven
Inschrijven kan tot 20 oktober 2014 
via de website van de atletiekver-
eniging: www.halvemarathondoe-
tinchem.nl of op www.argoatletiek.
nl  Na-inschrijving is mogelijk op de 
wedstrijddag tot uiterlijk een uur 
voor de start van de te lopen afstand. 

Jeugdlopen
Jonge lopers komen vóór de wed-
strijden voor volwassenen aan bod. 
Voor de jeugd heeft Argo Atletiek 
drie wedstrijden georganiseerd. 
Om 10.00 uur start een 1000 me-
ter voor de jeugd van 7/8/9 jaar. Om 
10.15 uur eenzelfde afstand voor 
10- en 11-jarigen. Om 10.30 wordt 
het startschot gelost voor een wed-
strijd van 2500 meter voor de jeugd 
van 12 tot en met 15 jaar. 

Informatie en inschrijving
Zie ook het Contactje elders in deze 
krant.

30e Halve Marathon van Doetinchem

Doetinchem - Atletiekvereniging Argo in Doetinchem verwacht op 
zondag 26 oktober veel deelnemers aan de start van de 30e editie 
van de Halve Marathon van Doetinchem. Ook is er een wedstrijdaf-
stand van 7500 meter en drie afstanden voor jeugd van 7 tot 15 jaar.

Kosten deelname bridgen € 12,50 
per persoon, deelname bridgen én 
buffet € 30,00 per persoon. 
Inschrijven en betalen bij de heer 
H. Jansen te Vorden, tel 0575-
551892, email j.jansen47@kpnpla-
net.nl.  Bankrekening: NL30RABO 
03274.21.851. Vermeld uw naam 
en telefoonnummer, naam partner 
en nummers NBB. Aanmelden tus-
sen 10.30 en 11.00 uur, start brid-
gen 11.30 uur. 
Zeven rondes te spelen, spellen 
worden door deelnemers geschud. 

Sluitingsdatum inschrijven: zondag 
21 september.
Nieuwe leden kunnen zich altijd 
via het bestuur aanmelden, waar 
u van harte voor uitgenodigd bent. 
Vooreerst tot donderdag 11 septem-
ber bij Den Bremer; Zutphen Em-
merikseweg 37, 7227 DG Toldijk. 
Afmelden kan op verschillende ma-
nieren: via een mail naar bcbronk-
horst@hotmail.nl of een sms naar 
06-28633453 (inspreken lukt niet!), 
of op de wedstrijddag bellen naar 
genoemd mobiel nummer. 

Uitslag 4 september
De uitslag van de eerste competitie-
avond op donderdag 4 september 
gespeeld. 
In de A-lijn:  1. An Wortel & Paul 
Niks 57,29%; 2. Gonnie Hulleman 
& Hennie van Druten 56,25%; 
3. Ruud Bijloo & Gertie Hissink 
54,58%. 
B-lijn: 1. Aartje Bernards & Pop 
Grizell 61,98%; 2. Dick Brinkman 
& Hans Dekker 60,94%; 3. Irene 
Lichtenberg & Theo Schoenaker 
58,85%. 
C-lijn: 1. Silvia Schreiber & Riet Bot-
schuyver 58,85%; 2. Els Westerhof 
& Hermien Veenhuis 56,88%; 3. 
Wil van de Berg & Jan Willem En-
sink 55,54%

Bridge in Toldijk
Toldijk - Op zaterdag 27 september zal de, inmiddels bekende 
Kroegen bridgedrive, die Bridgeclub Bronkhorst jaarlijks orga-
niseert weer plaatsvinden. Iedereen is welkom op dit gezellige 
evenement bij Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
De laatste vlucht van PV De IJsselbo-
de Steenderen werd gevlogen vanaf 
Quievrain (250 km). De duiven wer-
den gelost om 15.15 uur. Dhr. G. 
Kelderman wist de snelste duif te 
klokken om 19.37 uur. Uitslag: 1. 
G. Kelderman, 2-7J. Boesveld, 3-4-5-
9 Ria Luesink, 6-8 P. Hendriks, 10. 
H. Dieks.

PV DE KOERIER ZELHEM
Op zondag 7 september stond voor 
de leden van P.V. de Koerier de vier-
de wedvlucht voor de natourcom-

petitie jonge en oude duiven op het 
vliegprogramma. 
De duiven moesten komen vanuit 
het Belgische Isnes. Door 21 lief-
hebbers zijn er in totaal 416 duiven 
ingezet. De gemiddelde afstand tot 
Zelhem bedraagt 201 km. 
Het startschot klonk om 11:15. De 
snelste duif is geklokt om 13:42 
uur, en vliegt hiermee circa 80 km 
per uur. 
De uitslag van de top 10 ziet er als 
volgt uit: 1-2 A. Kamperman, 3-4-5-
6-7-8-9 H. Wassink, 10 S. Gemmink.

PV VORDEN 
De natourvlucht van zondag 7 
september vanuit Isnes, 210 km, 
behaalde snelheid 80 km/uur. Win-
naar R. de Beus, 2-5-6-10 H. Hoks-
bergen, 3-7-8-9 Ashley Eykelkamp, 
4. Marc Tiemessen.

PV STEEDS SNELLER HENGELO GLD
De natourvlucht werd zondag 7 sep-
tember vervlogen vanuit Isnes. Van 
7 deelnemers deden 119 duiven 
mee. Ze werden gelost om 11.15 uur 
met west-noordwestenwind kracht 
1. Uitslag: 1-2-3-4-5-12-16-19-23-34 
R. Koers, 6-9-14-15-21-25-26-27-29-
36-37-40 A.H.J. Peters, 7-18-24-32-33 
G. Duitshof, 8-10-11-17-22 E. Koers, 
13-31-38 S.E.J. Bergervoet, 20-39 J. 
Teunissen, 28-30-35 W. Willemsen.

Duivenberichten
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenver-
enigingen in de gemeente Bronckhorst: PV De IJsselbode uit Steen-
deren, PV De Koerier uit Zelhem, PV Vorden en PV Steeds Sneller 
Hengelo Gld.

Rondom Zelhem zijn verschillende 
landschapstypen. De gidsen zullen 
u tijdens deze excursie wijzen op 
de kenmerken hiervan, maar ook 
de flora en fauna wordt niet verge-

ten. Start: 10.00 uur TOP Stations-
plein, Zelhem. Tip: lunchpakket 
mee¬nemen. Info 0314 625536 of 
www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijssel-
streek.

IVN Fietsexcursie

‘Lijnen in het landschap’
Zelhem - Op zondag 14 septem-
ber, organiseert IVN de Oude 
IJsselstreek een fietsexcursie 
van ca. 30 km met als thema 
‘Lijnen in het landschap’.

Vier keer per jaar, twee keer per seizoen 
wordt door de organisatie van Muziek 
in Hummelo een concert gehouden in 
de Dorpskerk. Dit seizoen is zij een sa-
menwerking aangegaan met de Muziek-
school Oost-Gelderland in Doetinchem. 
Het concert op zondagmiddag is de eer-
ste in een reeks, waarbij twee docenten 
met Hummelo in het hart, solistisch en 
als duo optreden.

Birgit Sachtleven is geboren in Eindho-
ven, woonde een paar jaar in Doetin-
chem en verhuisde in 1968 met haar 
ouders mee naar Hummelo. Ze volgde 
in Doetinchem de Algemene Muzikale 
Vorming (AMV) en wilde daarna dwars-
fluit gaan spelen. Ze moest helaas op de 
wachtlijst, maar op haar 14de was er 
plaats. Ze had relatief kort les toen zij 
op haar 19de naar het conservatorium 
in Maastricht ging. Ze studeerde 1987 
af, maar begon als vierdejaars al met 
lesgeven in Dieren. Na 14 jaar, in 1999, 
stapte ze over naar de muziekschool van 
Doetinchem.

