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Kinderen worden door Oranjewoud en gemeente voorbereid op herinrichting

Leerlingen krijgen les over ‘dode hoek’

Vorden - De gemeente Bronckhorst en Oranjewoud hebben vrijdagmiddag 13 september gastlessen verzorgd 
op de Dorpsschool in Vorden. De heer Hendricks, projectleider bij Oranjewoud, kwam de leerlingen van obs
Dorpsschool vertellen dat ze goed moeten uitkijken voor vrachtwagens. 

De komende tijd wordt namelijk de straat voor school onder handen genomen en rijden er vrachtwagens en andere grote
voertuigen in de omgeving. In alle klassen vertelde hij over de ‘dode hoek’ en liet hierbij een duidelijk filmpje van VVN op het
digibord zien. Daarna mochten de leer-
lingen zelf achter het stuur kruipen van 
een vrachtwagen en konden ze zelf er-
varen wat je (niet) ziet als chauffeur. Op 
de foto staan de leerlingen van groep 6b 
en 7 tussen twee pionnen opgesteld in 
de ‘dode hoek’. Zonder een spiegel of 
camerasysteem, kan de chauffeur deze 
kinderen niet zien.

Zelfs na sluitingstijd kon de organisa-
tie nog aankloppen bij Medo voor een 
flink stuk plastic om de stoelen die 
niet onder de overkapping stonden 
af te dekken. Een deel van de vloer-
bedekking onder de stoeltjes werd 
kletsnat door de hoosbuien die er in 
dat weekend over het kastelendorp 
trokken. 

Leferink prijst zich gelukkig met de 
hulp van aannemer Herman Peters. 
“Hij stelde drie te huur staande hal-
len op De Mars in Zutphen beschik-
baar, om de natte matten te drogen te 
leggen. Met heaters en vochtontrek-
kers hebben we schade kunnen voor-
komen”, vertelt hij. “We zijn beide 
bedrijven zeer dankbaar.” Op een 
later tijdstip zullen alle sponsoren 
en iedereen die het concert mogelijk 
hebben gemaakt op gepaste wijze 
worden bedankt.

Video ‘Eine musikalische Reise von Wien nach Berlin’ te zien op Contact.nl

‘Reddende engelen’ schieten te hulp bij 
jubileumconcert Vorden
Vorden - De organisatie van het 
jubileumconcert ter ere van 100 
jaar Achtkasteelentocht Vorden 
had geen invloed op de weergo-
den, maar kreeg wel hulp van 
twee ‘reddende engelen.’ Met 
bakken kwam het bij tijd en wijle 
uit de lucht in het weekend van 
7 en 8 september. Dankzij CWV 
Medo uit Medler en aannemer Pe-
ters uit Zutphen werd (blijvende) 
waterschade echter voorkomen.

Deze foto van de theaterweide in Vorden is gemaakt toen het nog droog was. Een deel van de vloerbedekking onder de grote ‘paraplu’ 
regende later echter nat. De schade werd beperkt door de reddende engelen CWV Medo uit Medler en aannemer Peters uit Zutphen. 

bij de VVV Bronckhorst in Vorden af
te halen.

Video op Contact.nl
Op Contact.nl is een video te bekijken
met beelden van het jubileumconcert
‘Eine musikalische 
Reise von Wien nach 
Berlin.’ 
Ga naar de site of 
scan de QR-code om 
het filmpje te bekij-
ken.

Gevonden voorwerpen
Op zaterdag 7 en zondag 8 september is er na afloop van de concerten een 
aantal spullen van bezoekers blijven liggen. Deze gevonden voorwerpen zijn 

Foto: www.aerodrone.nl
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Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

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

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

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties:
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@ContactNoord
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/WeekbladContact
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Correspondent:
Ab en Dinie Velhorst
E-mail: noord@contact.nl

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws 
op www.contact.nl
Daar vindt u ook de  volledige 
inhoud van deze krant  en het 
 openbare archief.
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CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze website www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

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

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

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

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Afslanken zonder roofbouw. 
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

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

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

Alleen op afspraak.

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
21 - 22 J.H.H. de Lange, Lochem (0573) 25 43 57.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

Calamiteiten 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 calamiteitennummer (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 
zoals 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 calamiteitennummer (06) 13 10 07 77.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 
reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 22 september, 10.00 uur, ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 september, 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 22 september, 10.00 uur, ds. Brevet, Lochem, m.m.v.
Cicadakoor, Zutphen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 22 september 9.30 uur, Eucharistieviering, em.-priester
J. v.d. Meer.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 21 september 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 
m.m.v. Koorleden.
Zondag 22 september geen viering.

Weekenddiensten

Hummelo, cursus intuïtieve

ontwikkeling en counseling v.a.

25 september, 0314-381084,

www.siomariamajoor.nl

Wij zijn verhuisd van Baakse-

weg 3, Vorden naar Steende-

renseweg 15, 7255 KC Hen-

gelo (Gld.). Gerrie en Gerrit

Harmsen.

Dagmenu’s 18 t/m 24 september

Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het 
menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 18 september
Mosterdsoep / Boeuf Bourguignon met aardappelkroketten en 
rauwkostsalade

Donderdag 19 september
½ haantje met frites, appelmoes en rauwkostsalade / Vlaflip

Vrijdag 20 september
Groentesoep / Pangafilet op Oosterse wijze met rijst en groente

Zaterdag 21 september (alleen afhalen / bezorgen)
Italiaanse cordon bleu met aardappelen en rauwkostsalade / IJs 
met slagroom

Maandag 23 september
Gesloten

Dinsdag 24 september
Wiener schnitzel met frites en rauwkostsalade / IJs met slag-
room

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

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

Leer (beter) bridgen
Beginnerscursus start 18 september.

Opfriscursus start 19 september.
Tegenspeelcursus start 28 november

Amber en Harry Garsen
Gediplomeerde bridgedocenten

Aanmelden: 0575-522275

Kringloop De Boedelhof

Enkweg 17b in Vorden

di t/m vrij 10.00-17.00

za 9.00-16.00

laatste zat. v/d

maand magazijnverkoop

open kijkdag bij de Deldense

Joffers en Jonkers spieker-

weg 4, Vorden inlichtingen tel.

0575 551458 zie beschrijving

verder in dit blad.

Ze zijn er weer!!!!!!
Spruiten heel kilo € 1.49
Mooie blanke witlof 500 gram € 0.69
Hollandse Victoria pruimen

500 gram € 1.49
Frieslander aardappelen 10 kilo € 6.98
Snel klaar aanbieding!!!!!! Voorgegaarde 
kriel + keuze uit gesneden groenten + 2 gegrilde 
kippenbouten + GRATIS rauwkost

voor 2 personen € 9.98
Aanbiedingen geldig t/m maandag 23 september.

Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 

\gezocht: flinke hulp in de

huishouding, 2 halve dagen

per 2 weken, tel. 0575-465589

na 19.00 uur

Workshop/cursus Praktische

Kennis Voeding incl. mogelijk-

heid afslanken. Kleine groep-

jes, pers. coach. Info/aanmel-

ding: 06 - 55 166 420



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

familieberichten
online opgeven:

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Hartelijk dank voor het warme medeleven dat wij 
hebben ondervonden na het overlijden van onze 
moeder, oma en ‘ouwe’ oma

G. Maalderink-Jansen

Uw aanwezigheid, de mooie bloemen, de lieve 
brieven en kaarten hebben ons erg goed gedaan 
en zijn een grote steun.

Annie en Gerrit Holsbeeke
Bart en Wilma Maalderink
Kinderen en kleinkinderen

“….waor is de tied e bleven…..”

Op de hoge leeftijd van 98 jaar is in alle rust en 
vrede overleden onze lieve, zorgzame moeder, 
lieve oma en omi

GERARDA MARIA 
HELMINK - STRAATMAN

sinds 28 april 2000 weduwe van 
Martinus Arnoldus Helmink.

12 juni 1915    14 september 2013

  Hennie en Annie
  Gerard en Truus
  Lies en Peter
  Riet en René
  Jan en Leny
  Rikie en Hans
  Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Onze dank gaat uit naar de medewerkers 
van zorgcentrum De Wehme.

Correspondentieadres:
Familie Helmink, De Eldersmaat 3, 7251 RJ Vorden. 

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op 
donderdag 19 september van 19.30 tot 20.00 uur 
in het uitvaartcentrum, Het Jebbink 4A  te Vorden.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 
20 september om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk 
te Vierakker. 
Na de kerkdienst leggen wij moeder bij vader te 
ruste op het naastgelegen kerkhof.

Eveneens gelegenheid tot condoleren na de 
begrafenisplechtigheid in het Ludgerusgebouw te 
Vierakker.

                       God heeft ons geen kalme reis beloofd,
maar wel een behouden thuiskomst

Intens verdrietig, maar met grote bewondering voor 
zijn positieve levenshouding, geven we kennis van 
het overlijden van mijn lieve man, onze meesterlijke 
vader en trotse opa.

Berend Hendrik Lieverdink
-  Henk -

echtgenoot van Drika Hermina Lieverdink-Nijman

* Winterswijk,   † Vorden,
20 november 1947 15 september 2013

Onze speciale dank gaat uit naar de Buurtzorg en 
artsen die hem liefdevol hebben verzorgd.

   Vorden:   Riek Lieverdink

 Steenderen: Marc en Debbie
     Remger, Esmée

 Vorden: Rolf en Debby
   Isa, Niek, Luuk

 Rijswijk: Anita en Martijn

Correspondentieadres:
Rietgerweg 3
7251 HD  Vorden

Henk is thuis in zijn vertrouwde omgeving, alwaar 
geen bezoek.

Op woensdag 18 september van 19.30 tot 20.15 uur 
is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in 
Uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4A te Vorden.

De herdenkingsdienst wordt gehouden op donderdag 
19 september om 14.00 uur in de Hervormde Kerk, 
Kerkstraat 2 te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
begraafplaats, Kerkhoflaan 4 te Vorden.

Na de begrafenis komen we samen in Hotel Bakker, 
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Verdrietig zijn we na het overlijden van onze oud 
collega

Henk Lieverdink

Wij wensen de familie  veel sterkte.

team Basisschool Het Hoge

 Zij was er altijd voor iedereen,
 maar nog zoveel te doen,
 zoveel te geven,
 nog niet klaar in dit leven.

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons gaf en al de 
jaren dat wij haar in ons midden mochten hebben, 
delen wij u mede dat na een periode van afnemende 
gezondheid van ons is heen gegaan mijn dierbare 
vrouw, onze lieve zorgzame moeder en oma

Tonia Frederika 
Rietman - te Kiefte

 - Toos -  
echtgenote van Lammert Jan Rietman

In de leeftijd van 81 jaar.

 Vorden: Jan Rietman
  Jessica
  Jeroen en Romy 

 Ruurlo: Ida en Jan Bensink-Rietman
  Frieanne en  Sjoerd
  Suzan en Joris
  Marc en Marlies

 Hengelo: Gerrit en Gerdien Rietman-Wolters
  Dennis
  Roy en Rosanne
  Jordy

 Vorden: Wim en Linda Rietman-Groot Jebbink
  Jasper en Nienke
  Wendy 
  Sander

Vorden, 14 september 2013

Correspondentie adres: 
Baakseweg 12, 7251 RH  Vorden.

Gelegenheid tot condoleren op woensdag  
18 september van 19.30 tot 20.00 uur in zaal  
Het Stampertje, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op donderdag 19 september 
om 10.30 uur in de Hervormde kerk te Vorden.
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot 
afscheid nemen van 9.50 tot 10.20 uur. 
Aansluitend zullen wij haar begeleiden naar haar 
laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats, 
Kerkhoflaan 4 te Vorden.

Na de begrafenis komen we samen in De Herberg, 
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Indien u geen rouwbrief mocht hebben ontvangen, 
dan kunt u deze advertentie als uitnodiging 
beschouwen.

 

Je liefde en kracht, je warmte en je lach
Wat zullen we dat missen elke dag!

 
Uw belangstelling en medeleven tijdens haar

ziekte en na het overlijden van

Gerda Megens - Tijssen
zal als een dankbare herinnering

worden gekoesterd.
 

Dank u wel.
 

Kinderen en kleinkinderen

 
Wichmond, september 2013

Als leven lijden wordt
is de dood een verlossing.

Na afnemende gezondheid is nog onverwacht uit 
onze familiekring weggenomen onze lieve schoon-
zuster en tante

Toos Rietman-te Kiefte
Tonia Frederika

echtgenote van Lammert Rietman

in de leeftijd van 81 jaar.

Ap - Marietje Rietman
Wim - Willy Rietman
Mini Rietman

Neven en nichten

Vorden, 14 september 2013

Wij zijn heel gelukkig met de geboorte van onze 
zonen en broertjes

13 september 2013

Nathan & Benjamin
2960 gram - 2400 gram

Ruben, Sandra,
Eva en Noah Bolink

De Hanekamp 9
7251 CH Vorden
Tel. 0575-555444

Zaterdag
21 september

in de discotheek

We love
the 90’s
Aanvang 21.00 uur



De festiviteiten beginnen op maandag-
avond 7 oktober in Cambrinus Hanze-
stadsbrouwerij. Daar wordt traditioneel 
het eerste vat Zutphens bokbier aange-
slagen door Cor ten Barge, voorzitter 
van de Stichting Nationale Bokbierdag 
en hoofdsponsor Monique Berendsen 
van Match 4U. Van dinsdag tot en met 
vrijdag kunnen bokbierliefhebbers tus-
sen 19.00 en 21.00 uur alvast warm 
lopen voor de grote dag op zondag 13 
oktober. Bij het zogenaamde Veur-
preuven krijgt de gast het eerste glas 
bokbier gratis aangeboden. Bovendien 

wordt een stempel gezet op een speci-
ale stempelkaart. Op dinsdag kan er 
worden voorgeproefd bij café De Deur.
Op woensdag bij Grandcafé Pierrot, op
donderdag bij Camelot en vrijdag bij 
café De Spaan. Wie alle vier stempels
heeft verzameld, kan de volle stem-
pelkaart zondag 13 oktober tijdens de
Nationale Bokbierdag omruilen tegen 
een gratis glas bokbier. Op zaterdag
zorgt de organisatie voor extra sfeer
in de binnenstad én op de markt. Tus-
sen 12.00 en 17.00 uur brengen diverse
straatartiesten en dweilorkesten ieder-
een al in de stemming op zondag. Wie
het Veurpreuven dinsdag, woensdag,
donderdag of vrijdag gemist heeft, kan
zaterdagmiddag alsnog de ontbrekende
stempel bemachtigen. 
Voor alle actuele informatie over de Na-
tionale Bokbierdag kijk je op de website
www.bokbierdag.nl

Veurpreuven voor fijnproevers
Zutphen - Liefhebbers van bokbier 
kunnen in aanloop naar de Nationa-
le Bokbierdag op zondag 13 oktober 
hun hart ophalen. De organisatie 
van het evenement geeft de dagen 
voorafgaand aan het grote festijn de 
mogelijkheid om voor te proeven.

Het praktijkgedeelte is individueel en op een 
latere datum. Deze datum bepalen de deelne-
mers zelf in samenspraak met de rijschool en 
met Veilig Verkeer Nederland. De rijschool-
houder wordt geselecteerd door Veilig Ver-
keer Nederland. Daar waar vroeger een mi-
nimum aantal deelnemers noodzakelijk was 
om deze dag te laten doorgaan, kan nu ook 
met een gering aantal deelnemers deze cur-
sus toch plaatsvinden. De rijvaardigheidsrit-
ten zijn bedoeld om automobilisten inzicht te 

geven in het eigen verkeersgedrag en vrijblij-
vend adviezen te krijgen over eventuele ver-
beteringen in het rijgedrag. De rijadviseurs 
gaan met de deelnemers ongeveer een half 
uur rijden in de auto van de deelnemer. Het 
gaat dus niet om een examen of een test. Wel 
moet de deelnemer in het bezit zijn van een 
geldig rijbewijs en tevens moet er een inzit-
tendenverzekering zijn afgesloten ten be-
hoeve van de rijadviseur. De samenwerkende 
Welzijnsstichtingen en Veilig Verkeer Neder-

land organiseren dit alles in samenwerking 
met de gemeente Bronckhorst. 
De kosten van deze opfriscursus rijvaardig-
heid bedragen 20 euro per deelnemer, inclu-
sief een actueel instructieboekje verkeersre-
gels. Voor meer informatie en/of aanmelding
kunnen belangstellenden zich wenden tot of
bellen met de heer Gerard Willems van Vei-
lig Verkeer Nederland, kantoor te Zutphen,
telefoonnummer (0575) 510144. Opgave is
mogelijk tot 9 oktober.