Kirsten van Oort begon met blokfluitles-
sen. Nadat haar ouders een piano cadeau 
kregen en zij op haar twaalfde jaar op pi-

anoles ging, was ze verkocht. Ze studeer-
de aan het conservatorium in Enschede
piano en muziektheorie en startte met
een eigen lespraktijk als pianodocente.
In 2000 stapte ze over naar de Muziek-
school Oost-Gelderland, omdat zij het
contact met collega’s zo belangrijk en 
leuk vindt. Naast het werk aan de mu-
ziekschool begeleidt zij soms een koor, 
maakt ze graag samen muziek met koor
of collega’s, speelt ze toetsen in de big-
band Bajazzo en sinds kort ook in een
Jazztrio.

Het concert wordt een gezellige loun-
gemiddag voor iedereen die van licht
klassieke muziek houdt. De middag kan
worden afgesloten met een speciaal ge-
arrangeerd tweegangen menu in Franse
stijl bij De Gouden Karper voor 25 euro
per persoon. Graag vooraf reserveren via
www.degoudenkarperhummelo.nl. 

Muziek in de Dorpskerk Hummelo: en-
tree 10 euro, incl. consumptie. Kinderen
tot 12 jaar gratis toegang. Kaartverkoop
aan de zaal kost 2,50 euro extra. Voor-
verkoop bij Spar Janssen Hummelo van-
af 6 september of via
zondagmiddaginhummelo@gmail.com.

Muziek in Hummelo

Franse middag met fluitiste 
en pianiste

Hummelo - Zondagmiddag 21 september wordt in de Dorpskerk van Hum-
melo een Franse middag georganiseerd. De fluitiste Birgit Sachtleven en
pianiste Kirsten van Oort bieden een gevarieerd en verrassend licht muziek-
programma van de Franse componisten Fauré, Ravel, Mouquet en Debussy.
De kerk is open om 14.30 uur, het concert begint om 15.00 uur.

Fluitiste Birgit Sachtleven en pianiste Kirsten van Oort.

Zuurbestendigheid wint het altijd van 
betonnen sleufsilo’s en voergangen in de stal.

 

Atoplan Products heeft de oplossing
 

DC Hardener = reeds 50 jaar =

Prijsindicatie bij een schoon opgeleverde vloer 

Sleufsilo renoveren



Markt 27, 7021 AA Zelhem 

Telefoon: 0314 620144

www.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

Kennis - Kwaliteit Service - Betrouwbaarheid
Uw oplossing op het gebied van computers en webdesign

Computers & Supplies
Cursussen
Netwerkbeheer
Randapparatuur
Reparaties
Webdesign

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

Rinie 12 1/2 jaar bij de Barbier

RINIE

BIJ

10% KORTING
BIJ IEDERE BEHANDELING

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER ACTIE:

12 1/2 JAAR
AEROFITT

www.aerofitt.nl

WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 01 HENGELO@AEROFITT.NL  WWW.AEROFITT.NL
STATIONSPLEIN 8-12, 7021 CN ZELHEM, T: 0575 46 50 01 ZELHEM@AEROFITT.NL  WWW.AEROFITT.NL

Hengelo gld

Zelhem

kijk voor het aanbod van uw vestiging op

KIDS4
PROBEER NU!

GRATIS
tot 1 oktober

Tegen inlevering van deze flyer:

100% korting 
op het inschrijfgeld!

1 ABONNEMENT 
VOOR 

VERSCHILLENDE 
KIDSLESSEN! 

JUDO EN
BREAKDANCE

DANCE4 KIDS
NIEUW! in Zelhem

NIEUW! in Hengelo

Dance4 kids, Zumba4kids,

DanceHour, HipHop, Judo, 
FunXtion Youngstars 

en Nieuw! Break Dance

Hardlooptrainingen in buitengebied Hengelo
Eindelijk de marathon?
Loopgroep Fastfoot uit Hengelo (gld) start op 14 september a.s. 
met trainingen voor de hele en halve marathon. 
Lopers die minimaal 10 km achtereen kunnen hardlopen zijn welkom.

Hardlooptraining voor kinderen.
Speciaal voor kinderen van 6 tot 12 jaar zijn er zes hardlooptrainingen 
op donderdagmiddag vanaf 11 september van 16.00 tot 17.00 uur.  
Springen, rennen, spelen en oefenen voor een kidsrun.

Vier loopgroepen met aandacht voor jou.
Er zijn vier hardloopgroepen voor volwassenen. 
Op maandag- en vrijdagochtend en op dinsdag- en donderdagavond. 
Intervaltraining waarbij iedereen op eigen niveau traint. 
Van net begonnen tot al jaren ervaring.

Gediplomeerde trainers Feikje Breimer en Monique Mentink geven loop-
training met plezier. Nieuwe lopers welkom.

Meer informatie op  www.fastfoot.nl 
Of mail: feikje.breimer@fastfoot.nl  /  bel 06 29 46 74 63.

0575 - 84 57 17 info@rbmwonen.nl www.rbmwonen.nl

Huis gekocht?  Verbouwing?  Oversluiting hypotheek?

Voor al uw woning taxaties kunt u bij RBMWONEN
terecht!

Gevalideerde woning taxatie vanaf € 249,- (excl BTW). 

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Een kleine beurt
& 

APK vanaf € 75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 13.00 uur.

APK € 19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S
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Workshops en cursussen
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus 
bij onze lezers onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden 
en kosten contact op via advertentie@contact.nl of 06-52584992

De familie Garritsen heeft een aantal 
oud-medewerkers, waaronder Edwin 
van Zuilekom, Julia Delsink en Maar-

ten Disbergen gevraagd om hierin 
mee te denken en mee te helpen. 
Om de overige (oud) medewerkers 
te benaderen wordt er een facebook 
uitnodiging aangemaakt en een ad-
vertentie in lokale kranten, in ieder 
geval het Weekblad Contact regio 
Bronckhorst, geplaatst.

Aanmelden kan voor 20 oktober door 
het sturen van een mail naar reunie.
agfgarritsen@gmail.com.

AGF Garritsen viert 35-jarig 
bestaan
Toldijk - Op vrijdag 31 oktober 
organiseren Dick en Jolanda Gar-
ritsen een reünie in verband met 
het 35 jaar bestaan van hun be-
drijf AGF Garritsen De Kruisberg 
te Toldijk. Op die avond wordt 
een barbecue georganiseerd voor 
(oud) medewerkers.

De aankomstkoffie met gebak werd 
erg gewaardeerd, evenals de onver-
getelijk mooie wandeling door de 
prachtige siertuinen met duizenden 
rijk bloeiende orchideeën. Maar die 
waren slechts een onderdeel van 
dit park, want veelkleurige vlinders 
fladderen om je heen en leven hier 
onbezorgd in een tuin met bloemen 
vol nectar. Met een beetje geluk lan-
den de mooiste vlinders zomaar op je 
hand en dat werd natuurlijk door veel 
bezoekers met de camera vastgelegd. 

Ook de prachtig aangelegde vijver 
met honderden fraaie tropische vis-
sen, was een onderdeel om lang bij te 
genieten. Ook de honderden kleurige 
papagaaien trokken veel aandacht.

Om 17.00 uur vertrek naar restaurant 
De Keet van Heerde. Onderweg wel 
een oponthoud van twintig minuten 

door een tractor voor de bus. Maar 
gelukkig en met een bus vol in de
tuinwinkel gekochte orchideeën zat
de hond nog niet in de pot en werd er
genoten van een heerlijk diner. 
Voldaan ging de groep naar huis en
had iedereen genoten van een heer-
lijke dag tussen de bloemen, vlinders,
de vissen en de vogels.