Rijvaardigheidsritten Bronckhorst
Toldijk - Veilig Verkeer Nederland organiseert opnieuw de BROEM / opfris-
cursus rijvaardigheid voor inwoners van de gemeente Bronckhorst van vijf-
tig jaar en ouder. Voorheen werd het theoriegedeelte en de praktijkoefening
op één dag gehouden. Nu is het theoriegedeelte op donderdag 10 oktober
vanaf 10.00 uur bij zaal Den Bremer te Toldijk. De ontvangst is om 9.45 uur.

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

Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
FASHION CORNER

Zutphenseweg 8, Vorden. Tel. 0575-552426

Voor informatie: Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Vanadis 
uitvaartverzorging

0575-520505

Marspoortstraat 22
7201JC  Zutphen   
www.vanadis.nl

Uw wens, ons uitgangspuntFrank Dekker

JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

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

VOORDELIG VERHUIZEN TRANSPORT

WONING ONTRUIMING OPSLAG

GRATIS OFFERTE!!

Tot 1 maart 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%

Rina
uw kapster aan huis

Ik breng de kwaliteit van een kapsalon bij u thuis
  - Ontspanning

  - Gemak
- Vakmanschap

- De nieuwste trends

en dat allemaal bij u thuis.

Wilt u een afspraak maken of meer informatie over
mijn diensten?

Neem dan gerust contact met mij op.

tel: 06-23 84 12 13/mail: info@kapsterrina.nl
www.kapsterRina.nl

Hoveniersbedrijf

Rody Bos
- Aanleg - Renovatie
- Onderhoud - Boomverzorging

hoveniersbedrijfrodybos@outlook.com
Tel. 0651158357 / 0575470887



In de cursus ‘Interieur-ontwer-
pen’ maakt u een compleet 
inrichtingsplan voor uw eigen 
huis
De basis daarbij zijn uw woonwen-
sen en alles waar u al wél tevreden 
over bent. U leert hoe u uw kamers 
beter in kunt delen met goede loop-
routes en mooie zichtlijnen. U leert 
alles over licht, rust en ruimte in 
uw huis, over fraai kleurgebruik en 
over goede en sfeervolle verlichting. 
Ook het belang van een praktische 
inrichting en het handig opbergen 
van al uw spullen komt aan bod. 
Soms zijn er maar een paar (vaak 
niet al te kostbare) ingrepen nodig 
om van uw huis een fijn thuis te 
maken. Dat leert u allemaal in deze 
inspirerende cursus die bestaat uit 
12 wekelijkse lessen. In de cursus-
groep is plek voor hooguit 5 mensen 
zodat er ruimte is voor een persoon-
lijke begeleiding en ruimte om met 
elkaar mee te denken. Deze cursus 
is zowél bestemd voor mensen die 
gaan bouwen of verbouwen als voor 
mensen die zonder al te grote ingre-
pen op basis van hun bestaande situ-
atie verrassend nieuwe woonideeën 
willen opdoen. De cursus is ook 
gewoon leuk voor mensen die fijn 
wonen als een creatieve uitdaging 
zien en het prettig vinden om zich 
daarin te scholen en ontwikkelen in 
een gezellige sfeer met enthousiaste 
medecursisten. Lichter leven in een 
huis zonder rommel en ballast leert 
u in de cursus ‘Thuis, ruimte ma-

ken!’ Het doel is om te wonen in een 
huis met meer rust en ruimte, zon-
der stapels met spullen die u ‘eigen-
lijk’ nog moet opruimen en zonder 
gezoek naar belangrijke papieren 
die in het niets lijken te zijn opge-
lost. U leert te beslissen over spullen 
bewaren of wegdoen. U leert hoe u 
uw administratie op orde houdt en 
hoe u uw spullen mooi en handig op 
kunt bergen. 
Een opgeruimd huis zorgt voor een 
opgeruimd hoofd. Zo kunt u zich 
meer ontspannen en heeft u meer 
tijd en energie voor alles wat u leuk 
en belangrijk vindt in uw leven. In 
de cursus komen goede opruimge-
woontes aan bod en leert u opruim-
types en opruimsmoezen te herken-
nen. U leert hoe u uw huisgenoten 
kunt leren om zelf op te ruimen en 
hoe u eenvoudiger maar met meer 
plezier kunt wonen. 
De cursus bestaat uit 6 lessen steeds 
om de 14 dagen zodat u met de huis-
werkopdrachten thuis gelijk aan de 
slag kunt. Met een cursusgroep van 
hooguit 5 mensen is er voor alle deel-
nemers veel persoonlijke aandacht. 
Ervaring leert dat in deze cursus af 
en toe een traantje wordt wegge-
pinkt als kwartjes vallen, maar dat 
er ook veel wordt gelachen en heel 
veel wordt opgeschoond en bereikt.

In de cursus ‘Vrolijk besparen!’ 
leert u om grip te krijgen op al 
uw geldzaken
Stap voor stap brengt u uw inkom-

sten en uitgaven in kaart, zodat u 
een goed overzicht krijgt. Zo ont-
staat uw financiële zelfportret. Daar-
mee krijgt u duidelijkheid en wordt 
het simpeler om gezonde keuzes te 
maken. Waar kunt u uw geld het 
beste aan besteden? Waar wilt u 
geld voor overhouden of voor spa-
ren? U blijft vrolijker als u bespaart 
op zaken die voor u toch minder 
van belang zijn als u daarmee geld 
overhoudt voor alles waar u heel blij 
van wordt. Naast overzicht krijgen 
en vrolijk besparen kijken we of u 
meer geld binnen kunt laten bin-
nenstromen. Krijgt u wel alle toe-
slagen waar u recht op hebt? Kan de 
belastingdienst het voor u misschien 
een beetje leuker maken? 

U leert hoe u met een smalle beurs 
toch uw gevoel voor humor kunt be-
houden, creatieve oplossingen kunt 
vinden en hoe u meer kunt genie-
ten van alle leuke dingen in het le-
ven die nu eenmaal niet altijd veel 
hoeven te kosten? De cursus ‘Vrolijk 
besparen!’ bestaat uit 6 lessen om de 
14 dagen zodat u tijd heeft om het 
geleerde in praktijk te brengen. De 
cursusgroep is klein zodat er aan-
dacht is voor ieders persoonlijke si-
tuatie. Cursisten wordt gevraagd om 
discreet om te gaan met gedeelde in-
formatie. Met uw geldzaken op orde 
en een haalbaar budgetplan gaat u 
uw toekomst vol vertrouwen tege-
moet. 

Voor meer informatie kunt bel-
len met Jacquelien Koopman op 
0575513426 of haar website bezoe-
ken: www.burobinnenkant.nl 
Zie ook de advertentie elders in de 
krant.

Fijn wonen, een opgeruimd huis 
en geld overhouden!
Zutphen - Wie wil dat nu niet? Het goede nieuws is dat het allemaal 
te bereiken is. U kunt het leren bij Binnenkant in Zutphen. Binnen-
kant staat voor Jacquelien Koopman, binnenhuisarchitect & opruim-
coach. Dit najaar biedt zij drie cursussen aan: ’Interieurontwerpen’, 
’Thuis, ruimte maken!’ en ‘Vrolijk besparen!’

Dan hoopt voor ons te spreken de 
heer Hendrik Weenink uit Barchem 
over “Ach lieve tijd”, een feest van 

herkenning! Met behulp van een dia-
voorstelling “Hoe leefden onze ou-
ders en voorouders?”wordt een blik
van het verleden naar het heden ge-
projecteerd. 

Het programma wordt afgewisseld
met anekdotes, gedichten, spreuken
en liedjes. Het belooft een interes-
sante middag te worden. Komt allen!

PCOB afdeling 
treedt terug in de Tijd
Vorden - De eerste middagbijeen-
komst van de PCOB na de vakan-
tieperiode is op donderdagmid-
dag 26 september a.s. om 14.30 uur 
in het Stampertje(Dorpscentrum) 
te Vorden.

Verschillende exposanten tonen 
een breed scala van alles wat te ma-
ken heeft met een uitvaart. Daar-
naast zijn er diverse activiteiten, 
waardoor men als bezoeker op een 
laagdrempelige manier kennis  kan 
maken met deze vaak toch onbe-
kende wereld.

Informatie en innovatie
De relatief onbekende uitvaartwe-
reld bruist van innovatie en nieuwe 

initiatieven. Exposanten op de uit-
vaart info middag tonen u graag 
dat er tegenwoordig veel mogelijk 
is. Maak kennis met de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van 
vervoer, bloemen en as sierraden 
kunst, Uitvaartkisten en financieel-
juridische dienstverlening. Daar-
naast opent Aula Gorssel haar deur 
voor een kijkje in haar uitvaartcen-
trum, men kan de 24 uur’s-kamers 
en de aula bekijken. Tevens kan 
men de mogelijkheden bespreken 
met de medewerkers van Aula 
Gorssel of met medewerkers van 
Memento Mori.
Iedereen is van harte welkom tij-
dens deze info middag, men wordt 
dan van het nodige op de hoogte 
gebracht.

Uitvaart info middag
Gorssel - Op zondagmiddag 13 
oktober organiseert Aula Gors-
sel, in samenwerking met Me-
mento Mori te Gorssel, een uit-
vaart info middag in de aula 
aan de Gorsselse  Enkweg 1a te 
Gorssel.

Woensdag 18 september
09.00 uur  Hobbyclub
10.00 uur  Koffiemorgen Vunderinkhof
13.30 uur  Bridgeclub Vorden
15.30 uur  Muziekschool-lessen
17.00 uur  Blokfluitles Harmonie Vorden
20.00 uur  Zangvereniging Excelsior repetitie
20.00 uur  Repetitie Folklore vereniging de Knupduukskes
20.00 uur  Jong-Gelre revue repetitie

Donderdag 19 september
09.00 uur  Hobbyclub
13.30 uur  Bejaardenkring
15.00 uur  Volksdansgroep de Mölle
19.30 uur  Repetitie Harmonie Vorden

Zaterdag 21 september
13.30 uur  Zonnebloem regio ontspanningsmiddag

Maandag 23 september
09.00 uur  Hobbyclub
09.30 uur  Yogalessen
09.30 uur  Pilatuslessen
15.30 uur  Theaterles Lotte van Dam
18.00 uur  Majorette Harmonie Vorden
19.30 uur  Schildersclub de Kwasten
19.30 uur  Bridgeclub Vorden
20.00 uur  Repetitie Vordens Mannenkoor
20.00 uur  Repetitie Vordens Huisvrouwen Orkest

Dinsdag 24 september
10.00 uur  Koersbal SWV
14.30 uur  Rummicup SWV
15.30 uur  Drumles Harmonie Vorden
19.00 uur  Mindfulness
19.00 uur  Yogalessen

K u l t u r h u s  V o r d e n

Zij zoekt daarom vrijwilligers die in-
terviews willen afnemen of verwer-
ken. Nieuwe vrijwilligers krijgen een 
gratis cursus Oral History op zater-
dag 5 en 12 oktober, en 9 november. 
Het project vindt plaats in opdracht 
van Stichting Hackfort Fonds en in 
samenwerking met Natuurmonu-
menten en de Werkgroep Oral His-
tory Gelderland. Belangstellenden 
kunnen zich opgeven via de website 
www.landschapsbeheergelderland.nl 

of bellen naar 026-3537444. 
SLG heeft sinds 2008 verschillende
Oral History projecten uitgevoerd.
Kijk hier voor meer informatie. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om dit be-
richt te plaatsen? Neem voor meer 
informatie contact op met projectlei-
der André Kaper van Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland, telefoon 
026-3537444 of a.kaper@landschaps-
beheergelderland.nl

Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland

Vorden - Stichting Landschapsbeheer Gelderland start binnenkort
met een nieuw Oral History project. Ze wil verhalen over landgoed 
Hackfort bij Vorden vastleggen voor later zodat ze niet verdwijnen.

Donderdagavond 26 septem-
ber zal de toneelgroep Linde 
het toneelstuk ‘Bi-j de dok-
ter ’opvoeren. Het stuk is ge-
schreven door Evelien Evers. 
De nieuwe dokter moet aar-
dig wennen in het dorp. De 
patiënten zijn niet altijd even 
gemakkelijk. De uiteenlo-
pende karakters zorgen voor 
historische situaties binnen de 
dokterspraktijk. En wat is het 
geheim van Vorden? Bijna nie-
mand weet het en die het wel 
weet zegt niets!

Lindes feest begint met puzzeltocht
Vorden - Het Lindes feest 
dat op vrijdag 27 en zater-
dag 28 september nabij de 
molen in het buurtschap 
wordt gehouden heeft op 
zondag 22 september al een 
voorproefje. Die dag wordt 
een puzzel- fietstocht ge-
houden. De deelnemers 
kunnen tussen 12.30 en 
13.30 starten mij de molen.

Toneelgroep Linde
Wat is dat toch Mindfulness? Je 
hebt er misschien over gehoord of 

gelezen en vraagt je af of het iets 
voor je is. Op 24 september orga-
niseert De Mindfulness Zaak een 
Inleiding Mindfulness in het Dorps-
centrum in Vorden vanaf 19.30 uur. 
Aanmelden voor de Inleiding en/of 
de 8-weekse Mindfulness cursus 
kan via:
ilsevandijk@demindfulnesszaak.nl 
of www.demindfulnesszaak.nl

Minder in je hoofd, 
meer genieten
Vorden - De Mindfulness Zaak 
start in oktober in het Dorps-
centrum in Vorden weer cur-
sussen Mindfulness. Daaraan 
voorafgaand is het mogelijk om 
naar een Inleiding Mindfulness 
te komen.



De Joffers en Jonkers bestaan uit een 
twintigtal leden, welke in de maan-
den van september tot juni elke don-
derdag samen schilderen.

De club is eigenlijk ontstaan als grap 
van vier dames die nooit eerder een 
kwast in handen hadden gehad. Zij 

gingen onder begeleiding van een 
nieuwe buurvrouw, die wel ervaring 
heeft met schilderkunst, een poging 
doen om een werkje van eigen hand 
te maken. Dit was een groot succes, 
want de dames wilden meer. Naar 
een jaar waren er al acht dames en 
nu negen jaar verder zijn ze al met 

twintig personen, nu zijn er ook 
twee mannen bij.
Met veel plezier houden ze elkaar 
in de gaten, de verschillende stijlen 
van schilderen doet hen inspireren 
om ook te gaan experimenteren 
met materialen en stijlen. Er zijn ab-
stracte werken, realistisch en zelfs 
dry painting schilderijen te bewon-
deren. Echt de moeite waard om te 
bekijken. Zie ook het contactje el-
ders in de krant.

Open dag bij de Deldense Joffers en Jonkers
Vorden - De Deldense Joffers en Jonkers houden op zondag 22 sep-
tember van 10.30 tot 17.00 uur weer een open dag aan de Spiekerweg 
4 te Vorden.

Op zaterdagavond 7 september. was 
het voor alle leden met hun gezinnen 
feest in het “Klooster van Kranen-
burg”, dit was een mooie lokatie voor 
ons feest. Het bestuur had de kleding 
aangepast aan het kloosterleven en 
er waren een aantal leden in kleding 
van de jaren ’60. 

De voorzitter opende de feestavond 
met het voorlezen van de notulen 
van 50 jaar geleden want toen was 

onze gemeenschap natuurlijk nog 
lang niet van wat het nu is. Het was
een heel gezellig feest en ging door
tot in de kleine uurtjes, er was om 
middernacht nog een fakkeltocht
met vuurwerk verzorgd door Fons
Rouwhorst. Ook was er medewerking
van C1000, bakker Joop en natuurlijk
de familie Timmers van het Klooster
van Kranenburg. Mede door hen was
het een geslaagd feest en voor vele le-
den voor herhaling vatbaar.

2 onvergetelijke dagen
50 jaar 
Kranenburgs Belang

Kranenburg - Vrijdag 6 sept werd dit gevierd op school de Kraanvogel
met “theater Raaf” uit Winterswijk en de nodige traktatie. De kinde-
ren hebben genoten van het geheel. De school is voor de Kranenburg
wel ’n belangrijke schakel voor de leefgemeenschap en mocht dus niet
overgeslagen worden tijdens de festiviteiten.

In al haar wijsheid heeft natuurmo-
numenten de visie cultuurhistorisch 
landschap-natuur op het parkbos van 
het Enzerinck losgelaten. Zij en wij 
gaan terug naar 1860. Er is subsidie 
van de Provincie, een boek, een bu-
reau, een architect en een uitvoerder 
aan te pas gekomen en daar sta je dan 
in de oprijlaan die voor jou altijd de 
oprijlaan was en leest op een infor-
matiebord. “Waar u zich nu bevindt 

is de laan van oorsprong geen laan,
maar men wandelde hier op de grens
van akker en bos. Een totale laan is
hier niet bedoeld en gewenst”  Er lig-
gen meer dan 120 monumentale bo-
men in stukken langs de kant en ik
huil om het verlies van de door mij zo
gekoesterde lommerijke laan.

Petra Anne Ottens
Adres Almenseweg 53, Vorden

‘Herstel’ Parkbos het Enzerinck

Aansluitend zal Peter Paul Kuiper 
een presentatie houden over de ge-
schiedenis van de ijzerindustrie in 
de Achterhoek. Aanvang 19.30 uur. 
Zaterdag 5 oktober brengt Oud Vor-
den een bezoek aan het stadsmu-
seum van Groenlo met aansluitend 
een kleine stadswandeling.

Oud Vorden
Vorden - De vereniging Oud Vor-
den zal donderdag 26 septem-
ber in de zaal van de Herberg, 
afscheid nemen van penning 
meester Jan Bosch. Zijn beoogde 
opvolger is Gerrit Vlogman. Het 
bestuur stelt verder voor om als 
extra bestuurslid Everdien Stee-
man toe te voegen.

Tijdens de Appelplukdag zijn in heel 
Nederland meer dan 30 boomgaar-
den toegankelijk waar op dat mo-
ment geoogst wordt. Met uitleg, de-
monstraties, een wandeling door de 
boomgaard, proeverijen, activiteiten 
voor kinderen en de unieke kans om 
zelf te oogsten, wordt de kennisma-
king met de nieuwe oogst appels en 
peren meteen een superleuke dag 
uit! Vooral voor jonge gezinnen met 

kinderen is de appelplukdag een pu-
re belevenis. Ook in de Achterhoek 
kan men terecht. Kom zelf appels 
plukken bij Fruitbedrijf Horstink in 
Steenderen of wandel door 16 hec-
tare fruitboomgaarden. Voor groot 
en klein is er tijdens de appelplukdag 
van alles te doen. Kinderen kunnen 
een ritje door de boomgaard maken 
in een pluktrein, zelf een bloemstuk-
je knutselen of zich uitleven op het 

springkussen. Daarnaast is er in de 
boerderijwinkel heel veel te proeven 
en zijn er kramen met leuks & lek-
kers zoals brocante woonaccessoires, 
keukenspullen, kookboeken, bloem-
stukken, koffie met vers gebakken 
wafels en boerenijs.

Boerderijwinkel Fruitbedrijf Hors-
tink, Prinsenmaatweg 3, 7225 NE 
Rha/Steenderen. Appelplukdag op 
zaterdag 28 september van 9.00 tot 
16.00 uur. De entree is gratis, maar 
het geplukte fruit moet afgerekend 
worden.

Kijk voor meer informatie op 
www.fruitbedrijfhorstink.nl

Appelplukdag bij Fruitbedrijf Horstink 
Steenderen

Steenderen - Op zaterdag 28 september wordt het hoogtepunt van de 
appeloogst gevierd tijdens de Landelijke Appelplukdag. Voor jong en 
oud is dit dé ultieme kans om kennis te maken met appel & perenrassen, 
het oogsten van het fruit en een kijkje te nemen in de boomgaard. 
Natuurlijk kan het lekkerste fruit van Nederland dan ook geproefd 
worden.

Kinderen helpen plukken tijdens de appelplukdag bij Horstink.

Mw. Dora Legters uit Halle zal op 
maandag 23 september, enkele ge-
dichten voordragen in dit radiopro-
gramma.   

Op maandag 30 september  is er een 
vraaggesprek te beluisteren met Mw. 
S. Bijzet-de Vuyst. Swenne Bijzet is 
sinds enkele maanden begeleider van 
het project Basis in Beweging van de 
Protestantse gemeente Vorden. In de 

uitzending van maandag 07 oktober
zal Mw. Netty Hengeveld uit Eibergen
vertellen over religieuze en rituele
dienstverlening. Het programma ‘De
Muzikale Ontmoeting’ wordt iedere
maandagavond tussen 19.00 en 20.00
uur uitgezonden via Radio Ideaal. Na
de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende 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

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

Jaarlijks wisselt de Lionsclub van pre-
sident, zoals de voorzitter in Lions-
taal wordt genoemd. Dat gebeurde 
tijdens de lustrumviering, evenals 
de installatie van een nieuw lid. Ver-
trekkend presidente Tineke Roorda 
uit Steenderen: “Het was een bijzon-
der jaar, zoals we ons als club heb-
ben ingezet voor maatschappelijke 
doelen. Denk aan het schoolproject 
van Amnesty International Zelhem/
Halle met de reis van scholieren naar 
Westerbork, het Dushihuis in El-
lecom en het internationale project 
voor een kinderdorp op Curaçao. Bij 

dit kinderdorp namen wij als ‘jonge 
club’ het voortouw en dit project 
wordt voortgezet door de Lionsclub 
op het Caribische eiland, de oudste 
Lionsclub binnen het Koninkrijk 
der Nederlanden. Ook werkten we, 
samen met andere Lionsclubs in de 
Achterhoek, mee aan een geslaagd 
congres met topsprekers over ‘Duur-
zaamheid’. Al met al een heftig jaar, 
waarin we met ons motto ‘We serve, 
met Lef en Creativiteit’ goed uit de 
voeten konden.” De presidentsha-
mer is nu in handen van Anne Pera 
uit Zelhem. Ook hem ontbreekt 

het niet aan ambitieuze plannen. 
Zo heeft hij het voornemen om de 
reeds jaren succesvolle tulpenactie 
verder uit te bouwen. Verder wil hij 
het vergroten van de kennis van de 
eigen gemeente door voordrachten 
over kernen en buurtschappen weer 
voortzetten. Anne Pera: “Zonder op 
de stoel van de lokale overheid te 
gaan zitten (Lionsclubs zijn politiek 
neutraal, red.), moeten we stilstaan 
bij de problemen en gevolgen van in-
grijpende overheidsmaatregelen. De 
eigen gemeente zal met minder mid-
delen landelijke taken overnemen 
en niet ten volle uitvoering kunnen 
geven aan haar zorgtaak. Ook in de 
immateriële dienstverlening liggen 
er wellicht uitdagingen, waardoor we 
als Lionsclub in onze directe omge-
ving een handreiking kunnen doen.”

“Maatschappelijke functie is actueler dan ooit”

Lustrum en presidentswisseling bij 
Lionsclub Bronckhorst
Bronckhorst - Al weer vijf jaar geleden werd de Lionsclub Bronckhorst 
opgericht. Afgelopen weekend werd dit heuglijke feit gevierd in het 
aloude gelijknamige stadje. De Lionsclub telt momenteel een kleine 
dertig leden, afkomstig uit alle windstreken van de gemeente Bronck-
horst.



ABC is gestoeld op twee poten. De 
poot Automotive Business Consul-
tancy is er om advies te geven aan au-
tobedrijven. “Onze kracht is dat we 
voor zowel voor de merkspecialisten 

in Toyota, Renault, Citroën, Peugeot 
en Mercedes de ondersteuning ge-
ven die normaal van een importeur 
verwacht wordt”, vertelt Jur Ooij-
man, partner en senior consultant 
vanuit de Vordense vestiging. “Ons 
doel is om de bedrijven op een be-
taalbare manier zo goed mogelijk te 
ondersteunen.” Dat doet ABC op be-
drijfseconomische gebied, maar ook 
bijvoorbeeld op het gebied van mar-
keting vanuit het kantoor Vorden en 
de partnervestigingen in Rotterdam 
en Groningen. Om al die producten 
en diensten aan te kunnen bieden, 
werkt ABC ook met parttimers die 
elk hun eigen werkzaamheden voor 
de bedrijven uitvoeren. Als voorbeeld 
noemt Ooijman de tekstschrijvers die 
een deel van de marketingteksten 
voor hun rekening nemen.

ARBO-ABC
ARBO-ABC is er om het technisch 
MKB antwoorden en oplossingen te 
bieden op vragen over veiligheid en 
kwaliteit. “We helpen met name in-
stallatiebedrijven bij het behalen van 

allerlei certificaten als VCA*, ISO en 
BRL en verzorgen VCA veiligheidsop-
leidingen”, legt Ooijman uit. “Men 
kan terecht bij ABC voor one-stop-
shopping. Wat we niet hebben, gaan
we regelen, we ontzorgen daarmee 
onze klanten.  Daarnaast zorgen we 
er niet alleen voor dat een bedrijf op
een bepaald niveau komt, maar hel-
pen we ze ook de marketing daar op
af te stemmen.”

Succes
De praktische manier van werken,
slaat volgens de Vordense partner en
oprichter van ABC aan. “We zijn naar
dit pand in Vorden verhuisd omdat
ons onderkomen in Zutphen te klein
werd. Er zijn in de loop der jaren meer
producten bijgekomen in ons assorti-
ment en ook het aantal specialisten/
parttimers is toegenomen. In dit mo-
derne pand met een mooie vergader-
zaal waarin ook trainingen worden
gegeven, kunnen we verder groeien.”

Meer info:
www.arboabc.nl en www.abc-web.nl

Adviesbureau ABC terug in Vorden

Vorden - Automotive Business Consultancy (ABC) in Vorden heeft on-
langs zijn intrek genomen in het nieuwe pand aan de Netwerkweg 5A 
op het Vordense bedrijventerrein Werkveld.  Daarmee keert Jur Ooij-
man met zijn adviesbureau terug naar de plaats waar hij in 2000 ook 
begon. De afgelopen jaren was hij Zutphen gevestigd.

Jur Ooijman in zijn nieuwe kantoor aan de Netwerkweg 5A op het Vordense bedrijventerrein Werkveld.

Niet iedereen maakt daar gebruik 
van. Wil men de zegels aan de Voed-
selbank besteden, dan kunnen ze in 
de daarvoor bestemde doos bij de 
kassa gedeponeerd worden.

C1000 Vorden helpt Voedselbank
Vorden - Yvonne en Wilbert Gro-
tenhuys van C1000 helpen vanaf 
heden de Voedselbank. Zoals 
bekend ontvangen klanten die 
momenteel bij C1000 hun bood-
schappen doen, spaarzegels.

Het Atrium String Quartet is het eer-
ste Russische strijkkwartet dat twee 
belangrijke internationale strijk-
kwartet concoursen heeft gewonnen. 
Zo behaalde het in 2003 de 1e prijs 
en de Publieksprijs van de Interna-
tional String Quartet Competition in 
Londen. Bij het Concours Internatio-

nal de quatuor à cordes in Bordeaux 
werd het Atrium Kwartet unaniem de 
Premier Grand Prix en de Prix MMSG 
toegekend. Het Atrium Kwartet werd 
opgericht in 2000 in St. Petersburg 
onder aansporing van Joseph Levin-
son, cellist van het befaamde Tane-
jev Kwartet. De vier leden van het 
kwartet werden gecoacht door leden 
van het Alban Berg Kwartet, het Ver-
meer Kwartet, het Quatuor Danel en 
ook door Eberhard Feltz in Berlijn. 
Kaarten kunnen worden besteld via 
info@demooistekerk.nl
Verkooppunten zijn het Ludgerusge-
bouw te Vierakker, Foto Willemien 
in Vorden en Sigarenspeciaalzaak 
Schimmel in Zutphen.

Bejubeld Atrium String Quartet 
op 2 oktober in Vierakker
Vierakker - Het internationaal 
befaamde Atrium String Quartet 
komt naar Vierakker! Op woens-
dag, 2 oktober, om 20.00 uur 
geeft het kwartet een concert in 
de St. Willibrorduskerk te Vier-
akker. Op het programma staan 
werken van Arvo Pärt, W. Walton 
en Borodin.

Met nog twee wedstrijden voor de 
boeg, heeft Rob Golstein goede zaken 
gedaan. Hij was de overduidelijke 
winnaar na drie uur vissen met 3520 

gram. Gevolgd door Ab Vruggink met 
1680 gram en Wim Vreeman 1660 
gram. Na ongeveer een uur vissen 
kwam er nog een noodkreet uit het 
riet, Barry Wassink wist een snoek 
aan de draad te krijgen. Maar deze 
was hem na 5 minuten toch te slim 
af en koos weer het ruime sop.
De volgende wedstrijd is op 12 okto-
ber in de Berkel. Vertrek 12.30 uur 
vanaf het marktplein.

Uitslagen de Snoekbaars 
Vorden
Vorden - Zaterdag 14 september 
pakten donkere wolken zich sa-
men boven de Oude IJssel in Kep-
pel. Gelukkig bleef het droog tij-
dens de seniorenwedstrijd van de 
Snoekbaars.

Deze Jongdierendag die wordt gehouden aan het einde 
van het fokseizoen en aan het begin van het tentoonstel-
lingsseizoen, geeft voor fokkers een eerste indruk van de 
kwaliteit van de dieren ze gefokt hebben. Maar ook zijn 
dit soort dagen ideaal geschikt voor juryleden, aangezien 
ze een grote variëteit krijgen aangeboden van vele te keu-
ren rassen binnen een diersoort, hierbij kan men kennis 
en affiniteit vergroten van een te beoordelen ras waarvoor 
men wel bevoegd is, maar niet in  gespecialiseerd. 

Voorzitter Gerrit Lenselink was verheugd dat er ook dit 
jaar weer een behoorlijk aantal kleinveedieren (in totaal 
bijna honderd vijftig) waren ingezonden. Bij de hoenders  
gingen de kampioentitels naar J.Pardijs, H.G. Nijhof, abso-
luut geen onbekenden in deze wereld, terwijl bij de grote 
hoenders jeugdlid Niels Gerrits heer en meester was. Een 
kleine twintig cavia`s werden door jury Wilma Floksta 
voorzien van een beoordeling. Veel kwaliteit waarvoor 
twee inzenders verantwoordelijk voor waren, de prijs voor 
de mooiste cavia ging naar S.Rijntjes wonende in Brum-
men met een CH-teddy driekleur zwart jonge zeug met 
een score van 96 punten. Ongeveer negentig konijnen 
werden gekeurd door twee jury leden. vele rassen waren 
te bewonderen. Sven Janssen uit Baak wist met een klein 

Zilver in de kleurslag midden geel iedereen te verslaan.
Dit konijn die zich een ware rasvertegenwoordiger mag 
noemen (predicaat Fraai, 96 punten) werd unaniem gehul-
digd tot kampioen bij de  konijnen jongdierendag 2013.
Sven, “volgende week zaterdag wordt deze kampioen op-
nieuw gekeurd door een andere jury in Laren(GLD), aan
deze show wordt alleen maar deelgenomen aan jeugdle-
den uit heel Nederland, wat dan het eindresultaat zal zijn
is afwachten, maar deze titel pakken ze mij niet meer af”,
besluit Sven.

Uitslagen gezamenlijke 
jongdierenkeuring PKV Vorden en PEKLO Lochem
Hoenders: Welsumer: J. Pardijs 1xZG, 2xG, Orpington: 
Niels Gerrits 1xZG, 1xG, Jersey.  Gigant: R. Duivenvoorde
1xG.
Dwerghoenders: Hollandese kriel: J. Pardiis 1xZG, 1xG.
Amrockkriel: J. Pardijs 1xF, 1xZG, 1xG.
Wyandotte kriel: H. Siemes 4xZG, 1xG, H.G. Nijhof 2xF,
1xZG, A. Stokkel 1xG.

Konijnen: 
Vlaamse Reus: H. Hammink 1xF, 1xZG, 3xG, Brian Ger-
rits 1xF, 4xZG, G. Reindsen 2xF, 7xZG. Nieuw Zeelander
Wit: H. Bolwiender 2xF, 3xZG. Gele van Bourgondie: W.
Boersma 1xF, 5xZG. Wener: H.J. Nijenhuis 1xF, 4xZG,
1xG. Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink 3xF, 1xZG, Boyd
Groot Roessink 5xZG, H. Bolwiender 1xZG. Thrianta: J.B.
Raterink 3xF, 3xZG. Hollander: H. Looman 1xF, 2xZG,
T.H. Janssen 2x ZG, 1xG, E. Jansen 1xF, 3xZG, K. Hietbrink
4xZG, J. Derksen 1xZG, 1xG. Klein Zilver: Sven Janssen
1xF, 2xZG. Rus: T.H. Janssen 1xF, J. Derksen 2xF, 1xZG.
Ned. Hangoor Dwerg: J.W. Martens 2xZG, 1xG
Kleurdwerg:
H. Hammink 1xZG, 1xG, Timo Nijhof 3xZG, G. Reindsen
1xF. 
Cavia’s: 
C. Benjamins: 2xZG, 1xG, S. Reintjes 3xF, 8xZG.
Ereprijzen: 
Mooiste Grote Hoen en mooiste jeugd: Niels Gerrits. Mooi-
ste Dwerg Hoen: H. Nijhof
Mooiste konijn en mooiste jeugd:
Sven Janssen. 
Mooiste cavia: 
S. Reintjes.
Fokkersdag Konijnen FaRoDe Tiel: 
Gele van Bourgondie: W. Boersma 5xZG, 1xG. Rode Nieuw
Zeelander: G. Lenselink 2xF, 2xZG. Kampioen Fokkersdag:
G. Lenselink. 