De IJsselsenioren starten tussen 
de orchideeën
Regio - Goed idee van het bestuur 
van de KBO,  na de vakantie be-
ginnen met een bezoek aan de 
vermaarde Orchideeën Hoeve 
in Luttelgeest. Dat gebeurde op 
dinsdag 2 september met een ge-
zellige volle bus. De tocht naar de 
Noordoostpolder was op zich al 
een mooie ervaring, ook dankzij 
het redelijk goede weer.

Donald Suidman, auteur van het 
boek ‘Je tweede carrière’, houdt een 
korte inleiding en geeft daarna het 
woord aan Marjolein Kalter van An-
derszins coaching. Zij gaat helpen 
om je toekomst te benaderen als 
een ondernemer. Hoe vind je werk 
waarin je maximaal uit de verf 
komt? Wat heb jij te bieden, wie is 
je doelgroep en hoe benader je die? 
Na afloop van de workshop heb je 
de contouren van jouw plan voor je 

tweede carrière. 
DeBroekriem is een actieve on- en of-
fline beweging die in heel Nederland 
inspirerende activiteiten en net-
werkontmoetingen organiseert voor 
werkzoekenden. Dankzij DeBroek-
riem hebben werkzoekenden een 
reden om erop uit te gaan en collega 
baanzoekers te ontmoeten tijdens 
de activiteiten. Kijk voor meer infor-
matie op www.debroekriem.nl en 
meld je aan!

Doetinchem - Als je je werk bent kwijtgeraakt, heb je eindelijk tijd 
om stil te staan bij de vraag wat je verder wil. In deze workshop 
ga je actief aan de slag voor een plan voor je (nieuwe) carrière. De 
workshop wordt gehouden in de Doetinchemse bibliotheek op vrij-
dag 26 september van 10.00 tot 12.00 uur.

Workshop Je tweede carrière in baan of business

Op zoek naar (ander) werk?

Het inloopspreekuur voor mensen 
met hoorproblemen op 2 oktober en 
4 december vindt plaats tussen 10.00 
en 12.00 uur. Locatie Oranjehof, Prin-
ses Beatrixstraat 41 Zelhem. NVVS, 
Nederlandse Vereniging voor Slecht-
horenden organiseert, in samenwer-
king met de Stichting Welzijn Zel-
hem, inloopspreekuren. U kunt vrij-
blijvend, gratis en zonder afspraak 
binnenlopen. 

Wat betekent het voor u en uw omge-
ving om hoorproblemen te hebben? Dit 
kan o.a. zijn: slechthorendheid, draai-
duizeligheid( Ménière) en oorsuizen 
(tinnitus). U wordt persoonlijk te woord 
gestaan door ervaringsdeskundigen die 
begrijpen wat het voor u betekent om 
problemen te hebben met uw gehoor 
te hebben. Zij geven u graag advies hoe 

om te gaan met uw gehooraandoening.

Geheugenspreekuur in Zelhem
Dinsdag 23 september is er een ge-
heugenspreekuur van 10.00 tot 11.00 
uur in de Oranjehof, Prinses Beatrix-
straat 41 in Zelhem. Het geheugen-
spreekuur is voor iedereen die vragen 
of twijfels heeft over het geheugen of 
aanverwante klachten zoals pieke-
ren en concentratieproblemen. Ook 
partners, kinderen of naasten zijn 
welkom als ze vragen hebben over de 
omgang met iemand met geheugen-
klachten. 

Aanmelden mag (0314-622074) maar 
het hoeft niet. U kunt ook gewoon bin-
nenlopen in de Oranjehof. Een bezoek 
aan het geheugenspreekuur is gratis 
en u kunt er zonder verwijzing terecht.

Nieuwe dienst bij Stichting 
Welzijn Zelhem
Zelhem - Op 2 oktober en 4 december is er een inloopspreekuur voor 
mensen met hoorproblemen. Verder vindt er 23 september een geheu-
genspreekuur plaats.

De boottocht begint zaterdagmiddag 
20 september om 13.00 uur aan het 
Jaagpad, nabij de brug aan de Europa-
weg in het centrum van Doetinchem 
en duurt tot 16.00 uur. De deelne-
mers kunnen vanaf 12.00 uur insche-
pen op de boot Nirvana van Rederij 
Celjo.  De deelnemers aan de boot-
tocht kunnen uiteraard genieten van 
de natuurschoon die te zien valt aan 
de beide oevers van de Oude IJssel. De 
vrijwilligers van de regionale Alzhei-
mer-afdeling hebben daarnaast een 
programma samengesteld dat vooral 
het karakter van ontspanning en lot-

genotengevoel heeft. Tijdens de tocht 
krijgen de gasten twee consumpties 
aangeboden.
Vrijwilligers van de regionale afde-
ling van Alzheimer Nederland zul-
len op de boot een informatiestand 
bemannen. Maar het is van deze 
tocht vooral de bedoeling dat de deel-
nemers in een ongedwongen sfeer 
kunnen genieten en contacten met 
elkaar hebben. Er wordt ook gezorgd 
voor passende muziek op de boot.

WereldAlzheimerDag 
Met WereldAlzheimerDag wil Alzhei-

Regio - Ongeveer 170 personen maken op zaterdag 20 september een 
boottocht over de Oude IJssel van Doetinchem naar Doesburg en terug. 
De meesten zijn mensen met dementie. De overigen zijn met name 
mantelzorgers. De boottocht wordt gemaakt op uitnodiging van de 
afdeling Doetinchem en Omstreken van Alzheimer Nederland. Dit ter 
gelegenheid  van het tienjarige bestaan van de regionale afdeling en 
WereldAlzheimerDag op 21 september. De genodigden zijn afkomstig 
uit het werkgebied van de afdeling, te weten de gemeenten Doetin-
chem, Doesburg, Bronckhorst, Montferland en Oude IJsselstreek.

Boottocht over de Oude IJssel 
voor mensen met dementie

mer Nederland de aandacht vragen
voor de problematiek van demen-
tie. Een kwart miljoen Nederlanders
kampt momenteel met dementie. 
In het jaar 2050 zal dit aantal meer 
dan verdubbeld zijn als gevolg van
de vergrijzing. Verzorgingshuizen 
en thuiszorgorganisaties kunnen nu
al de vraag naar hulp moeilijk aan.
Dit betekent dat primaire zorg vaak
moet worden verleend door part-
ners, kinderen, buren en vrienden 
van mensen met dementie. Bijna 
iedereen kent wel iemand in zijn of
haar omgeving met deze ongenees-
lijke ziekte. Nog altijd zijn er geen 
geneesmiddelen voor de ziekte van 
Alzheimer en de andere vormen van
dementie. Wel zijn er medicijnen die
het ziekteproces kunnen vertragen.
Ook op jongere leeftijd kunnen men-
sen dementie krijgen. Naar schatting
zijn er in Nederland 12.000 mensen
met dementie die jonger zijn dan 65
jaar.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl

Het beeld kan realistisch of abstract 
worden vormgegeven. Iedereen 
werkt naar eigen ontwerp aan zijn 
beeld. 
Door het beeld in zijn eindvorm 
met watervast schuurpapier en 
water te polijsten wordt het hoog-
glanzend en krijgt meestal een mar-
meren uitstraling. In 8 lessen hebt 

u alle vaardigheden onder te knie. 
Beelden maken is een verrassende 
bezigheid. De lessen vinden plaats 
in het atelier van Hugo Pos. 

Start van de cursus: maandagoch-
tend 22 september. 
Voor informatie: www.hugopos.nl 
tel. (0573) 450452

Cursus beelden maken
Ruurlo – Speksteen is een mooie, zachte steensoort. De steen is 
daarom goed te bewerken met een mes of rasp. Met een boorma-
chine kunnen gaten worden gemaakt, met een handzaag kunnen 
stukken worden afgezaagd.

Solar Sell: 
kwaliteit en service staan voorop
Solar Sell is al jaren dé specialist 
op het gebied van zonnepane-
len. Deskundig advies, kwaliteit 
en service staat bij hen voorop. 
Naast 15 jaar garantie op de zon-
nepaneleninstallatie kunt u ook 
het Solar Sell Care Pakket afslui-
ten, voor een extra stukje zeker-
heid. Daarmee garandeert Solar 
Sell dat uw installatie in geval 
van problemen altijd werkend 
wordt opgeleverd. Hendrik Jan 
en Jacintha Beerning uit Vorden 
kozen onlangs voor een instal-
latie van Solar Sell: “Na het ge-
sprek met Paul Bonnes bleek dat 
er veel meer mogelijk was dan we 
hadden gedacht. Hij heeft ont-
zettend veel kennis van zaken en 
vertelde ons dingen, die andere 
leveranciers niet vertelden.”

Nadat Hendrik Jan en Jacintha in 
de krant gelezen hadden dat de ge-
meente Bronckhorst subsidie be-
schikbaar stelde voor zonnepanelen, 
ging de kogel door de kerk. Jacintha 
vertelt: We hadden links en rechts 
al eens geïnformeerd naar zonnepa-
nelen. Maar we waren nog niet echt 
overtuigd. Toen hebben we Solar Sell 
gevraagd een offerte uit te brengen. 
Al tijdens het eerste gesprek hadden 
we daar een goed gevoel over. We 
merkten dat we met iemand spra-
ken die echt kennis van zaken heeft. 
In tegenstelling tot andere bedrijven 
werden we erop gewezen dat met 
een kleine aanpassing van de ventila-
tiepijp, het achterdak geheel bedekt 

kon worden. Wij houden van een 
strak geheel en vinden het belangrijk 
hoe de panelen op het dak komen te 
liggen. Uiteindelijk hebben we voor 
een oplossing gekozen waarbij we 
zowel aan de voorkant als aan de 
achterkant panelen hebben liggen.”

Verantwoordelijkheid nemen
Tijdens het inmeten van de zonne-
panelen ging er iets niet goed. “De 
zonnepanelen vielen net 8 cm op 
het dak van de buren waarmee wij 
onder de kap wonen. We hebben dit 
met de buren besproken, die vonden 
het geen groot probleem. Maar een 
week na de oplevering belde Paul 
ons op. Het stond hem toch niet 
aan. Hij kwam toen met een drietal 

voorstellen en een daarvan is het ge-
worden. Alles is keurig opgelost en 
we hebben zelfs besloten drie extra 
panelen aan te schaffen,” aldus Ja-
cintha. Paul Bonnes zegt hierover: 
“Als iets niet goed is, dan moet je je 
verantwoordelijkheid nemen. We 
hebben alle zonnepanelen eraf ge-
haald en opnieuw geplaatst. Zonder 
extra kosten voor de klant. Op de 
drie nieuwe panelen na dan. Kwa-
liteit en service gaan bij ons verder 
dan de garantie van de fabriek. En 
dat is geen papieren belofte.” Wilt 
u meer weten over zonnepanelen of 
wilt u een afspraak maken? 
Bel dan (0544) 379 329 of kijk op 
www.solar-sell.nl voor meer infor-
matie.

De installatie van de familie Beerning is verdeeld over twee daken en maakt gebruik van 
micro omvormers waardoor beide systemen aan een omvormer gekoppeld kunnen worden.

- advertorial -
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Pelgrom Hummelo BV 
is een modern land-en tuinbouwmechanisatie bedrijf en al meer dan 70 jaar 
bekend met de landbouw. Wij hebben dealerschappen van gerenommeerde 
merken zoals bijv: Massey Ferguson, Fella, Joskin, Trioliet,  Stiga, Toro, 
Stihl, Viking, Kärcher enz. 
Samen met onze medewerkers streven wij naar een optimale serviceverlening 
en advisering naar onze klanten.

Broekstraat 1a – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl

W W W. P E L G R O M . N L 

MONTEUR 
Tuin- & parkmachines

Functieomschrijving:

Functie-eisen:

Wij bieden:

Va c at u re

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding SEPTEMBER

POCKETVERINGMATRASSEN
80-90/200 CM

€ 195,00 PER STUK
€ 299,00 PER TWEE STUKS

 
OVERIGE MATEN LEVERBAAR

HALLE Vraagprijs € 213.000,-- k.k.

Dorpsstraat 78 - In het landelijke Halle gelegen, 
VRIJSTAANDE SEMI-BUNGALOW met 
vrijstaande garage en zeer diepe, besloten 
achtertuin met optimale privacy en vrij uitzicht 
op boomgaard en weiland. Ruime garage 
met zolder. Schuur en open berging. De 
woning ligt op 5 minuten rijafstand van de 
A18. Op de begane grond zijn 2 slaapkamers 
en een werkkamer en op de verdieping 
ook nog 2 royale slaapkamers en een 
bergruimte. Bouwjaar 1970. Inhoud ± 450 m3. 
Perceelsoppervlakte van maar liefst 770 m2!

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
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Kinderopvang 
...ons vak!

Daar zijn we trots op, 
vinden we leuk en 
dat  laten we zien.
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dat  laten we zien.

Buitenschoolse opvang:
zó leuk kan het zijn!

Kinderen van 4 tot 12 jaar worden bij 
Avonturijn op een leuke én professionele 
manier opgevangen. Wij kijken naar het kind 
én zijn of haar kwaliteiten, spelen daar op in 
en passen daar ons activiteitenaanbod op aan. 
Op de BSO is flexibele opvang, voorschoolse 
opvang, maar ook alleen vakantieopvang 
mogelijk. Wij geven u graag nadere informatie. 
Kom eens langs en voel de Avonturijn-sfeer! 
Kijk ook op www.avonturijn.nl

Nieuwe Weg 5-01, Ruurlo, Telefoon (0573) 760 200, info@avonturijn.nl

www.avonturijn.nl

Kinderopvang 
...ons vak!

Daar zijn we trots op, 
vinden we leuk en 
dat  laten we zien.

HP Bouwmateriaal heeft vele jaren ervaring op het 
gebied van Kunststof kozijnen U bent bij ons aan het 
juiste adres voor een goed advies, een scherpe offerte 
en snelle levering. Tevens kunnen wij Uw kozijnen 
ook plaatsen. 

Bij plaatsing worden Uw kozijnen gratis bezorgd en 
worden Uw kozijnen kosteloos ingemeten.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer 
informatie: 
Dambroek 33, 7223 DT Baak, tel. 06 - 46 36 84 20    
(wij zijn op werkdagen bereikbaar tot 22.00 uur).          
Email: 
Ons bedrijf is op afspraak geopend voor een 
bezichtiging en/of adviesgesprek.

- advertorial -
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Café-herberg ‘Het Wapen van Heec-
keren’ dateert in de huidige vorm 
uit de eerste helft van de 19e eeuw. 
Het werd toen de ‘Nieuwe Herberg’ 
genoemd. Duidelijk is dat er in deze 
omgeving dus een of meerdere voor-
gangers hebben gestaan. Niet ver-
wonderlijk omdat door dit deel van 
Oost-Gelderland een belangrijke Hes-
senweg vanuit Duitsland, via Does-
burg naar het westen liep.
Reizigers en kooplui overnachtten 
vaak in deze herberg. De Hessenkar-
ren en de paarden werden gestald 
in de nog aanwezige doorrijschuur. 
Sommige voerlieden sliepen bij have 
en goed in de schuur en hebben hun 
initialen achtergelaten in het muur- 
en pleisterwerk. Tijdens dit weekend 
kunt u hier ook kennis van nemen.