Fokkersdag Hangoor Konijnen Veenendaal: 
Franse Hangoor: J. Agterkamp 1xF, 3xZG, 2xG
Fokkersdag
Oostelijke Dwerghoenders Vereniging.
Wyandotte Kriel:
H. Berenpas 1xF, 2xZG. Kampioen Fokkersdag. H. Beren-
pas.

Jongdierendag Vorden

Vorden - Afgelopen zaterdag organiseerde P.K.V. 
(Pluimvee en konijnenvereniging Vorden) samen met 
PEKLO (Pluimvee en Konijnenvereniging Lochem) 
haar gezamenlijke Jongdierendag die dit jaar in Vor-
den werd gehouden. Dit is een keuring waarbij de die-
ren (geboren afgelopen jaar) met name op uiterlijke 
kenmerken door een jury worden beoordeeld.

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



Contact met de Politiek

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

Na een prachtige zomer staan we nu met 
beide benen op de drassige grond om aan de 
slag te gaan. De vakantieperiode is voorbij 
en er wachten belangrijke zaken die in onze 
Gemeenteraad aan de orde zullen komen. Zo 
staan voor de eerste raadsvergadering meteen 
al de zwembaden het Elderink, Hengelo Gld. 
en in de Dennen, Vorden op de agenda. Door 
beide initiatiefnemers zijn aangepaste plan-
nen ingediend, die door het college zodanig 
positief zijn beoordeeld dat zij voorstelt de 
baden over te dragen en dus open te houden!

Onze fractie heeft de afgelopen weken op 
beide locaties een werkbezoek gebracht en 
was onder de indruk van de groei die onze 
burgers doormaken in deze moeilijke tijden. 
Wij ontmoetten beide keren een club van 
enthousiaste mensen die er veel aan gele-
gen is dat de zwembaden voor haar burgers 
openblijven. Ook de getoonde plannen heb-
ben duidelijk aan kwaliteit gewonnen. Onze 
complimenten. Besluitvorming binnen onze 
fractie zal binnenkort plaatsvinden. Ook heb-
ben wij Dorado Beach bezocht. Dit recreatie-
park ziet haar prestigieuze uitbreidingsplan-
nen met minimaal drie seizoenen vertraging 

oplopen. Dit na het besluit 
van de Raad van State die 
eind juni stelde dat het 
nieuwe bestemmingsplan 
ten onrechte door onze 
gemeente is vastgesteld. 
Naast deze procedurele afwijzing zijn er ook 
nog bezwaren van de omwonenden te ver-
wachten. Het recreatiepark gaat nu een soort 
van interimfase in, met veel onzekerheid en 
flinke financiële consequenties. Een punt 
van zorg en aandacht, vindt onze fractie: een 
ondernemer die wegens vormfouten wordt 
belemmerd in haar creatieve activiteiten, ter-
wijl de plannen onze gemeente in deze eco-
nomisch zo zware tijd een mooie oppepper 
zouden kunnen verschaffen.
Binnenkort zullen meerdere werkbezoeken 
volgen. Onze fractie wil daarmee goed op de 
hoogte worden gehouden van het reilen en 
zeilen binnen onze gemeente.

Kortom, we zijn weer volop in beweging en 
hebben er zin in!!! We zien u graag tijdens 
een van de komende raads-/commissieverga-
deringen van onze gemeente Bronckhorst.

vvdfractie@bronckhorst.nl

VVD-afdeling Bronckhorst is weer aan de slag

Wij doen een kleine weertest. 
Vult u in ja of nee:
 1. Elk jaar een warme zomer
 2. Nooit meer een Elfstedentocht
 3. Geregeld hoosbuien
 4. Lange perioden van droogte
 5. Gras maaien van maart tot december
 6. Een hittegolf van 2 weken
 7. Terrassen gaan het hele jaar open
 8. De sneeuwschuiver kan naar het museum
 9. Mislukte oogsten
 10. Uitval van elektriciteit door koelings-
  problemen.

Voor elke ja krijgt u 1 punt. Is uw score 
5 punten of meer, dan bent u een echte 
warmtefan, voor wie het Nederlandse klimaat 
eigenlijk ongeschikt is. Misschien moet u 
naar Spanje verhuizen. Of eigenlijk toch niet, 
want dat Spaanse klimaat krijgen we vanzelf 
in Nederland, als de opwarming van de aarde 
doorzet. Kunnen we om klimaatverandering 
heen? Nee, want die komt er onherroepelijk 
aan. De bovengenoemde effecten gaan we 
allemaal meemaken, of we dat nu leuk 
vinden of niet. We kunnen nog wel iets doen 
om het niet heel erg te laten worden.

Om onze kinderen 
en kleinkinderen ook 
nog te laten genieten 
van de mooie wereld 
waarin we leven, moeten we ons leven aan-
passen. We kunnen daaraan bijdragen door 
de goede keuzes te maken. Maar dan moeten 
we dat wel doen en niet langer wachten!

In de allereerste plaats moeten we het ge-
bruik van fossiele brandstoffen terugbren-
gen. Dat kan door minder verplaatsingen 
over grote afstanden, dus bijvoorbeeld dich-
ter bij je werk gaan wonen. Door minder of 
liever helemaal niet te gaan vliegen, meer 
lokale groenten en fruit te kopen. Door het 
gebruiken van alternatieve energiebronnen 
als de zon en de wind. Windmolens neerzet-
ten waar dat in het landschap past. Zonnepa-
nelen op uw dak. Elektrische auto’s, de ge-
meente geeft het voorbeeld. Bent u daartoe 
bereid? Wij wel. Wij willen investeren in een 
klimaat dat past bij onze breedtegraad. Het 
kan anders, het moet anders.

Peter Starreveld, 
namens D66, groen en milieubewust

d66fractie@bronckhorst.nl

Willen we dat echt, 4 graden warmer?

De PvdA vraagt zich af of je prioriteit moet 
geven aan inwoners en hun zorg of aan de 
medewerkers van Sensire (ook Bronckhor-
ster inwoners) die wellicht op straat komen 
te staan of onder een andere thuiszorgbaas 
gaan werken? 

De PvdA wil beiden! Het is geen of of, maar 
het is en en! We menen dat daar een college 
aan moet werken.

Onze conclusie is dat in elk geval de Bronck-
horster burger de dupe is en de marktwer-
king niet werkt!

Dilemma.... Werkt de marktwerking in de zorg?

Bij de gemeente Bronckhorst lijkt het er 
steeds vaker op dat u als burger maar naar de 
pijpen moet dansen van de gemeente.

Of het nu gaat om het adopteren van 
prullenbakken of om het verkrijgen van een 
vergunning. Het is niet uw belang dat wordt 
afgewogen, maar enkel of de gemeente er 
zelf (financieel) beter van wordt.

Een voorbeeld: er zijn de afgelopen maanden 
diverse burgers financieel getroffen doordat 
de gemeente de mogelijkheden voor een 
bouwvergunning op bestaande kavels onmo-
gelijk heeft gemaakt. Burgers zoals u en ik 
hebben dus geïnvesteerd in een stuk grond 
om hier een huis te mogen bouwen. Vervol-
gens past de gemeente eenzijdig de spelregels 
aan en wordt u als burger van de ene op de 
andere dag geconfronteerd met een waarde-
loos stukje grond.

De gemeente verschuilt zich vervolgens ach-
ter termen als krimp en crisis op de woning-
markt. Het kwalijke is echter dat de gemeen-
te in veel gevallen haar eigen bouwplannen 
en kaveluitgifte wel door zet. 

Kortom: 
de burger 
mag voor 
de kosten 
opdraaien, 
terwijl de gemeente zelf haar verliezen niet 
hoeft te nemen.

Bij ieder raadsvoorstel van deze aard, waarin 
burgers oneerlijk worden behandeld, zal GBB 
tegen stemmen. Laat de gemeente weer ten 
dienste staan van de burger!

Wilt u net als wij uw leefomgeving in eigen 
hand houden, neem dan contact met ons op.

gbbfractie@bronckhorst.nl

groenlinksfractie@bronckhorst.nl

GroenLinks wil in Bronckhorst een andere 
politiek. Een politiek die dienstbaar is aan 
haar inwoners en die de menselijke factor 
als uitgangspunt neemt. Daarom willen wij 
voor ons verkiezingsprogramma graag we-
ten wat er bij u leeft, waar u vindt dat de 
politiek meer aandacht aan moet besteden. 

Natuurlijk hebben wij ook zelf ideeën en 
ambities voor wat we in de periode 2014-
2018 willen bereiken: een gemeente met 
leefbare kernen en goede voorzieningen, 
incl. zwembaden en andere sportvoorzie-
ningen! Een goed vangnet voor degenen die 
niet zelfstandig kunnen meekomen, met 
een goed stelsel van sociale voorzieningen: 
van Jeugdzorg tot WMO en met huishoude-
lijke hulp die in stand blijft. En vooral ook 
een groene gemeente: niet beheerst door 
intensieve eenzijdige landbouw (geen LOG 
Halle-Heide), maar wel een gemeente waar 
boeren kunnen leven van hun bedrijf. Waar 
ook kansen zijn voor bedrijven in de (klein-
schalige) recreatie, zoals kampeerboerde-
rijen. 
Heeft u nog aanvullende ideeën die u graag 
gerealiseerd wilt zien? De belangenorgani-

saties staan al bij ons op de stoep. Maar ook 
van u als individuele burger zijn voorstellen 
bij ons meer dan welkom! Mailt u ons uw 
ideeën en we zullen daar niet alleen seri-
eus naar kijken, maar ook aan iedereen die 
heeft gereageerd aangeven wat wij met hun 
ideeën gedaan hebben. 

Geeft u gerust aan wanneer u het op prijs 
stelt dat wij bij u langskomen voor een ge-
sprek. Ook ideeën voor (kleinschalige) in-
novatieve projecten zijn welkom. Hierbij 
denken we bijvoorbeeld aan initiatieven om 
te komen tot andere vormen van zorg voor 
zowel ouderen als mensen met enigerlei be-
perkingen. 

Lanceer uw ideeën en wij gaan er mee aan 
de slag!

Fractie GroenLinks Bronckhorst

Andere politiek: dienstbare politiek!

Eind deze maand wordt er door de gemeente-
raad beslist of het zwembad in Hengelo en in 
Vorden open blijft. Hieraan is een heel proces 
vooraf gegaan. Het begon met de TBB ‘toe-
komst bestendig Bronckhorst’ (voor discussie 
en voor overleg). In het TBB werd gesteld dat 
de raad vindt dat Bronckhorst toe kan met één 
zwembad. Na de privatisering van het Hessen-
bad was dus al aan deze doelstelling voldaan. 
Natuurlijk hebben college en de raad geen en-
kele moeite met meerdere zwembaden in de 
gemeente, maar dan moeten deze zwembaden 
wel de eigen broek ophouden. Er ontstond vol-
op commotie en dat is heel goed te begrijpen. 
Want wie wil er nu het zwembad dat in de 
buurt ligt dicht hebben? Niemand toch. Ac-
tiegroepen werden er opgericht, vrijwilligers 
gingen rekenen en het college en de ambte-
naren dachten mee met al-
lerlei plannen. Er werden 
deadlines gesteld en deze 
werden menigmaal weer 
opgerekt. En er werden 
meerdere overleggen geor-
ganiseerd en er ontstond 
in de verschillende kernen 
een groep vrijwilligers die 

zaken wisten 
te combineren. 
En wat menigeen hoopte, maar in eerste in-
stantie niet haalbaar bleek, lijkt nu te lukken 
dankzij de inzet van vrijwilligers die aanpak-
ten, rekenden, zich opgaven om mee te hel-
pen bij het exploiteren  in de toekomst van 
de zwembaden en de ruimte die het college 
gaf voor een nieuwe deadline. In Bronckhorst 
hebben de inwoners laten zien wat voor een 
energie er los komt als mensen gaan samen-
werken. Het (on)mogelijke komt dan voor el-
kaar en de zwembaden blijven waarschijnlijk 
allemaal open. Natuurlijk weet niemand hoe 
het er over vijf jaar uitziet, maar volgens de 
berekeningen die er gedaan zijn moet het luk-
ken en vanuit dat vertrouwen geeft de CDA-
fractie een grote pluim aan de vrijwilligers die 

zich hiervoor ingezet heb-
ben. Een mooi voorbeeld van 
de doe-democratie, waarbij 
burgers zelf de verantwoor-
delijkheid nemen voor hun 
leefomgeving. Het CDA 
vindt dit ook heel goed pas-
sen bij haar uitgangspunt: 
Samen kunnen we meer!

cdafractie@bronckhorst.nl

Geef elkaar vertrouwen

Burgers ten dienste van de gemeente?



Toch kan de ploeg van trainer Michel 
Feukkink met vertrouwen richting de 
thuiswedstrijd tegen Doetinchem toe 
werken. Want tegen de sterke tegen-
stander FC Winterswijk, die als WVC 
is gedegradeerd uit de 2e klasse, was 
het grote gedeelten van de wedstrijd 
gelijkwaardig al was het uiteindelijk 
wel een verdiende nederlaag.Het eer-
ste kwartier kwam FC Winterswijk 
sterk uit de startblokken en lieten di-
rect zien dat deze ploeg niet voor niets 
genoemd wordt als één van de titel-
kandidaten. Na een kwartier kreeg 
Vorden meer grip op de wedstrijd en 
kwamen er af en toe door de zeer ster-
ke middenvelders Sam Abbink en Roy 
Böhmer voetballend uit. Echte kansen 
werden echter niet gecreëerd, maar 
ook FC Winterswijk kon doelman 
Robin Verstegen niet echt aan het 
werk zetten. In de 35e minuut kreeg 
Vorden een ingooi te nemen aan de 
rechterkant ter hoogte van de 16-me-
terlijn. De bal kwam terecht bij Sam 
Abbink en met een goede draaibewe-
ging tikte hij de 0-1 binnen. De laatste 
10 minuten van de 1e helft hield v.v. 
Vorden keurig stand en bij de goede 
spelhervattingen van doelman Robin 
Verstege kon het steeds prima onder 
de druk uit komen.De tweede helft 
begon hetzelfde als de 1e en nu was 

het wederom FC Winterswijk wat de
klok sloeg. Maar ondanks een flink
wedstrijdoverwicht dwong het geen
echte kansen af, maar bij een voor-
zet in de vijfde minuut van de twee-
de helft taste Robin Verstege mis en
via een kopbal werd het 1-1. Terwijl 
iedereen dacht dat FC Winterswijk 
flink zou doordrukken was het toch
Vorden dat steeds beter in de wed-
strijd kwam. Het was niet alleen dat 
de strijd in evenwicht kwam, maar 
Vorden kon zelfs de voorwaartsen
in stelling brengen en via Frank Hid-
dink en Daan Horstman kwamen de
geel-zwarten zelfs twee keer gevaar-
lijk voor het doel van de fusieclub. 10
minuten voor tijd werd aan de linker-
kant ter hoogte van het zestien meter
gebied een duel uitgevochten tussen
de spits van FC Winterswijk en Stefan
Eggink. De laatstgenoemde werd uit
evenwicht gebracht en kon niet meer
anticiperen en zag zijn directe tegen-
stander snel handelen en uit de draai
raak schieten. Met twee invallers, Rick
Schroer en Don Rouwen, speelde Vor-
den daarna alles of niets, maar in de
laatste minuut werd de stand uit een
prima uitval 3-1 en was de wedstrijd
gelopen. 
Uitslagen en Programma: 
Ga naar www.vv-vorden.nl

Vorden verliest
tweede wedstrijd van
FC Winterswijk
Vorden - Afgelopen zondag heeft Vorden 1 verloren van FC Winters-
wijk. In de tweede wedstrijd van de competitie konden de geel-zwarten
de goede start van de competitie, 4-1 winst tegen Varsseveld, geen ver-
volg geven en zij verloren tegen de nieuwe fusieclub uit Winterswijk
met 3-1.

‘Er verblijven hier en daar toch ook 
nog mensen op de campings’, zo wist 
Wilma Oldenhave te vertellen. Echt-
genoot Willem had wel een verkla-
ring voor het hoge bezoekersaantal 
en zegt: ‘Vandaag hebben wij juist 
profijt gehad van het slechte weer. 
Op diverse plekken in de regio wer-
den evenementen afgelast en bij ons 
in de smederij was het natuurlijk 
lekker droog. Wat mij opviel, het 
enthousiasme van de mensen over 
hetgeen wat ze hier aan ambachten 
zagen. Zelf loop je er de hele dag tus-
sen en dan merk je soms niet eens 
wat wij hier zelf aan mooie dingen 
maken’, zo zegt Willem Oldenhave 
lachend. Behalve natuurlijk een aan-
tal onmisbare medewerkers, was het 
deze dag een echt familie gebeuren. 
Erik Oldenhave voorzag de bezoekers 
van koffie en legde uit wat er alle-
maal te zien was. Zijn zus Elke ver-

telde ‘honderd-uit’ over het plakken 
van goud (vergulden).
‘Kijk hier op de foto zie je de be-
kroningen die wij voor een toren in 
Hoogkarspel hebben verguld. De-
zelfde werkzaamheden in de pastorie 
in de Kranenburg’. Het bezoek vond 
het uitermate interessant om te ho-
ren en met name om te zien, hoe 
één en ander in zijn werk gaat. Voor 
haar op tafel ligt een half opgegeten 
broodje. ‘Ik heb geen tijd gehad om 
te lunchen, vandaar dat ik zo nu en 
dan een hapje neem’, zo sprak Elke. 
Naast haar, laaide het vuur in de 
smidse hoog op. Vrijwel iedere bezoe-
ker wilde met eigen ogen zien hoe er 
in een smederij wordt gewerkt, mede 
doordat volgens Willem Oldenhave 
de opleiding smid in Nederland niet 
meer wordt gegeven. Sergio Wope-
reis en Kevin Brummelman toonden 
letterlijk in ‘het zweet des aanschijn’ 

hun vakmanschap. Sergio keek met 
welk een precisie Tjeerd Maalderink 
was ook bezig met het bewerken van 
ijzer . ‘Ik kwam hier een kijkje ne-
men en vroeg of ik ook een stuk ijzer 
mocht smeden en dat kon. Ik vind 
dit heel mooi werk, thuis heb ik in 
de tuin ook een aambeeld staan’, zo 
vertelde Tjeerd, student scheidkunde, 
onderwijl hij zich de zweetdruppels 
van het gezicht wiste.
In de showroom van het gebouw 
hangt een bordje met de tekst ‘wij re-
pareren alle soorten metalen’. Bezoe-
kers verdringen zich om al het hang- 
en sluitwerk, van dichtbij te bekij-
ken. Een grote foto showt het nieuwe 
hekwerk bij het Kurhaus in Scheve-
ningen dat door Smederij Oldenhave 
is gerestaureerd. Bert Schotman van 
de gelijknamige Restauraties B.V. is 
druk in de weer met het metselen 
van een muurtje, zodat de aanwezi-
gen kunnen zien waar hij zich zoal 
dagelijks mee bezig houdt. Libbe van 
Dijk is verheugd over de interesse die 
men heeft voor zijn collectie stoffen. 
‘Ik heb vandaag al een paar opdrach-
ten ontvangen en daar ben ik erg blij 
mee’, zo zegt Libbe. Verder tijdens 
de opendag demonstraties van een 
rietdekker, een fresco-schilder, een 
glas-in-lood firma, een hoedenmaak-
ster e.d.
Er zijn ook oude motoren te bezich-
tigen en buiten staan in een lange 
rij aan weerszijden van de Bedrijven-
weg, tractoren, met soms ronkende 
motoren, opgesteld. Eén van de oud-
ste tractoren, gemaakt in Engeland 
dateert al uit 1939! Willem Olden-
have loopt met een tevreden gezicht 
rond. Niet alleen tevreden over het 
bezoekersaantal maar eveneens over 
het familiebedrijf. Zegt hij: ‘In 2012 
hadden we een minder jaar. Door al 
die bezuinigingen minder orders dan 
wij gewend waren. Gelukkig is de or-
derportefeuille thans beter gevuld. 
Zo zijn we op dit moment bezig met 
restauratiewerkzaamheden bij het 
jachthuis St. Hubertus in Hoenderlo. 
In Rotterdam met de restauratie van 
de koperen leuningen van de Eramus 
universiteit. Tevens hekwerken bij 
kasteel Biljoen in Velp e.d. Nee, we 
mogen niet klagen’, zo zegt Willem.

Bedrijf profiteerde tijdens Open Monumentendag van het slechte weer
Bijna duizend bezoekers Smederij Oldenhave

Vorden - ‘De telefoon stond de gehele morgenroodgloeiend. Tiental-
len mensen die vroegen of de demonstraties van ambachten bij ons 
doorgingen. Werkelijk telefoontjes uit alle delen van het land’, zo 
zegt Wilma Oldenhave onderwijl ze de bezoekers die binnenkwamen 
hartelijk begroette. Het was zaterdag inderdaad de gehele dag een 
komen en gaan van naar schatting bijna duizend bezoekers, niet al-
leen afkomstig uit Vorden en omgeving, maar ook uit de provincies 
Groningen, Friesland, Drenthe en zelfs uit Zeeland.

Smeden in de smidse.

Met de opbrengst van de collecte zet 
de Nierstichting alles op alles om er-
voor te zorgen dat mensen met een 
nierziekte in leven blijven en ook 
écht kunnen blijven leven. En dat is 
hard nodig, want voor mensen met 
ernstig nierfunctieverlies bestaan 
maar weinig opties: dialyse, nier-
transplantatie of de dood. De Nier-
stichting strijdt voor meer donoren, 
maakt zich hard voor preventie en 
werkt vastberaden aan een draag-
bare kunstnier. “Werken je nieren 
niet, dan ga je dood. Dit klinkt mis-
schien hard, maar is helaas wel de 
realiteit”, zegt Tom Oostrom, direc-
teur van de Nierstichting. “Dialyse 
is een levensreddende behandeling, 
maar erg zwaar en neemt slechts 
twintig procent van de nierfunctie 

over. Daarom voelen nierpatiënten 
zich vaak moe en ziek en gaat hun 
conditie steeds verder achteruit. Een 
niertransplantatie is meestal de bes-
te oplossing, er is echter nog steeds 
sprake van een groot tekort aan or-
gaandonoren”.

In leven blijven en écht blijven 
leven
“De Nierstichting ontvangt geen 
geld van de overheid. Jaarlijks wordt 
ruim 4 miljoen euro opgehaald tij-
dens de collecte. Dat is ongeveer 
25% van onze totale inkomsten en 
is daarmee van essentieel belang 
voor het werk van de Nierstichting”, 
benadrukt Linette Norde, collecte-
coördinator van de Nierstichting in 
Vorden. “De Nierstichting zet haar 

inkomsten in om het aantal dono-
ren te vergroten en doneren bij le-
ven te stimuleren. Verder zetten we 
in op preventie en werken we hard 
aan een draagbare kunstnier. Ofwel: 
we zetten alles op alles zodat men-
sen met een nierziekte in leven blij-
ven, en ook écht blijven leven. Geef 
daarom aan de collectant als deze bij 
u aan deur komt”.

Donornier te laat
In Nederland heeft ruim 1 miljoen 
mensen chronische nierschade. 
60.000 mensen hebben ernstige 
nierproblemen. 6.500 mensen zijn 
afhankelijk van dialyse en 900 men-
sen staan op de wachtlijst voor een 
donornier. Jaarlijks overlijdt 1 op de 
6 dialysepatiënten en overlijden 200 
nierpatiënten op de wachtlijst om-
dat voor hen een donornier te laat 
komt. Voor meer informatie kunt 
u de website van de Nierstichting 
raadplegen: www.nierstichting.nl

Collecte Nierstichting
Vorden -  In heel Nederland gaan van 16 tot en met 21 september 
zo’n 80.000 vrijwilligers van de Nierstichting van deur tot deur tij-
dens de Nationale Collecteweek. In Vorden gaan 70 enthousiaste 
collectanten op pad voor de Nierstichting.

Zolang er nog veteranen in Vorden 
zijn gaan we door! En dus verzame-
len we zoals gewoonlijk de 2e don-
derdag in oktober weer bij Fan Sheng, 

het bekende Chinees restaurant in
Vorden. Om 17,00 uur – bijpraten on-
der het genot van een borrel – en om
18.00 uur de Indische maaltijd. Dat 
is op zich al de moeite waard. Want
lekker-r-r-r. Noteer dus in uw agenda,
10 oktober, 17,00 uur. Ook als u niet
in actieve dienst bent geweest, b.v. als
weduwe van een veteraan of met een
andere “link” naar dat mooie land. 

Voor verder informatie: Harry de 
Bruin. Tel: 0575- 551144

Bijeenkomst Vordense 
Indië-veteranen
Vorden - Er is enige twijfel ont-
staan bij de Vordense Indië-ve-
teranen.Moeten we de jaarlijkse 
bijeenkomst nog wel door laten 
gaan? Immers, het groepje wordt 
steeds kleiner. (Om begrijpelijke 
redenen overigens..) Maar we heb-
ben de knoop doorgehakt.De dienst werd geleid door drie voor-

gangers uit de verschillende kerken 
in Vorden, t.w. pastor W. Matti, ds. 
F.W. Brandenburg en ds. J. Kool. Het 
‘Startzondag Kinderkoor Vorden’, 
zo’n kleine 30 kinderen, zong onder 

leiding van dirigent Piet Piersma op 
enthousiaste wijze een aantal liede-
ren die zeer aanstekelijk werkten 
op de aanwezigen. Na afloop van dit 
feestelijk gebeuren werd er onder het 
genot van een hapje en een drankje 

met elkaar van gedachten gewisseld. 
Aansluitend ging een deel van de 
aanwezigen al wandelend in groepjes 
op weg, pratend met elkaar over on-
derwerpen die hen vooraf waren aan-
gereikt. Onderweg op de uitgezette 
route, werden zij verrast op kleine 
hapjes die door de werkgroep Bijbels 
koken waren gemaakt. De Dorpskerk 
was uiteindelijk het eindpunt van 
deze gesprekswandeling die werd af-
gesloten met een korte gebedsdienst.

Feestelijke Startzondag
Vorden - Het was zondagmorgen rond half tien al aardig druk in de 
Christus Koningkerk aan Het Jebbink . De gezamenlijke kerken in 
Vorden vierde deze zondag de start van het nieuwe kerkelijke seizoen 
2013 - 2014 met als thema ‘Geloven met hart en ziel’. Om 10.00 uur 
werd een ieder in een volle Christus Koningkerk welkom geheten.

Een week voor dat KZV plaatsvond 
waren alle KZV-deelnemers met 
partners en gasten door het KZV-be-
stuur uitgenodigd voor een intieme 
meeting op KunstZondagVorden-
locatie Dorpsstraat 9 om, omgeven 
door kunst, kennis te maken met 
gastkunstenaar Aukje Simone van 
Rossum en te genieten van het fan-
tastische optreden van gitarist/com-
ponist en zangeres Cyril en Tatum 
Whistler. 

Deze meeting was de opmaat naar 
een zeer succesvolle KunstZondag-
Vorden van 8 september jl. die door 
een groot, zeer enthousiast en geïn-
teresseerd publiek bezocht werd.

Velen togen eerst naar het start-
punt, de KunstZondagVorden-loca-
tie op Dorpsstraat 9, om zich daar te 
oriënteren  en te laten informeren 
over wat men kon verwachten op de 
diverse locaties.

Gastkunstenaar Aukje Simone van 
Rossum, die op Dorpsstraat 9 een 
aparte ruimte had ingericht, vertel-
de het publiek in geuren en kleuren 
over haar expositie Kunst over Kof-
fie.

Kunstenaars, vormgevers, galerie-
houders en publiek kunnen terug 
kijken op een zeer geslaagde dag en 
zich alvast voorbereiden op de vol-
gende KZV die 8 december plaats-
vindt, zie 
www.kunstzondagvorden.nl

Nabeschouwing 
KunstZondagVorden 
8 september
Vorden - KZV 8 september a.s.: 
met special ‘Kunst over koffie’.

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



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Vanaf 1 oktober kunnen bestuurders en leiding-
gevenden van verenigingen en stichtingen in Bronck-
horst voor ondersteuning, informatie en advies 
aankloppen bij Clubvooruit, het bureau voor 
verenigingsondersteuning in de regio Achterhoek 
Oost. Vanaf 2012 konden verenigingen in Berkel-
land, Oost Gelre en Winterswijk daar al terecht. 
Wij bieden deze ondersteuning nu ook aan vereni-
gingen in onze gemeente aan. 

Steun aan vrijwilligers
Het verenigingsleven is van cruciaal belang voor 

verenigingen en stichtingen staat echter onder 
druk door overbelasting, veeleisende wetgeving, 
kritische inwoners en een toenemend tekort aan 

stratie, salarisadministratie, ledenadministratie, 

veelal kosteloos. 

Cursussen en workshops
Om bestuursleden instrumenten in handen 
te geven om hun vereniging of stichting naar een 

de activiteiten in Bronckhorst. Bent u bestuurder 

Adviesgesprek

tel. (0545) 47 25 02 of info@clubvooruit.nl

Bent u ook een vereniging of stichting en heeft u 

harte welkom. We hopen 16 oktober op een grote 
belangstelling!

ClubVooruit: ondersteuning voor verenigingen 
en stichtingen
Nu ook in Bronckhorst!

Wilt u wonen op een unieke plek in 

meente minimaal 2 en maximaal 
4 bouwkavels voor particulier 

2-onder-1-kap). Hier kunt u binnen 
de uitgangspunten van het bestem-

aannemer.

Inloopavond

gemeentehuis een inloopavond 

kaveloppervlak en type woningen. 

Hebt u interesse in een bouwkavel 
in het centrum van Hengelo en wilt 

op de inloopavond. Op basis van 
de interesses en voorkeuren gaan 

organiseren. 

Vragen

kavels, dan kunt u contact met ons 
opnemen via e-mail info@bronck-
horst.nl of tel. (0575) 75 02 50. 

de inloopavond maar heeft u wel 
interesse in een kavel, vult u dan 
een formulier in op de website van 

Inloopavond unieke bouwkavels 
Hengelo centrum

Het ROZ (Regionale Organisatie Zelf-

van 14.00 tot 17.00 uur in het gemeen-
tehuis. Speelt u wel eens met de 

starten of uw diensten aan te bieden 

het ondernemerschap en wat het 

genheid om vragen te stellen, ook 
specifiek over het starten vanuit een 

om een afspraak te maken voor een 
gratis adviesgesprek. 

Deelnemen

shop kan telefonisch (074) 245 89 77 

ROZ (Regionale Organisatie Zelf-
standigen) voert voor de meeste ge-
meenten in de Achterhoek, waaronder 
Bronckhorst, en Twente regelingen 
voor ondernemers uit. Onder andere 
houdt een ROZ ondernemersadviseur 

gemeentehuis om ondernemers te 

Denkt u na over het starten 
van een eigen bedrijf?
Kom naar de ROZ-workshop 
‘Een eigen bedrijf iets voor u?’!

te houden en u op de hoogte te 
stellen van ons beleid, producten 
en diensten, activiteiten en vele 
besluiten. We doen dat op verschil-

pagina’s, www.bronckhorst.nl, 

gemeente ook hier te vinden. 

Volg ons op twitter 
(@gem_bronckhorst) of 
vindt ons leuk op facebook 
(www.facebook.com/
gemeentebronckhorst) 
en weet wat er speelt 
bij de gemeente!

Volg de gemeente op sociale media



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.

Raadsvergadering 
26 september 2013
Op 26 september vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De openbare 
vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom om deze 
vergadering bij te wonen. 