Gratis huifkartochten bij het ‘Wapen van 
Heeckeren’ in Hummelo

Op zaterdag 13 september en zon-
dag 14 september a.s., 11.00-17.00 
uur, huifkartochten o.a. in het 
omliggende bosgebied, over een 
deel van de historische Hessen-
weg. Vertrek elk heel uur vanaf 
11.00 uur. Deelname is gratis!

Op de locatie van de hoofdsponsor 
van Open Monumentendag Bronck-

horst, De Vries in Hummelo, kunt 
u kennis nemen van beeldmateri-

aal en films van de drie trammaat-
schappijen die eertijds in onze regio 
actief waren. Het gaat hierbij om de 
Geldersche Stoom Tramweg Maat-
schappij (de lijn o.a. van Doesburg 
via Laag-Keppel naar Doetinchem), 
Tramweg Maatschappij Zutphen-
Emmerik en Tramweg Maatschappij 
De Graafschap (tussen Zutphen en 
Hengelo). Er is veel beeldmateriaal 
met informatie over de historie van 
de drie lijnen en er zijn historische 
filmbeelden; tevens modellen van 
stoomtrams en personenrijtuigen op 
schaal.

Daarnaast is er ook informatie over 
de tolheffing langs de vroegere Hum-
melo-Enschedese Kunstweg; o.a. de 
tol in de Wittebrink, enkele honder-
den meters van deze locatie vandaan.
Uniek is de hier opgestelde maquette 
van het spoorstation Wolfersveen, 
tussen Zelhem en Ruurlo, u kunt 
kennis nemen van de boeiende ach-
tergronden en het ontstaan van deze 
opstapplaats.

De stoomtram ‘herleeft’ op 
De Vriezenhorst

Op zaterdag 13 september en zondag 14 september a.s., 11.00-17.00 
uur, op ‘De Vriezenhorst’ aan de Zelhemseweg 14 te Hummelo een 
speciale presentatie van de drie voormalige stoomtramlijnen in de 
huidige gemeente; maquette van de voormalige opstapplaats/spoor-
station Wolfersveen; - informatie over de vroegere tolheffing langs de 
voormalige Hummelo-Enschedese Kunstweg.

Op de boerderij ‘t Stapelbroek vin-
den we de bijzondere verzameling 
gerestaureerde rijtuigen van Martin 
Plevier. Vele jaren actief speuren, 
verzamelen en vooral ook authentiek 
restaureren hebben er voor gezorgd 
dat we kunnen genieten van enkele 
fraaie en unieke objecten. Gepresen-
teerd worden o.a.: Coupe Clarence 
(fabr. Ingenhoes Buitenweg & cie., De 
Bilt), Tilbury (fabr. Jac. Met, Heerhu-
gowaard), Demi Mail Phaeton (fabr. 
Chanuet, Cluny (Fr.)),
Familieomnibus (fabr. C.H Bounet, 
Toulouse (Fr.)) en Berlin of Glaslan-
dauer (fabr. Veth en Zoon, Arnhem). 
Martin Plevier restaureert met hart 
en ziel rijtuigen. Jaren geleden heeft 
hij de klok teruggezet. Waar veel van 
de huidige autobedrijven zijn voort-
gekomen uit kleine bedrijven die zich 
bezig hielden met restauratie van rij-
tuigen of het vervoer met paard en 
wagen, is hij terug gegaan naar de 
bron. Het restaureren van klassieke 
rijtuigen, vertelt Martin Plevier, ooit 
eigenaar van een autobedrijf in Scha-
gen.
Het restaureren krijgt voor Martin 
Plevier meer vorm als hij betrokken 
raakt bij de activiteiten rond het ge-
bruik van zo’n rijtuig. Voor de het 
rijtuigmuseum in zijn voormalige 
woonplaats Schagen, restaureerde hij 
in 1986 het eerste rijtuig. In de peri-
ode daarna restaureerde hij gemid-
deld 5 rijtuigen per jaar. Hij vertelt 
dat de restauratieduur een beetje 
afhankelijk is van de omvang van 
de werkzaamheden. In een relatief 
kleine klus stopt hij al snel tussen de 
150 en 200 uur. Voor Plevier, die het 

vak in de praktijk heeft geleerd, is de
restauratie van rijtuigen een enorme
uitdaging.
‘Je moet weten hoe het in elkaar zit,
je moet thuis zijn in de houtbewer-
king, je gereedschap scherp houden 
en de beschikking kunnen hebben
over goed gezond hout. Dat laatste is
een probleem als gevolg van de iep-
ziekte. Bovendien moet je tijd heb-
ben. Staat de koets bijvoorbeeld in de
grondlak dan kan het wel eens lang
duren voor de lak goed is uitgehard.
In die tussentijd moet je dus iets an-
ders doen. Maar is het rijtuig een-
maal klaar dan geeft het een enorme
voldoening.’ Martin Plevier heeft ook
de beschikking over speciale naaima-
chines om leer te stikken een kan zo-
doende alles in eigen hand houden.
Ook het opnieuw bekleden van de 
rijtuigen gebeurd met veel geduld en
vakmanschap.
Zijn enorme kennis van historische 
rijtuigen en hoe een aanspanning er
precies uit moet zien, heeft hem in de
rijtuigenwereld tot een bekendheid
gemaakt. Met een van zijn combina-
ties is hij zelfs Nederlands kampioen
geweest.
Na zijn periode in het centrum van
het West-Friese Schagen is hij op
boerderij het Stapelbroek in Hengelo
terecht gekomen. Hier heeft hij de 
ruimte voor zijn rijtuigen en paar-
den en kan de Achterhoek meer dan
voorheen van zijn expertise en ken-
nis profiteren. Martin Plevier zal met
trots zijn rijtuigen op de Open Monu-
menten Dagen aan de bezoekers to-
nen en honderd uit vertellen over het
bijzondere restauratievak.

Op Stapelbroek in Hengelo 
herleeft de tijd van de dilligence

Op zaterdag 13 september en zondag 14 september a.s., 11.00-17.00 
uur, is er op boerderij ‘Stapelbroek’ aan Het Stapelbroek 4 te Hen-
gelo de bijzondere verzameling rijtuigen en koetsen van Martin Ple-
vier te zien. Voorts is er uitgebreide informatie over het restaureren
van rijtuigen. Daarnaast worden er diverse oldtimers en historische
bromfietsen getoond. Ook wordt er aandacht besteed aan het vroegere
Landgoed Stapelbroek, waar ooit het eerste landbouwonderwijs van
ons land plaatsvond.