Op de agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:

 De raad wordt voorgesteld in te 
stemmen met de plannen van de 
initiatiefnemers voor instandhou-
ding van de zwembaden in Hengelo 
en Vorden. De ingediende plannen 
voldoen aan de gestelde kaders, 
zoals een sluitende exploitatie 
voor minimaal vijf jaar. Als de raad 
instemt met de plannen worden de 

baden met een eenmalige gemeen-
telijke bijdrage overgedragen aan 
de initiatiefnemers en zijn zij zelf 
verantwoordelijk voor de exploita-
tie. Wel biedt de gemeente de initi-
atiefnemers gedurende twee jaar 
in beperkte mate begeleiding aan 
om inhoud te geven aan de plannen 

-

 Het plan heeft betrekking op het 

schrappen van woningbouwloca-
ties binnen de bebouwde kom van 
Zelhem. Ook komt hiermee de mo-
gelijkheid tot een tweede woning 
bovenop de begane grondbouwlaag 
te vervallen. Het ontwerpbestem-
mingsplan heeft ter inzage gele-
gen en er zijn twee zienswijzen in-
gediend. De raad wordt gevraagd 
het bestemmingsplan ongewijzigd 
vast te stellen en de zienswijzen 
ongegrond te verklaren

 De Basisadministratie Adressen 
en Gebouwen (BAG) registreert 

 tegenwoordig het aantal woningen 
in de gemeente. De BAG merkt, 

 anders dan voorheen, dubbele 
 bewoning aan als zelfstandig 
 huishouden. Met deze herziening 

sluiten de bestemmingsplannen 
weer aan op de BAG

 De Rekenkamercommissie heeft 
een onderzoek uitgevoerd naar 

 het grondbeleid van de gemeente. 
Aanleiding hiervoor is onder andere 
de huidige situatie op de grond- 

 en woningmarkt. B en w vragen de 
raad kennis te nemen van de aan-
bevelingen van de commissie en 

hen opdracht te geven voor eind 
2013 een voorstel voor grond-

 beleid aan de raad voor te leggen 
en daarin de aanbevelingen te 

 verwerken

investeringen
 De raad wordt gevraagd met de 

actualisatie en prioritering in te 
stemmen

 B en w vragen de raad kennis te 
nemen van de programmabegroting 
2014 van de Veiligheidsregio en 
deze vast te stellen

 De raad wordt gevraagd in te stem-
men met de jaarstukken 2012 van 
de Regio Achterhoek, waarbij het 
voordelig resultaat van € 112.000 
terug moet naar de gemeenten, en 
de inwonerbijdrage voor 2012 vast 
te stellen op € 5,37 per inwoner 

 (€ 0,37 lager dan de verstrekte 
 inwonerbijdrage)

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over on-
derwerpen  
kunt u inspreken tijdens de commis-

sievergaderingen, iedere tweede 
woensdag en donderdag van de 
maand. Over onderwerpen die niet 

 heeft u hiervoor 
de mogelijkheid tijdens het agenda-
punt ‘Mogelijkheid tot inspreken over 
niet-geagendeerde onderwerpen’ in 
de commissievergadering die iedere 
tweede donderdag van de maand 
plaatsvindt.

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

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

Voor alle infor-
matie over de 
onderwerpen 
die op de agenda 
staan verwijzen 
wij u naar www.
bronckhorst.nl of 
scan de QR-code.

De Week van de Opvoeding is dit jaar van 7 t/m 
13 oktober 2013. Het thema van de week is ‘Word 
spelenderwijs!’ Spelen met uw kind is belangrijk 
én leuk! Voor uw kind maar ook voor u als ouder. 
Dit zorgt er voor dat u nog meer van UW kinderen 
kunt genieten. Het Centrum Jeugd en Gezin 
Bronckhorst is een zoektocht gestart naar de 
leukste spe(e)ltips voor u en uw kind(eren)! 

De leukste speltips worden beloond met mooie 
prijzen. Op 9 oktober is er een thema inloopmiddag 
Spelend Wijs in de bibliotheek in Hengelo (Gld). 
Tijdens de middag worden de leukste speltips 
bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt. Er zijn 
verschillende stands met o.a. een poppendokter! 

 9 oktober 2013
        14.00 tot 16.00 uur

    Sterreweg 10, Hengelo (Gld)
Meer informatie? Kijk op www.cjgbronckhorst.nl

Wedstrijd CJG Achterhoek 
Week van de Opvoeding 

De gemeente heeft een subsidiebeleid op basis 
waarvan diverse organisaties jaarlijks recht 
hebben op subsidie. Bijvoorbeeld sportvere-
nigingen, muziekverenigingen en jongeren-
organisaties kunnen een bijdrage van de 
gemeente krijgen. Om in 2014 voor deze 
waarderingsubsidie in aanmerking te komen, 
moeten organisaties vóór 1 oktober 2013 een 
aanvraagformulier indienen. De regels op 
basis waarvan wij een subsidie toekennen 

zijn dit jaar aangepast. We bekijken onder 
meer of de activiteiten van een vereniging 
bijdragen aan de ontwikkeling en deelname 
van kwetsbaren en jeugdigen in Bronckhorst.

Via onze website www.bronckhorst.nl kunt u 
de subsidie direct aanvragen. Als u zoekt op 
‘subsidie’ vindt u alle informatie bij ‘Subsidie 
voor verenigingen en maatschappelijke orga-
nisaties’. Hier vindt u ook de verordening met 
de bijbehorende beleids- en uitvoeringsregels. 

De beslissing op uw subsidieaanvraag ontvangt 
u uiterlijk op 31 december 2013.

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

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

Uit de raad

Horecawet, 12 oktober 2013 van 09.00 tot 21.00 uur, H.F. Willemsen

Horecawet, 3 november 2013 van 11.00 tot 17.00 uur, D. Garritsen

20.00 tot 02.30 uur, plaatsen van tijdelijke reclameborden, 14 oktober t/m 8 november, tijdelijke 
gebruiksvergunning bestaand gebouw, 2 en 3 november 2013, stichting Humstee

Een ieder kan tot het moment dat het besluit is genomen, een zienswijze op de bovenstaande ingekomen 
aanvragen naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.  

Ontvangen op 5 september 2013:

Aanvragen

Ontvangen op 10 september 2013:

Ontvangen op 11 september 2013:

Ontvangen op 3 juli 2013:

Ontvangen op 5 augustus 2013:

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

Afgegeven op 5 september 2013:

 14 t/m 16 september 2013, Josi events

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Afgegeven op 9 september 2013:

Afgegeven op 10 september 2013:

Afgegeven op 11 september 2013: 

Afgegeven op 12 september 2013:

 

Afgewezen aanvragen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Rectificatie 

Buiten behandeling gelaten aanvragen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 

Meldingen(art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

Voornemen tot uitschrijving GBA

 

personen:

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige beheerder roept het bestuur van de 
Stichting Dorpshuis “De Horst” te Keijenborg sollicitanten op voor de betrekking van:

BEHEERDER M/V

Het betreft een betrekking tussen de 15-25 uur per week, waarbij de functionaris bereid moet zijn tijdens 
deze uren zijn/haar werkzaamheden te verrichten.

Van de beoogde functionaris wordt verwacht dat deze in samenwerking met de vrijwilligers onder verant-
woordelijkheid van het bestuur het centrum goed laat functioneren voor de bewoners en recreanten van 
Stichting Dorpshuis “De Horst”.

Het bestuur zoekt naar een persoon met de volgende kwalificaties: 

Voor nadere informatie met bovengenoemde kwalificaties kunt u zich wenden tot de mevrouw E. Klooken, 
lid van het Stichtingsbestuur, tel. 0575-462682. Te bereiken tussen 19.00 en 20.00 uur.

Heeft u belangstelling, dan kunt u voor 1 oktober a.s. uw sollicitatie met cv. zenden aan: 
Bestuur Dorpshuis “De Horst”
Ter attentie van mevr. I. Vial 
Kerkstraat 21, 7256 AR  Keijenborg



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

De eigenaresse van de Hengelose 
modezaak kon rekenen op veel be-
langstellende dames die inspiratie op 
kwamen doen aan de hand van alle 
goed geklede mannequins die op bei-
de dagen voorbij kwamen. 

Dankzij Schoenmode Hermans en 
Martine Hair + Beautysalon waren de 
modellen ook voorzien van de laat-
ste schoenmode en waren de kapsels 
en make-up tiptop in orde. Eén ding 
werd duidelijk op beide dagen: er is 

dit najaar een ruime keuze aan mer-
ken, stijlen en kleuren.

Klanten van Langeler Mode ontvan-
gen in de maand september 10 pro-
cent korting op hun aankoopbedrag 
in de vorm van een modecheque, die 
in de maand november besteed kan 
worden.

Bekijk meer foto’s van de 
modeshow op Contact.nl

Najaarstrends komen voorbij op catwalk van 
Langeler Mode
Hengelo - Stijlvol paradeerden de modellen vorige week over de cat-
walk in de winkel van Langeler Mode aan Kerkstraat 11 in Hengelo. 
Hanneke Langeler zelf introduceerde woensdag en donderdag als la-
dyspeaker de trends van het aankomende najaar.

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

Hekwerken en Omheiningen

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Zaterdag
21 september

in de discotheek

We love
the 90’s
Aanvang 21.00 uur

Maandaanbieding SEPTEMBER

Huiscollectie
Vinyl

15% Korting*

* Vraag naar de voorwaarden.

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

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

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

www.spannevogel.nl

Heb je altijd al een 
fotoboek willen maken, 
maar weet je niet hoe?

Volg dan nu voor € 37,50 één van onze workshops en 
maak daarna de mooiste fotoboeken!

Kijk voor meer informatie op www.fotoboekenco.nl 
of bel Céline Hissink: 06-10465230.

Schrijf je nu in voor een workshop in september 
of oktober en ga zelf aan de slag!

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

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

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

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en aktie’s!

Volop pruimen, appels en peren uit onze bongerd.

Conference of Triumph Peren 1.00 kilo

Handappelen Elstar of Alkmene 3 kilo 2.99
Zuurkool uit `t vat 500 gram 0.49

Mooie Spitskool 0.69 kilo

Nieuwe oogst Victoria aardappelen 10 kilo 3.99
Kado tip! Doe het met een streekproducten pakket!!



Grasmeijer strijdt om de prijzen bij 
drie disciplines tijdens dit WK. Voor 
al deze onderdelen, dienen de deel-
nemers vooraf aan te geven he diep 
zij onder water gaan. Free Immersion 
(FIM) is de discipline waar ze afgelo-
pen week tijdens de ‘training’ al een 
wereldrecord vestigde. De 20-jarige 
wil haar record tijdens het WK ver-
scherpen: ze wil deze week via het 
touw tot 100 meter diepte afdalen.
Verder doet de oud-inwoonster van 
Hengelo mee op het onderdeel CWT, 

wat inhoudt dat ze naar beneden 
duikt met behulp van een zogehe-
ten monovin aan haar voeten. Bij het
onderdeel CNF waar ze een gedeelde
tweede prijs won, gaat men uit van 
hetzelfde principe, maar dan zonder
hulpmiddelen. 
Grasmeijer kwam in aanraking met
deze extreme sport toen ze op rond-
reis was in onder andere Thailand. In
korte tijd wist de inmiddels in Maas-
tricht woonachtige studente zich op
te werken tot de wereldtop.

Oud-Hengelose Jeanine Grasmeijer boekt successen 
tijdens WK Free Dive

Wereldrecord: 
90 meter onder water

Hengelo - Via een touw ‘klom’ Jeanine Grasmeijer (20) in het Griekse
Kalamata afgelopen week tot een diepte van maar liefst 90 meter, zon-
der zuurstoffles. Toen ze 4 minuten en 19 seconden later weer boven
water kwam, mocht ze zich de jongste vrouwelijke wereldrecordhou-
der in deze extreme sport noemen. Ze leverde deze prestatie in een 
wedstrijd voorafgaand aan de AIDA individuele diepte wereldkam-
pioenschappen die deze week plaatsvinden. Maandagochtend 16 sep-
tember behaalde ze de zilveren medaille door zonder hulpmiddelen 60
meter naar beneden te zwemmen, eveneens zonder zuurstoffles.

Jeanine Grasmeijer daalde afgelopen week via een touw af tot 90 meter diepte, goed voor
het wereldrecord. Foto: Daan Verhoeven

Na het eerste fluitsignaal werd vrij 
snel duidelijk hoe Zelhem ingeschat 
moet worden. Deze ploeg speelt zeer 
aardig voetbal en kan veel druk op 
de bal uitoefenen. Dit in combinatie 
met een Sociï dat nogal ongeïnspi-
reerd speelde, zorgde voor een eenzij-
dig wedstrijdbeeld in de eerste helft. 
Het spel speelde zich voornamelijk 
af op de Sociï-helft, maar toch werd 
Zelhem niet erg vaak gevaarlijk. Het 
aantal kansen van Zelhem was op 
één hand te tellen. De nauwkeurig-
heid ontbrak veelal, tot aan de 25e 
minuut. Een lange bal glipte door 
de Sociï-verdediging, waarna de Zel-
hemse spits de bal uiteindelijk kon 
afmaken; 1-0. Verder waren er ook 
nog heel wat schoten op het doel van 
Henry Vreeman te noteren, maar ook 
die ontbeerden gevaar. In dat opzicht 
konden de voorwaartsen van Sociï 
moeiteloos meedoen. Er werden niet 
of nauwelijks mogelijkheden gecre-
eerd, het was dan ook exemplarisch 
dat de ploeg zich liet helpen door de 
gastheren. In de 40e minuut speelde 
de Zelhem-keeper in op de rechts-
back die wat onder druk werd gezet. 
De terugspeelbal die hij daarna in 
gedachten had veranderde in een lob 
over de keeper. Deze zag er daarbij 
ook ongelukkig uit, deze schitterende 
eigen goal betekende de 1-1. Met de-
ze ruststand mocht Sociï de handen 
dichtknijpen.

In de tweede helft herstelde Sociï 
zich wat. Het kreeg meer vat op de 
Zelhemse ploeg, waardoor zij nau-
welijks meer echt gevaarlijk konden 
worden. De ploeg creëerde wel mo-

gelijkheden, maar de kwalificatie 
‘kans’ mochten deze niet hebben.
Het duurde tot de 75e minuut dat
Sociï zelf ook eindelijk begon te voet-
ballen. Vanaf dat moment creëerde
het zich zelfs de beste kansen van de
wedstrijd. Dubaern Besseling zag een
schot gekeerd worden op de doellijn
en ook Kevin Esselink was tot twee
keer toe ongelukkig in de afwerking.
Uiteindelijk bleef het daardoor 1-1. 
Met een punt mocht Sociï gezien het
volledige wedstrijdbeeld blij zijn, an-
derzijds had het op het laatst de beste
kansen op de 1-2.

Met wedstrijden tegen Dierense Boys
en Zelhem heeft Sociï twee goede
ploegen getroffen. Sociï is nog onge-
slagen en volgende week moeten er
maar eens drie punten gepakt wor-
den. De Hoven komt op bezoek, aan-
vang 14.00 uur.

Uitslagen zaterdag 14 september
Ratti D1 – Sociï D1; 7-2
AZC E6 – Sociï E2; 1-11
Sociï E1 – Klein Dochteren E3; 16-1

Uitslagen zondag 15 september
Zelhem 1 – Sociï 1; 1-1
Sociï 2 – De Hoven 2 (afgelast)
Sociï 3 – SCS 1 (afgelast)
Sociï 4 – Basteom 6 (afgelast)
Warnsveldse Boys 6 – Sociï 5; 4-8
Halle VR1 – Sociï VR1; 2-4

Programma za. 21 september
Sociï C1 – Eefde SP C1
Brummen D4 – Sociï D1
Eefde SP E4 – Sociï E1
Sociï E2 – SV Basteom E4
Sociï F1 – Eefde SP F3

Programma zondag 22 september
Sociï 1 – De Hoven 1
AZC 4 – Sociï 2
Keijenburgse Boys 3 – Sociï 3
Pax 10 – Sociï 4
Sociï 5 – Klein Dochteren 4

Sociï pakt punt bij Zelhem 
met gemengde gevoelens
Wichmond - In de tweede speel-
ronde stond voor Sociï de uit-
wedstrijd bij Zelhem op het pro-
gramma. De eerste wedstrijd van 
Zelhem werd afgelast, mede daar-
door was niet echt bekend waar 
deze ploeg stond.