EMPO RIJWIELFABRIEK 1913-
1979
Het is in 1904 als Hermanus Bernar-
dus Emsbroek uit Vorden, als koper-
slagerleerling in het bedrijf van zijn 
vader begonnen, zijn eerste fiets ver-
koopt. Hij legt daarmee, zonder dat 
dan te beseffen, waarschijnlijk de ba-
sis voor een bedrijf dat de volgende 
75 jaren zal uitgroeien tot een van de 
grootste werkgevers van Vorden en 
producent van een van de bekendste 
Nederlandse fietsmerken.
De jonge Emsbroek kijkt verder om 
zich heen en krijgt liefhebberij in de 
zich ontwikkelende rijwielhandel. 
Hij vestigt zich in 1913 als kleine zelf-
standige rijwielhandelaar. De eerste 
jaren blijft het rijwielbedrijfje klein 
en het is helemaal een probleem als 
Emsbroek tijdens de mobilisatiepe-
riode 1914-1918 onder de wapenen 
wordt geroepen. Met veel kunst en 
vliegwerk lukt het om het bedrijfje 
in stand te houden.
Emsbroek had zijn eigen rijwielhan-

del en kleine grossierderij opgericht 
in samenwerking met H.G. Poesse. 
Hoewel de oprichters Emsbroek en 
Poesse al na enige maanden uit el-
kaar gaan blijft de naam Empo ge-
handhaafd.
Na 1918 begint de fabricage van de 
eigen Empo fietsen goed op gang 
te komen en wordt de steeds maar 
groeiende fabriek aan de Insulinde-
laan, van de Hoofdstraat tot aan de 
Molenweg, al snel te klein. Er wordt 
in 1936, tijdens de crisis, een nieuwe 
fabriek van ca. 5000 m2 groot aan de 
Enkweg in gebruik genomen. Hier 
vinden 150 mensen werk.
In 1937 verlaat de 100.000ste fiets 
het bedrijf. De Vordense rijwielindu-
strie is een toonbeeld van Nationale 
degelijkheid. De Tweede Wereld Oor-
log zorgt echter voor een terugslag. 
De fabriek wordt in november 1944 
in brand geschoten en loopt zware 
schade op. Op 22 januari 1945 volgt 
er nogmaals een aanval op de fabriek. 
In 1946 worden, na restauratie van 

de fabriek, weer de eerste 1000 nieu-
we fietsen gemaakt. Dit aantal loopt 
al snel op tot ca. 25.000 stuks in 1951. 
De naoorlogse jaren worden de glo-
riejaren voor de fabriek. Er werken 
op dat moment ruim 200 mensen in 
de 7000 m2 grote fabriek. Men produ-
ceert fietsen en onderdelen die zich 
qua degelijkheid kunnen meten met 
andere grote merken als Gazelle uit 
Dieren en Batavus uit Heerenveen.
Empo gaat nog een aantal jaren door 
met productie van de vele soorten 
fietsen, tandems, drie- en vierzitters, 
baken transportfietsen, ook als han-
delsmaatschappij. Maar dan volgt 
een terugslag en uiteindelijk is aan 
een faillissement niet meer te ontko-
men. Het doek valt definitief voor de 
Vordense Empofabriek en een veiling 
volgt op 18 september 1979. Voor de 
inwoners van Vorden en de werkgele-
genheid een hele slag.

De fabriek wordt gekocht door de 
Technische Handelsonderneming 
Van Sloten Verstegen, die onder an-
dere Engelse fietsen verkoopt van 
het merk Woodstock. Ook dit bedrijf 
verdwijnt uit Vorden. Sorbo wordt de 
volgende eigenaar van het gebouw, 
maar is inmiddels ook weer uit het 
dorpsbeeld van Vorden verdwenen.

Rijwielfabriek Empo weer even 
terug in Vorden
Op zaterdag 13 september en zondag 14 september a.s., 11.00-17.00 
uur, is er in het pand Het Hoge 5 te Vorden een bijzondere expositie 
ingericht over de geschiedenis van de Vordense Empo Rijwielfabriek. 
Een unieke verzameling fietsen (waaronder de 8-kastelen fiets van bur-
gemeester Van Arkel), diverse onderdelen, reclame- en beeldmateriaal 
en enige handelsproducten. Toegang gratis.
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Gitaarlessen volgen kan al vanaf +/- 5 
jaar. Met haar eigen ontwikkelde me-
thode kunnen kinderen op jonge leef-
tijd al erg gemakkelijk en snel gitaar 
leren spelen. “Deze methode gebruik 
ik ook voor het lessen met kinderen/
volwassenen met beperking.”
De lessen worden afgestemd op de 
leerling zelf. Zo kan iedereen op zijn/
haar eigen tempo gitaar leren spelen. 
Het draait niet alleen om prestatie. 

Plezier hebben in muziek maken 
staat voorop! “Ik probeer leuke acti-
viteiten naast de lessen te organise-
ren waarbij kinderen de kans krijgen 
om hun muziek ten gehore te kun-
nen brengen. Zo is er ook het band-
project. Hierbij leren zij vooral samen 
spelen en samen te werken. Ook is 
hierbij de mogelijkheid om een an-
der instrument te bespelen door bij-
voorbeeld een nummer te drummen 

of te bassen. En natuurlijk sluiten we 
elk les seizoen af met een spetterend 
eindconcert!”
Colorful Music heeft op 12 juli een 
eindconcert gehouden met de leerlin-
gen die hieraan wilden deelnemen. 
Alle leerlingen mochten zelf bepalen 
hoe, wat en welk nummer en of ze 
met of zonder begeleiding van mijn 
band dit ten gehore wilden brengen 
aan het publiek. Pippa Heijenk zong 
en begeleide zich zelf op gitaar met 
het nummer Dromendans, Max Rut-
ten blies de zaal omver met een stevig 
rocknummer en Bernd Bosvelt speel-
de het prachtige nummer Another 
love van Tom Odell en ging er met 
een gouden plaat vandoor die uitge-
reikt werden voor ‘leerling van het 
jaar 2013/2014’. 
De leerlingen van basisschool ’t Hoge 
kregen de opdracht in een band op te 
treden. Boele Heijenk en Chris Broek-
man waren live te zien en te horen 
onder hun bandnaam ‘De Nerds’ en 
hebben het publiek kostelijk weten te 
vermaken.
“Alle leerlingen hebben het fantas-
tisch gedaan en ik ben super trots op 
wat zij neer hebben weten te zetten. 
We gaan er met zen alle weer een 
mooi lesseizoen van maken en veel 
leuke dingen tegemoet.”
Zou jij ook graag gitaar willen leren 
spelen of meer informatie willen, 
mail dan naar: Colorful.Music@hot-
mail.com of bel: 06 106 06 784

- Advertorial -

Colorful Music: Het lesseizoen is 
weer begonnen

Vorden - Het is get werk van Wieteke Schotsman, maar vooral haar 
grootste hobby: gitaar spelen! Is dit iets voor jou?

Hermans schreef eerder vijf boeken 
over Hengelo en de Achterhoek; de 
laatste was de Achterhoekse Kroniek 
van de Jaren 60. In de afgelopen peri-
ode deed hij ervaring en contacten op 
bij o.a. het Erfgoedcentrum Achter-
hoek en Liemers, waarmee hij samen 
blijft werken. De Hengeloër is inmid-
dels redacteur van het cultuurhisto-
risch tijdschrift Oer en correspondent 

voor Contact.
Behalve eigen producties wil Her-
mans laagdrempelig en kleinschalig 
te werk gaan, zodat het gemakkelij-
ker wordt voor mensen, bedrijven of
verenigingen een boek uit te geven.
Inmiddels lopen er al enkele projec-
ten, zoals een boek over motorcross
in de Achterhoek en een jubileum-
boek bij het 100-jarig bestaan van 
de rk school in Hengelo. Het eerste
boek, door Hermans zelf geschreven,
verschijnt waarschijnlijk in oktober: 
Ondertussen – Wonderlijke WK-ver-
halen 1930-2014. Een verzameling 
korte verhalen met bijzondere ge-
beurtenissen, vermakelijke voorval-
len, spectaculaire wedstrijden en cu-
rieuze momenten tijdens de twintig
WK-toernooien.
In de loop van september gaat de 
website www.uitgeverijhermans.nl
online.