Het ensemble heeft een programma 
samengesteld van vocale en instru-
mentale werken van Engelse en naar 
Engeland geëmigreerde barokcompo-
nisten. O.a. Purcell, Händel en Gemi-
niani. Destijds werd dit programma 
in Londen geafficieerd als: “DELICIÆ 
MUSICÆ” being, A Collection of the 
newest and best SONGS, sung at Court 
and in the Public Theatres’.
Marieke Steenhoek 
behaalde in 2004 haar diploma aan 
het conservatorium van Amsterdam. 
In oktober 2008 maakte Marieke haar 
debuut als soliste bij het concertge-
bouworkest in de Nielsen-symphony 
o.l.v. Herbert Blomstedt. In het najaar 
van 2007 was Marike voor het eerst 
te horen als soliste bij Ton Koopman 
en het Amsterdam Baroque Orches-
tra & Choir. Eerder dat jaar was zij te 
horen als soliste bij de Nederlandse 
Bachvereniging tijdens een première-
uitvoering van Ernst Graaf‘s’Der Tod 
Jesu’o.l.v. Jos van Veldhoven. In 2010 
maakte Marieke haar debuut bij De 
Nederlandse Opera in de Wereldpre-
miére ‘A Dog’s Heart’ van Alexander 
Raskatov. Jan Kleinbussink, cantor-or-
ganist van de Grote of Lebuïnuskerk 

te Deventer, studeerde orgel, piano, 
muziektheorie en koor- en orkestdi-
rectie aan de conservatoria te Zwolle 
en Rotterdam en verkreeg in 1975 de 
prix d’ excellence voor orgel. Daarna 
begon hij zijn studie clavecimbel bij 
Ton Koopman te Amsterdam. Hij 
specialiseerde zich vele jaren in de 
theorie en uitvoeringspraktijk van 
de renaissance en barokmuziek en 
volgde interpretatiecursussen bij o.m. 
Anton Heiller (te Wenen) en Philippe 
Herreweghe (te Parijs). In ensemble- 
verband , werkt hij al vele jaren als 
orgel-continuo speler naast Ton Koop-
man in het vermaarde Amsterdam 
Baroque Orchestra. Hierbij werkt hij 
o.m. mee aan de CD-registratie van 
het volledige Cantate-werk van Joh. 
Seb. Bach. Ook werkte hij samen met 
vooraanstaande musici als Marius 
van Altena, Max van Egmond en Ma-
rie Leonhardt.Marike Tuin studeerde 
barokcello bij Wouter Möller en Jaap 

ter Linden aan het Conservatorium 
van Amsterdam en viola da gamba 
bij Philippe Pierlot en Anneke Pols 
aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag. Marike volgde master-
classes bij o.a. Jordi Savall, Reinhard 
Goebel, Wieland Kuijken en Roel Diel-
tiens en deed orkestervaring op in 
orkesten o.l.v. onder anderen Gustav 
Leonhardt, Philippe Herreweghe en 
Jos van Immerseel. Marike geeft re-
gelmatig concerten in binnen- en 
buitenland. Zo trad ze met het Uranie 
Chamberensemble op in de kapel van 
Versailles en het Concertgebouw in 
Amsterdam, speelde ze in orkesten 
als het Frankfurter Barockorchester 
en het Combattimento Consort Am-
sterdam en in het ‘passieseizoen’ is ze 
veelvuldig te horen in de Mattheus- en 
Johannespassion van Bach. Toegang 
10 euro (incl. consumptie). Jongeren 
t/m 16 jaar gratis. Zie ook 
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Maandelijkse Zondagmiddagconcerten 
in Vordense Dorpskerk van start
Vorden - Zondagmiddag 22 sep-
tember gaat de maandelijkse 
zondagmiddagconcertserie in de 
Vordense Dorpskerk weer van 
start. (Aanvang 15.30 uur).Na de 
herinrichting van de Dorpskerk 
bleek de akoestiek in positieve 
zin zeer verbeterd te zijn. Als 
eerste komt het ensemble Melpo-
mene naar Vorden. Het ensemble 
bestaat uit Marieke Steenhoek so-
praan, Marike Tuin viola da gam-
ba en barokcello en Jan Kleinbus-
sink klavecimbel.

Jan Willem van Opstal was al twee-
maal een half uur ‘Ontroerend Goed’ 
te gast bij Zomercarrousel 2012. Nu 
krijgt hij een uur de ruimte vóór de 
pauze met zijn verhalen, zijn warme 
stem en zijn gitaar-, accordeon- en pi-
anospel. Ná de pauze treedt de HBTG-
band aan met een gastoptreden van 
Wendy Addink. Onvervalste boeren-
rock, hopelijk komen de ‘Bullebak’ 

en de groenbak blues weer voorbij, 
maar ook een zeker hotel in Califor-
nië. Dankzij Johny Addink (drums), 
Eelke van Ark (basgitaar), Wim Woe-
stenenk (gitaar), Victor Macaré (gi-
taar en toetsen) en Peter van Veen 
(drums). 
Meer informatie en reserveren op 
webstek www.tom-vorden.nl of in-
formeer bij de kassa

Zomaar een middagje uit in TOM

Vorden - Zondagmiddag 22 september te Vorden: een troubadour pur 
sang in Theater Onder de Molen aan de Lindeseweg 29 in het buurt-
schap Linde, met Nederlandse en Franse chansons én een band met 
zangeres die eigen nummers in ’t plat brengt plus Engelstalige ja-
ren-70 muziek. Aanvang 15.00 uur.

Mensen die het leuk vinden wekelijks te komen jokeren of kla-
verjassen zijn welkom om een kijkje te komen nemen. Direct 
meekaarten kan ook. Voor meer informatie: mw. Wijs (klaver-
jassen) tel. 552628 of bij dhr. van Hout (jokeren) tel. 553042.

Kaarten bij Kaartclub
Vorden - Maandag 23 september begint Kaartclub 
Vorden het nieuwe seizoen. Een groep van ongeveer 
30 enthousiaste kaarters komt iedere maandag van 
14.00 tot 16.30 uur bij elkaar bij Plaza in Vorden.

Aan Ernst te Velthuis, Marjanne 
Grube, Toos Jansen, Frederique 
Olthaar, Marga Bruinsma, Ray-
mond Wiendels en Miranda Vos-
kamp de schone taak om het Dub-
belBakker toernooi net zo gezellig, 
spannend en sportief te laten ver-
lopen als voorgaande jaren! Ook 
dit jaar kan het toernooi rekenen 
op de sponsoren Hotel Bakker en 
de warme bakker Van Asselt. Het 
toernooi zal plaats vinden van 
woensdag 2 t/m zondag 6 oktober 
a.s. 
Opgeven kan nog tót 21 september 
via de website www.toernooi.nl

Vordens 
Tennis Park 
organiseert 
35+Dubbel-
Bakker 
toernooi
Vorden - Elk jaar in week 40 
wordt één van de laatste nazo-
mertoernooien van de KNLTB-
kalender gehouden in Vorden! 
Dit jaar neemt een totaal ver-
nieuwde commissie de orga-
nisatie van dit gemoedelijke 
toernooi op zich.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL
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In de MX2 klasse zal Jeffrey Herlings 
toch van start gaan. Op 20 augustus 
kwam hij tijdens de kwalificatieheat 
van de GP van België ten val en brak 
hierbij zijn schouderblad. Lange tijd 
was onzeker of hij zijn Open Neder-
landse titel in Lichtenvoorde kon pro-
longeren. Op 8 september verscheen 
hij echter aan de start van de laatste 
wedstrijd om het Wereld Kampioen-
schap MX2 in Lierop en afgelopen 
weekend gaf hij aan graag zijn titel 
tijdens de laatste wedstrijd van het 
Open Nederlands Kampioenschap te 
willen verdedigen.
Herlings staat op dit moment aan de 
leiding in het klassement en heeft 
een grote voorsprong van 45 punten 
op Glenn Coldenhoff. Rijders als Ce-
riel Klein Kromhof, Jake Nicholls, Ro-
main Febvre en natuurlijk thuisrijder 
Erik Eggens zullen tijdens het ONK 
het seizoen met een mooi resultaat 
af willen sluiten en ongetwijfeld voor 
spektakel gaan zorgen.
In de MX1 klasse lijkt Evgeny Bo-
bryshev op weg om de Nederlandse 
titel te gaan pakken. De Rus staat 
26 punten voor op de Zweed Filip 
Bengtsson en 39 op de snelle Schot 
Shaun Simpson. Motorcross is en 
blijft een mechanische sport en een 
foutje is snel gemaakt. Bobryshev zal 
het hoofd er dus bij moeten houden 
om zich voor de eerste keer als Ne-
derlands Kampioen te kunnen laten 
kronen. In de MX1 klasse zullen ook 
Marc de Reuver, Herjan Brakke en 
Mike Kras voor de winst gaan.
 
In de 125cc klasse heeft Freek van der 
Vlist uit Apeldoorn nog vier punten 
nodig om de titel in de wacht te kun-
nen slepen. De rijder van het Kemea 
Reytec VdLaarRacing Yamaha Team 
heeft een voorsprong van 46 punten 
op Wereld- en Europees Kampioen 
125cc Pauls Jonass. Joel van Meche-
len staat op een derde plaats en heeft 
een achterstand van slechts twaalf 
punten op Jonass. In de 125cc klasse 

wordt er altijd op het scherpst van de
snede gestreden voor het podium. Rij-
ders die in Lichtenvoorde voor het po-
dium zullen gaan zijn Davy Pootjes,
Calvin Vlaanderen, Max Engelen en 
Bas Vaessen.
 
In de 85cc klasse is de Brit Conrad 
Mewse op titelkoers. Mewse wist deze
zomer de wereldtitel in de 85cc klas-
se te pakken en heeft tot op dit mo-
ment al vier wedstrijden om het ONK
weten te winnen. In Lichtenvoorde 
hoeft hij nog slechts twee punten te
scoren om zich Nederlands Kampi-
oen te mogen noemen. Cyril Genot 
staat op een tweede plaats maar zoals
het er nu naar uitziet zal de talent-
volle Belg in Lichtenvoorde van start
gaan in de 125cc klasse. Jago Geerts
staat op een derde plaats maar zal 
toch op moeten blijven letten op de
beste Nederlander in de tussenstand,
Noud van Kraaij. De rijder uit het GPR
Promo MX Team staat slechts twaalf
punten achter op de Belg maar wordt
zelf ook op tien punten gevolgd door
Roan van de Moosdijk. De strijd om 
de derde plaats is dus nog volledig 
open.

Op zaterdag vanaf 9.00 uur strijdt
de jeugd voor het Open Nederlands
Kampioenschap, de entree is hierbij 
vrij. Op zondag starten de trainingen
om 9.00 uur en de wedstrijden 12.00
uur. Namens de MACL mogen rijders
Wesley Staring, Mark Helmink, Bjorn
Beerten, Jarry Dusseldorp en Mike
Raben met een WildCard tijdens de
trainingen een poging doen om een 
plek in de wedstrijd te bemachtigen.
Jeugd tot 12 jaar mag gratis naar bin-
nen. Kaarten zijn op 22 september
verkrijgbaar aan de kassa van Circuit
De Schans, Eikendijk 9 te Lichten-
voorde.
Voor meer informatie over de Open
Nederlandse Kampioenschappen Mo-
torcross en de rijderslijst kijkt u op 
www.macl.nl

Tijdens Open Nederlands Kampioenschap Motorcross:

Titel verdedigd door 
Herlings
Lichtenvoorde - Op zaterdag 21 en zondag 22 september organiseert
Motorcrossvereniging MACL op circuit de Schans in Lichtenvoorde de
finale van de Open Nederlandse Kampioenschappen Motorcross.

De Algemene Ledenvergadering van 
de VVV Bronckhorst vond een dag 
eerder, op 10 september plaats met 
schrikbarend weinig leden, allemaal 
toeristische ondernemers. Manager/
directeur VVV Heino Benthem: “Het 
belangrijkste was om met z’n allen 
na te denken over: ‘Wat willen we 
nou verder met het VVV’. De gast-
heerschapsfunctie kun je nergens 
anders kwijt, de regionale organisa-
tie zal dat niet oppakken, dat moet je 
zelf doen!”
De heer Benthum vindt het onbegrij-
pelijk dat de gemeente Bronckhorst 
niet meer financieel wil bijdragen, 
terwijl andere gemeenten in de Ach-
terhoek er wel geld voor over hebben. 
Hij weet dat vooral de VVD tegen 
structurele bijdragen is, aan welke 
organisatie dan ook. Maar wel wordt 
een structurele bijdrage gegeven voor 
de promotie van de regio. “Leg het 
de burger maar eens uit,” aldus een 
strijdvaardige manager. Zijn hoop is 
gevestigd op het CDA en de onderne-
mers.
Vrijwilliger, busgids Bronckhorst 
Chris Voerman: “De gemeenteraad 
vindt dat men zichzelf maar moet 
redden met een regionaal bureau en 
dan komen er wel steunpunten. Ze 
moeten zich realiseren welke aantal-
len mensen in Vorden passeren, het 

aantal klantencontacten. Dat ga ik 
straks benoemen.”
Voorzitter Peter Glasbergen gaf eerst 
Heino Benthem het woord. Twee be-
langrijke punten uit de ingezonden 
brief noemde hij. Eerste is de struc-
turele subsidie die wordt stopgezet 
pet 1-1-2014 na de vorming van een 
professionele toeristische organisa-
tie, terwijl die organisatie er dan nog 
niet is. “Tweede is dat deze regionale 
organisatie allerlei dingen prima kan 
gaan doen, maar die zal niet zorgen 
voor de ondersteuning van het gast-
heerschap,” zo stelt hij. “Behalve de 
ondernemers heeft ook de gemeente 
hierin een taak.”
Chris Voerman sprak namens de 
85 actieve vrijwilligers van de VVV 
Bronckhorst. VVV Vorden is de enige 
winkel die de gemeente rijk is, waar 
men probeert een goed gastheer-
schap neer te zetten. Hij somt op: 
8000 baliecontacten, meer dan 1000 
fietsgasten, meer dan 800 busgasten. 
“Gastheerschap vraagt structurele, 
financiële ondersteuning en is een 
taak van de gemeente. De toeristen-
belasting moet daaraan besteed wor-
den.”
De vrijwilligers van de VVV verzamel-
den handtekeningen van gasten van 
de winkel in Vorden. Alie Dinkelman 
bracht doos met zo’n 900 handteke-

ningen met de fiets naar wethouder 
Mulderije.
Een aantal raadsleden stelde nog vra-
gen aan de heren Benthem en Voer-
man. Bijvoorbeeld: Waarom moet 
een overheid bijdragen aan een or-
ganisatie waar de ondernemers van 
profiteren? Veel informatie wordt 
digitaal, via websites aangeboden. De 
afwezigheid van veel ondernemers 
op de ledenvergadering van de VVV, 
woog eveneens zwaar.
Natuurlijk wist de VVV Bronckhorst 
al een aantal jaren dat de subsidies 
gingen stoppen, maar heeft geen op-
lossing gevonden. “Onze leden beta-
len al de hoogste contributie,” aldus 
Benthem. “Andere inkomstenbron-
nen hebben we niet gevonden. Geen 
enkele VVV kan zonder gemeentelij-
ke subsidie.” Opgemerkt werd dat er 
nog vragen openstaan over de nota, 
die moeten worden beantwoord. Ook 
is de vraag wat er met de wel te fi-
nancieren projecten gebeurt als de 
subsidie wegvalt.
Wethouder Dorien Mulderije kreeg 
tot slot het woord. Zij bedankte alle 
vrijwilligers heel hartelijk voor het 
overhandigen van de handtekenin-
gen. Het was voor haar een herhaling 
van zetten. Ze gaf aan dat alle vereni-
gingen het cement van de samenle-
ving zijn. Mulderije is blij dat er door 
VVV en dorpsbelangenorganisaties 
op het gebied van recreatie en toeris-
me goede projecten zijn ontwikkeld, 
waarvoor jaarlijks geld beschikbaar 
wordt gesteld. “Daar wil ik het bij 
laten.”

Wethouder Mulderije ontvangt handtekeningen 
tot behoud VVV Bronckhorst

Hengelo - Woensdagavond 11 september stond in de Commissievergade-
ring de ‘Uitwerking motie raad VVV Bronckhorst’ op de agenda. Deze or-
ganisatie vroeg voor twee personen spreekrecht aan om het belang van 
de VVV in Bronckhorst nog eens te benadrukken. Daarbij werden bijna 
900 handtekeningen aan wethouder Dorien Mulderije overhandigd.

Actie van de VVV Bronckhorst: een leuze, insprekers en 900 handtekeningen.

De plek is een verrassing, de tafel 
niet: u eet aan lange tafels op mooi 
tafellinnen. We serveren een wel-
komstcocktail, een amuse en een 
3-gangen menu gemaakt met louter 
Achterhoekse producten. 