Willy Hermans is gestart 
met eigen uitgeverij
Hengelo - Willy Hermans gaat van 
zijn hobby zijn werk maken. Per 
1 september is hij een eigen on-
derneming gestart met Uitgeverij 
Hermans, dat zich vooral gaat 
richten op fotokronieken van 
dorpen en steden of met bepaal-
de thema’s. Ook jubileumboeken 
van verenigingen en bedrijven, 
levensverhalen en kronieken/his-
torie van personen en families 
behoren tot de mogelijkheden.

Vanaf maandag 1 september kan 
worden gestemd en om de campagne 
voor de stemmenwerving te starten 
was oud-Lichtenvoordenaar en BN-
er Ernst Daniël Smid spontaan naar   
de Harreveldse molen gekomen om 
de eerste stem uit te brengen. Ook 
waren loco-burgemeester Marieke 
Frank en wethouder Vincent van 
Uem aanwezig om te stemmen. Naast 
vrijwilligers, donateurs en vertegen-
woordigers van verenigingen en in-
stellingen, waren de de groepen 6, 

7 en 8 van de basisschool Canisius 
aanwezig.
 
Na opening en welkom van alle aan-
wezigen door voorzitter Frits van 
Lochem, gaf penningmeester Maria 
van Uem-de Mooy uitleg over het 
ingediende projectplan voor Molen 
Hermien, dat door de jury van de 
BankGiroLoterij en Ver. de Hollandse 
Molen werd genomineerd, ook mede 
door het educatieve karakter. 
Wethouder Vincent van Uem hield 

een korte speech, waarin het belang 
van instandhouding van monumen-
ten goed werd verwoord en dus ook 
het belang van veel stemmen krijgen.
Erik Schlief van Bouwmensen Gel-
derland Oost en Arnold Maarse van 
scholengemeenschap Marianum ga-
ven uitleg over de betrokkenheid van 
jongeren in opleiding bij het project.
Ook Jaques Jansen van de basisschool 
vond het belangrijk de jeugd te be-
trekken en belangstelling te wekken 
voor de werktuigen en werkwijzen 
van weleer.

Ernst Daniël Smid wees ook op het 
grote belang van cultureel erfgoed. 
Nederland was lang het land van tul-
pen, molens en klompen. In de snel 
veranderende wereld moeten ook 
vaste waarden in ere worden gehou-
den. Daarna bracht hij op de laptop 
de eerste stem uit op Molen Hermien 
en sprak de wens uit dat er zoveel 
zullen volgen, dat Molen Hermien de 
molenprijs in de wacht sleept.  
Loco-burgemeester Marieke Frank 
volgde samen met Hermien Wolte-
rink (91) en Chiel Hulshof (9) met het 
uitbrengen van hun stem, evenals 
wethouder van Uem.

Daarna werd deze aftrap afgesloten.
Stemmen dus op: www.molenprijs.
nl/harreveld.php en vergeet niet uw 
emailadres in te vullen en na ont-
vangst van de mail uw stem te be-
vestigen. Je maakt nog kans op een 
molenweekend voor twee personen. 
Je bent een echte Achterhoeker, 
als je je stem geeft aan de mooie 
Achterhoekse molen ‘Hermien’.

‘Stem op molen Hermien’

Harreveld - Molen Hermien is als enige molen in Gelderland en Over-
ijssel genomineerd voor de BankGiroLoterij Molenprijs 2014. Met deze 
begeerde prijs à € 50.000,- zullen nieuwe schaliën worden aangebracht. 
Daarvoor moeten wel in de maand september heel veel digitale stem-
men worden uitgebracht op www.molenprijs.nl /harreveld.php

Ernst Daniël Smid met Hermien Wolterink-Domhof (91) achter de stemcomputer

Tijdens de Open Monumentendag 
drukt De Arend op een spectaculai-
re proefpers uit 1900, die in die tijd 
werd gebruikt bij een krantenbedrijf, 
het gedicht “Samen in een Rijtuig”. 
Het formaat van het gedicht met een 
leuke historische illustratie is naar 
de grootte van de pers aangepast. De 

drukker drukt op algenpapier. Bezoe-
kers kunnen gratis een exemplaar 
krijgen.

Te zien zijn ook herdrukken van 
twee oude landkaarten, waarop ook 
Doesburg te vinden is. Deze zijn in 
meerdere kleuren uitgevoerd en te-

gen een kleine vergoeding verkrijg-
baar. Tevens zullen er op die dagen 
bierviltjes gedrukt worden. De His-
torische Boekdrukkerij De Arend be-
vindt zich aan de rand van de oude 
historische binnenstad van Doesburg 
aan de Burg. Nahuyssingel 28. De 
toegang is gratis. Zie ook de website: 
www.boekdrukkerijdearend.nl.

De Arend gaat ‘Op Reis’
Doesburg - Op zaterdag 13 september is de historische boekdrukkerij 
De Arend open van 10.00 tot 16.30 uur in het kader van Open Monu-
mentendag. Deze dag heeft als thema “Op Reis”. Daarom zijn er dan 
bijzondere clichés te zien, die in bruikleen zijn verkregen van twee an-
dere historische drukkerijen uit Amsterdam en Leiden. Ook de eigen 
clichés van De Arend zijn uitgestald.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl

Gerrie Bossenbroek uit Hengelo zal 
enkele gedichten voordragen in de 
uitzending van maandag 22 septem-
ber. Op maandag 29 september is er 

een overdenking te beluisteren van
Ds. J. Kool, predikant van de Protes-
tantse Gemeente Vorden. Het pro-
gramma ‘De Muzikale Ontmoeting’
wordt iedere maandagavond tussen
19.00 en 20.00 uur uitgezonden via
Radio Ideaal. Na de uitzending kun-
nen er van 20.00 uur tot 20.30 uur
nieuwe muzikale verzoekjes aange-
vraagd worden voor de daarop vol-
gende week, via het  tel. nummer van
de studio : 0314-624002. 

De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of  94.00.  De etherfrequenties
zijn  105.1 t/m 107.7 en via internet:
www.ideaal.org.

Muzikale ontmoeting
Regio - In het interkerkelijke 
programma “De Muzikale Ont-
moeting “ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd. 
Op maandag 15 september gaat 
Annie Alberink in gesprek met 
Johan en Gerrie Eppink uit Steen-
deren over hun afscheid als kos-
tersechtpaar van de Protestantse 
Kerk Steenderen-Bronkhorst en 
als beheerders van het kerkelijk 
centrum “Het Anker”.

- advertorial -

Atoplan Europees importeur van  
revolutionaire Deense betonbeschermer 
Toldijk - Het Toldijkse bedrijf Atoplan is sinds kort importeur 
van DC betonverharder voor de West-Europese markt. DC beton-
verharder is een impregneermiddel dat de hardheid van beton 30 
procent vergroot, het oppervlak hitte- en vuurbestendig maakt, 
slijtvast, stofvrij en waterafstotend en bovendien chemicaliën en 
zuurbestendig. 

Een revolutionair product; waar 
talloze uitvinders met een impreg-
neermiddel voor beton dachten 
het gouden ei te hebben gevonden, 
heeft het Deense bedrijf Danish 
Concrete de betonverharder al vijf-
tig jaar lang daadwerkelijk de be-
loofde resultaten zien leveren. Het 
product maakt coatings voor beton 
in feite overbodig, best een bijzon-
der product dus. 

Op de website van het bedrijf is op 
video te zien hoe beton na een be-
handeling met DC betonverharder 
duurzame blootstelling aan zout-
zuur en roterende staalborstels ver-
draagt. 

Productinformatie
DC betonverharder is een impreg-
neermiddel op waterbasis en be-
staat uit een sterk verdunde base 
met fijngemalen silicium. Het trekt 
diep in het beton en trekt daar be-

tondeeltjes samen tot een keiharde 
gekristalliseerde massa. De hard-
heid van het materiaal neemt toe 
met meer dan 30 procent en het op-
pervlak wordt stofvrij en praktisch 
onaantastbaar. De levensduur is in 
ieder geval vijftig jaar - minimaal, 
het product is immers pas vijftig 
jaar geleden uitgevonden. Op basis 
van tests wordt geschat dat het de 
leeftijd van beton ruim drie maal 
verlengt. 

Bent u geïnteresseerd in 
DC betonverharder? 
Dan nodigen wij u gaarne uit op ons 
bedrijf te Toldijk voor een demon-
stratie, ook kunnen we u kosteloos 
een sample toesturen.

Neem hiervoor contact op met: 
Willy Homma, willyhomma@gmail.com
06 - 53306274, www.atoplan.nl 
(afdeling beton)
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

VACATURE UNITHOOFD minimaal 19 uur per week

Informatie over de organisatie en vacature: Kinderopvang Avonturijn geldt als 
een gevestigde, professionele aanbieder van een groot aantal diensten op het gebied 
van kinderopvang in Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem en Zutphen. Vanuit 
een regionaal perspectief is Avonturijn één van de grotere spelers in de Achterhoek. 
Kinderopvang Avonturijn is HKZ-gecertificeerd.

Naast een aantal vertrouwde opvangvormen zoals dagopvang, naschoolse opvang en 
gastouderopvang biedt de organisatie ook diensten aan in de vorm van speel-/leer-
groepen (peuterspeelzaalwerk onder de Wet Kinderopvang), tussenschoolse opvang, 
vakantieopvang en diverse vormen van flexibele opvang aan voor kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 13 jaar. De organisatie heeft binnen de regio een uitstekend imago, waarbij 
degelijkheid, betrouwbaarheid en kwaliteit hoog scoren. Cijfers uit het klant- en mede-
werkerstevredenheidsonderzoek van 2014 laten zien dat Avonturijn op de meeste pun-
ten hoger scoort dan het gemiddelde van de benchmark. Avonturijn telt op dit moment 
6 kindercentra, 5 speel-/leergroepen en 16 BSO-locaties. Het totale aantal medewerkers 
bedraagt circa 85. Een uitgebreide profielschets is terug te vinden op onze website 
www.avonturijn.nl 

Belangstelling gewekt? Mocht u nog vragen hebben 
over deze vacature, dan kunt u hiervoor contact opne-
men met Yolanda Bensink, directeur. Zij is bereikbaar 
van maandag t/m donderdag via  (0573) 760201. U 
kunt uw schriftelijke sollicitatie met motivatie tot 30 
september 2014 mailen aan y.bensink@avonturijn.nl.

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Productcontroleur m/v

Ligt jouw uitdaging in het controleren van 

specificaties en maatvoering volgens hoge 

standaarden?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een zeer 
nauwkeurig controleur die ervaring heeft in een soort-
gelijke functie. Je bent verantwoordelijk voor het con-
troleren van producten op maatvoering, specificaties en 
uiterlijke conditie. Je bent in staat om te assisteren van 
productieafdelingen in geval van twijfel aan maatvoering, 
specificaties en uiterlijke conditie. Je bent verantwoor-
delijk voor het zorgvuldig behandelen en gebruiken van 
toegepaste middelen. Je bent in staat om voorstellen te 
doen voor verbeteringen in meetmethoden.

Webshopbeheerder m/v

Zoek jij een parttime baan als webshopbeheerder?

Functieomschrijving
In deze uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor 
het publiceren en onderhouden van content op diverse 
webshops voor verschillende klanten. Je werkt hoofd-
zakelijk met de systemen Excel, AFAS Profit en Magento. 
Naast deze werkzaamheden verricht je ook lichte admi-
nistratieve taken en ondersteun je waar nodig de klan-
tenservice. Het is een parttime functie voor drie dagen in 
de week. Onze opdrachtgever heeft als twee voorkeurs-
dagen de woensdag en de vrijdag.

Tekenaar Autocad m/v

Heb jij ervaring als tekenaar of werkvoorbereider 

in de interieurbouw en ben je op zoek naar een 

veelzijdige en verantwoordelijke baan?

Functieomschrijving
Als tekenaar ben je verantwoordelijk voor het maken van 
een complete technische tekening aan de hand van een 
schets je zorgt tevens voor werkinstructies. Je optimali-
seert projecten van opdracht tot oplevering en houdt de 
ontwikkelingen in de markt nauwlettend in de gaten. Je 
koopt zelf producten in en houdt het budget in de gaten.

Magazijnmedewerker m/v

Ben jij een ervaren magazijnmedewerker en 

per direct beschikbaar?

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een ervaren magazijnmedewerker 
die per direct beschikbaar is. In deze functie ben je 
verantwoordelijk voor het intern transport van grote en 
zware onderdelen. Tevens ben je werkzaam bij de goe-
derenontvangst en zorg je voor een juiste verwerking van 
de materialen in het systeem. Het is belangrijk dat je over 
een reachtruckcertificaat beschikt. 

Webontwikkelaar m/v

Heb jij een passie voor webontwikkeling en 

wil jij werken binnen een enthousiast team van 

specialisten?

Functieomschrijving
In de functie van webontwikkelaar 
ben je verantwoordelijk voor het 
beheer van zowel opgeleverde als 
nieuwe projecten. Dit is veelal geba-
seerd op het aanpassen van bestaan-
de websites en apps. Daarnaast werk 
je aan interessante nieuwe en lopen-
de webontwikkelprojecten en zul je 
klanten voorzien van professioneel 
advies. Enkele kernwoorden die jou 
omschrijven zijn: enthousiast, leer-
gierig, creatief en plezier hebben in 
je werk. Het betreft een functie binnen 
een hecht team.  

ZELHEM Vraagprijs € 239.500,-- k.k.

Jacob van Ruysdaelstraat 28 te Zelhem - 
In een graag bewoonde ruim opgezette 
woonwijk gelegen, een ruim 
HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met 
geschakelde garage en tuin. 

Bouwjaar ± 1972. Inhoud 400 m3. 
Perceelsoppervlakte 251 m2. Het betreft 
een ruime en heerlijk lichte woning.

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

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 26a Vorden Tel. 0575 555733

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl
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Heeft u ook 
nieuwbouwplannen?

Duurzaam Onderdak zoekt nog meer 
geïnteresseerden voor een kavel op het 
HAVO-terrein in Vorden om daar een 
energieneutraal huis te bouwen 
met behulp van strobalentechniek. 

Door zelfarbeid kan bovendien een deel 
van de koopsom worden terugverdiend. 
Bezoek de site www.duurzaamonderdak.nl 
en schrijf je in. 
Of bel Theo Wagenaar 06-26045421.

Kom naar de info-avond op 23 september 
in het strobalenhuis aan de Lankersweg 3 
te Halle. Aanvang 20.00 uur.

ZELHEM, RUURLO,
DOETINCHEM EN
             HENGELO

zoeken enthousiaste

(wijk) verpleegkundigen en
(wijk) ziekenverzorgenden
(16-24 uur) voor onbepaalde tijd

Buurtzorg levert verpleging en ver-
zorging thuis met kleine, zelfsturen-
de teams bestaande uit verpleeg-
kundigen en ziekenverzorgenden.

Je bent ondernemend, ziet en zoekt 
kansen? Je werkt doelgericht en 
effectief? Dan ben jij de persoon 
die wij zoeken!

Voor informatie kun je bellen naar 
06 – 22993886
of reageer via onze website
www.buurtzorgnederland.com 