Laat u verrassen en verwennen en 
boek voor 27 september 2013 in de 
omgeving van Montferland of 25 ok-
tober 2013 in de omgeving van Vor-
den op http://www.gaon.nl

Gaon etten: 
eet de Achterhoek 
in de Achterhoek

Restaurant voor 1 dag op een unieke inspirerende locatie in de
Achterhoek. Het is een avond vol verrassingen. De locatie, het eten 
en de tafelgenoten blijft allemaal geheim tot 48 uur voor de start van
de avond.

Carina Numan zegt daarover: ,,De 
cursus is bedoeld voor iedereen die 
graag zingt, alleen of in een koor, 
maar wat extra gereedschap wil krij-
gen om verder te komen met zingen. 
De cursisten zullen ervaren dat de 
kwaliteit van de zang in korte tijd 
vooruit gaat tijdens en na het vol-
gen van deze cursus. Niet alleen de 
individuele stemkwaliteit gaat voor-
uit, ook de koorklank verbetert snel. 

Bovendien gaat men ervaren dat deze 
kennismaking met de zangtechniek 
het plezier in het zingen vergroot. 
Het plezier in het zingen is dan ook 
een belangrijke factor tijdens de tien 
middagen dat we samen aan het 
werk gaan met onze stemmen.” In 
de cursus komen onder meer aan 
de orde de ademhaling, houding, 
articulatie, intonatie, resonans en 
dynamiek. Aan de hand van verschil-

lende oefeningen en het zingen van 
een (meerstemmig) repertoire leer je 
hoe je op een verantwoorde manier 
je stem gebruikt. De cursus begint al 
op 30 september. Daarom is spoedige 
aanmelding gewenst. 

Meer informatie staat op de website 
van de KunstKring Ruurlo die de cur-
sus organiseert: 
www.kunstkringruurlo.nl

Voor vragen en aanmeldingen kan 
men bellen met tel. 0573 451245 of 
0573 453090 of mailen aan cursusad-
ministratie@kunstkringruurlo.nl

Cursus stemvorming in Kulturhus

Unieke kans om beter te leren zingen
Ruurlo - Wie graag zingt kan dat nog beter en mooier na het volgen 
van de cursus stemvorming in het Kulturhus in Ruurlo. Zangdocente 
Carina Numan leert wat er allemaal komt kijken bij zangtechniek. En 
vooral hoe men die techniek in de praktijk brengt.

Via Facebook ontmoeten veel mensen elkaar en laten 
elkaar weten waar ze mee bezig zijn. Twee maanden 
geleden was er een oproep om liederen en gebeden 
via Facebook voor die viering aan te dragen. Het Koor 
Stemmig zal deze viering verzorgen met eigentijdse 
liederen. Thema van de eerste viering is ‘Bruggen slaan’. 
De dienst begint om 19.00 uur.

Thema: ‘Bruggen slaan’

Eerste Facebook viering H.H. Twaalf 
Apostelen parochie Borculo
Borculo - De Geloofsgemeenschap Borculo heeft 
zaterdag 28 september in de Rooms katholieke 
OLV Tenhemelopneming kerk de primeur. Het 
koor Stemmig zal dan de eerste Facebook viering 
verzorgen in de Parochie van H.H. Twaalf Apostelen 
waarvan de Ruurlose Geloofsgemeenschap Sint 
Willibrord ook deel uitmaakt.
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Het toestel, dat naar de Duitse 
plaats Landbergen was geweest 
om het Dortmunt-Ems kanaal lek 
te bombarderen, kwam met pech 
terug. De bommenluiken waren 
niet opengegaan. Op de terugweg 
naar de basis Skellingthorpe in En-
geland, waar ze, samen met 135 
andere Lancaster bommenwerpers, 
eerder die zaterdagavond waren 
opgestegen, werden ze beschoten 
door een Duitse Juncker 88 nacht-
jager. Aanvankelijk dachten ze dat 
ze de nachtjager van zich af hadden 
geschut, maar de nachtjager kreeg 
hen weer in het vizier en de beschie-
ting begon opnieuw, nu met meer 
resultaat. Het middenstuk van het 
toestel werd geraak en vloog in de 
brand. Staartschutter John Miller 
kreeg geen contact meer met de rest 
van de bemanning, bedacht zich 
niet lang en sprong boven Eibergen 
uit het toestel. Daarmee werd hij de 
enige overlevende van de vlucht.

Jack Condor zat voor in het toestel 
naast piloot Keith Hornibrook, die 
probeerde het toestel in de lucht te 
houden. Tot het, vermoedelijk bo-
ven Zelhem, brandend onderdelen 
begon te verliezen en neerstortte. 
Kort op het neerstorten kwam de 
grote klap van de bommen, die nog 
aan boord waren. Een krater met 
een doorsnede van 20 meter en 5 
meter diep was het resultaat. Nie-
mand kwam hier levend uit. Na de 
ontploffing werden in de omtrek 
onherkenbare lichaamsdelen ge-
vonden van bemanningsleden. Die 
lichaamsdelen werden in Zelhem 
begraven.
Onder hen dus vermoedelijk John 
James Condor. Jack (roepnaam) 
werd in een katholiek gezin gebo-
ren op 23 april 1920. Zijn ouders, 
John en Mary Condon, hadden iets 
buiten Lismore in het noorden van 
New South Wales in Australië een 
melkveehouderij. Hij bezocht daar 
de katholieke school van de Broe-
ders Maristen. Hier bracht hij zijn 
jeugd door, totdat zijn ouders het 
boerenleven voor gezien hielden en 
zo’n 500 km naar het zuiden ver-
huisden om in de stad Double Bay, 
een voorstad van Sydney, te gaan 
wonen. Navraag bij de familie le-
verde niet precies op welke beroeps-
opleiding Jack gevolgd heeft en ook 
zijn motivatie om bij de luchtmacht 
te gaan, kon niet achterhaald wor-
den. Na zijn schoolopleiding werd 
hij vrachtwagenchauffeur.
Op 21 juni 1941 ging hij, op 21-ja-
rige leeftijd, in militaire dienst. Hij 
tekende bij de luchtmacht voor de 

duur van de oorlog plus nog één 
jaar. Hij volgde zijn basisopleiding 
in Australië, waar hij ook op 12 
januari 1942 officieel piloot werd 
(Flying Badge). Op 15 augustus 1942 
vertrok hij naar Engeland voor een 
voortzetting van zijn opleiding bij 
de luchtmacht, aanvankelijk als 
piloot, maar later als navigator, 
een functie die hij ook uitoefende 
toen hij deelnam aan missies naar 
Duitsland. Zijn opleiding duurde in 
totaal bijna drie jaar. Nog één maal 
kwam hij terug in Australië. Op 16 
mei 1944 vertrok hij vanuit Sydney 
naar Engeland om actieve dienst 
deel te nemen aan de bombarde-
mentsvluchten. Op 19 augustus 
1944 kwam hij in dienst van het 61 
squadron RAAF op de basis Skelling-
thorpe in het oosten van Engeland.
Jack zag er goed uit. Hij was 1,85 
meter lang, woog 75 kilo, had 
bruin haar en blauwe ogen. In to-
taal nam hij deel aan vier bombar-
dementsvluchten naar vijandelijk 
gebied. Kollencourt (Frankrijk), 
Brest (Frankrijk), Bremerhaven 
(Duitsland) en Rheydt in Duitsland 
waren de doelen. Vijf weken na zijn 
aantreden steeg zijn squadron op 
zaterdag 23 september op van de 
basis Skellingthorpe. Het zou zijn 
laatste vlucht worden. Tijdens deze 
tocht werden 14 Lancasters neerge-
haald door de nachtjagers, waarvan 
er minstens vijf brandend naar be-
neden kwamen, waaronder de twee 
toestellen die in Zelhem neerstort-
ten.
Op 8 augustus 1978 werd Jack door 
het Department of Defence te Can-
berra Australië officieel dood ver-
klaard.
Zijn naam staat in Engeland als ver-
mist op het Runnymede Memorial, 
Paneel 257. Hopelijk komt er met de 
berging van het toestel aan de Hum-
meloseweg een einde aan de onze-
kerheid over het juiste toestel en de 
bemanningsleden van dit toestel, 
zodat ze waardig herdacht kunnen 
worden en komt er een eind aan de 
onzekerheid voor de nabestaanden, 
die nog steeds niet weten waar hun 
geliefde familieleden zijn, die hun 
leven gaven voor onze vrijheid.
Wilt u reageren op het verhaal ach-
ter deze foto, hebt u aanvulling over 
eerder geplaatste foto’s of zelf nog 
oude foto’s met eventueel een ver-
haal, neem dan via het e-mailadres: 
oudzelhem@gmail.com contact op 
met de internetgroep van www.oud-
zelhem.nl Dit kan ook per telefoon. 
Belt u met Harry Somsen, tel. 0314-
621011, of Willem Hartemink, tel. 
0314-623686.

Oud Zelhem
Jack Condon, navigator van 
neergestorte Lancaster

Zelhem - Op 23 september is het 69 jaar geleden dat navigator John 
James (Jack) Condon op 24-jarige leeftijd verongelukte bij een vlieg-
tuigcrash. Vermoedelijk was hij één van de bemanningsleden van 
het vliegtuig dat aan de Hummeloseweg bij boerderij de Gasthuis-
plaats is neergestort.

Karin Rossel-Veldkamp, voorzitter 
van de Stichting RondomAutisme, 
zette drie jaar geleden met de Autis-
mesoos ook al eens een soortgelijke 

activiteit op. “Dat liep aanvankelijk 
heel goed”, zegt ze. “Maar omdat we 
het wekelijks hielden, ontbrak het 
uiteindelijk aan mankracht. Ook de 

naam en setting waren achteraf ge-
zien niet goed. De soos werd gehou-
den in een grand café en daar voelden 
onze bezoekers zich niet voldoende 
beschut.”
Nu is gekozen voor De Gruitpoort. 
Daar heeft de stichting een eigen 
ruimte ter beschikking. In verge-
lijking met  de autismesoos is de 
frequentie met eenmaal per maand 
anders en ook is er nu aansluiting ge-
zocht bij het landelijke concept ‘Iets 
Drinken’ van de Stichting Asociale-
Kaart. “Ik kwam er mee in aanraking 
via Gijs Horvers”, vertelt Karin. “We 
kunnen gebruik maken van de ken-
nis en ervaringen die er landelijk al 
zijn.”
“We hoeven het wiel dus niet op-
nieuw uit te vinden”, vult Laurens 
Hummelink haar aan. Hij heeft 
klassiek autisme en is door Karin ge-
vraagd om ‘Iets Drinken’ samen met 
Joost Smeeman te coördineren. “Elke 
maand is er een activiteit - zoals een 
spelletje of een filmvertoning - waar-
aan bezoekers mee kunnen doen. “ 
Maar, zo benadrukt hij. “Niets is ver-
plicht.”
Het is volgens zowel Laurens als Ka-
rin belangrijk dat mensen met een 
vorm van autisme een plek hebben 
om elkaar in een ongedwongen sfeer 
te ontmoeten.  “Het is voor deze 
groep moeilijk om sociale contacten 
te leggen. Met ‘Iets Drinken’ willen 
we hen uit het isolement halen.”
Karin hoopt dat er ‘matches’ ont-
staan die ertoe lijden dat de bezoe-
kers ook buiten ‘Iets Drinken’ met 
elkaar afspreken om iets te onder-
nemen. Er is ook altijd iemand van 
de stichting aanwezig die informatie 
kan geven over de andere activiteiten 
van RondomAutisme en kan helpen 
bij problemen.
Woensdag 18 september is er een in-
loopavond in De Gruitpoort aan de 
Hofstraat 2 in Doetinchem. De toe-
gang is gratis en de deuren zijn vanaf 
19.00 uur geopend.

Meer info: 
www.rondomautisme.nl

Stichting RondomAutisme houdt ontmoetingsavonden voor volwassenen 
met een vorm van autisme

Ongedwongen ‘Iets Drinken’ 
in De Gruitpoort Doetinchem

Doetinchem - Met ‘Iets Drinken’ biedt de Stichting RondomAutisme 
normaal- tot hoogbegaafde volwassenen (vanaf 16 jaar) met een vorm 
van autisme de mogelijkheid om iedere tweede woensdag van de 
maand, een avondje ongedwongen een hapje en drankje te doen, in 
combinatie met een activiteit. Woensdag 18 september start ‘Iets Drin-
ken’ met een introductieavond in cultureel centrum De Gruitpoort in 
Doetinchem.

Laurens Hummelink en Karin Rossel-Veldkamp zijn erg enthousiast over ‘Iets Drinken’, 
een nieuwe activiteit van de Stichting RondomAutisme.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
PV de IJsselbode sloot het seizoen vorige week af.

PV DE KOERIER ZELHEM
Zondag 15 september werd door PV De Koerier de laatste 
vlucht van het jaar vervlogen. Van 13 deelnemers kwa-
men 197 duiven in actie. De vlucht werd gevlogen vanaf 
MOESKROEN-MENEN, de duiven werden gelost om 9.45 
uur. Sander Gemmink sloot goed af met een 1, 2 en 3. Uit-
slag: S. Gemmink (12/20) 1 2 3 6 14 21 25 28 32 35 37 48, A. 
Kamperman (11/20) 4 8 12 15 17 18 29 31 41 42 46, Gerrie 
Niesink (5/13) 5 7 39 40 45, J. Berendsen (7/26) 9 10 11 33 
38 44 47, E. Weenk (4/30) 13 24 43 50, H. Eenink (4/20) 16 
22 26 36, W. Massen (3/13) 19 20 49, Comb. Menkhorst 
(1/23) 23, Mathilde Velthorst (1/6) 27, W. Wisselink (1/10) 
30, R. Jansen (1/4) 34.

PV VORDEN
Zondag 15 september was eveneens de laatste vlucht van 
het duivenseizoen 2013 van Postduivenvereniging Vor-

den. De duiven werden om 09.45 uur gelost in het Bel-
gische MOESKROEN/MENEN. De eerste duif werd door 
H.B.M. Hoksbergen om 12.36 uur geconstateerd en drie 
tellen later de tweede duif, Hans uut Hengel sloot hiermee 
het seizoen af. H.B.M. Hoksbergen 1, 2, 6, 9, 10, 16, 18, 
23, 24 en 27. De derde duif was voor M. Tiemessen, zijn 
fameuze 5000 doffer was wederom zijn eerste duif, 3, 4, 
5, 8, 19, 20, 28, 29, 31, 32, 36 en 40. R. de Beus pakte als 
eerste zijn aangewezen duif (vooraf kunnen liefhebbers 
aangegeven welke duif hun favoriet is) en pakte hiermee 
de prijzenpot op de plaats zeven. Ashley Eykelkamp begon 
op de 11e plaats gevolgd door 15, 17, 21, 22, 26, 30, 34, 35 
en 37. De dertiende plaats was voor W.J.S. Verbeek even-
als plaats 25. E. Bruinsma was de laatste liefhebber met 
prijsduiven 33 en 39. De herfst dient zich aan en hiermee 
begint de winterstop voor de duivensport. De komende 
maanden heerst er rust op het hok om begin 2014 de voor-
bereidingen voor het volgende vliegseizoen te treffen.

PV STEEDS SNELLER HENGELO GLD.
Ook voor Hengelo de laatste vlucht van dit seizoen, ver-
vlogen op zondag 15 september. De 100 duiven van 8 
deelnemers werden gelost om 09.45 uur in MENEN bij 
noordwestenwind kracht 2. Uitslag: G. Kempers ( 11/ 20) 1 
2 3 4 6 7 11 14 21 23 25, R. Koers ( 7/ 10) 5 12 13 15 16 19 
20, G. Duitshof ( 4/ 12) 8 9 10 22, W. Willemsen ( 1/ 3) 17, 
S.E.J. Bergervoet ( 1/ 8) 18, P. van Londen ( 1/ 6) 24.

Duivenberichten 15 september 2013
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier 
duivenverenigingen in de gemeente Bronckhorst: 
PV De IJsselbode uit Steenderen, PV De Koerier uit 
Zelhem, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo 
Gld. Zaterdag 15 september werd gevlogen vanuit 
Moeskroen/Menen.

Daarbij behoorde ook traditioneel 
een verloting, die door de prachtige 

prijzen, één van de hoogtepunten 
van de avond vormde. Bedrijven en 

winkeliers uit Vorden, Wichmond 
en Vierakker gaven hiervoor GUL. 
Geweldig zoals zij ook dit jaar weer, 
ondanks de economisch wat mindere 
tijden, de seniorensoos hebben ge-
steund.

Seniorensoos bedankt middenstand 
Vorden en Vierakker- Wichmond
Wichmond - Op 22 augustus vierde de seniorensoos haar jaarlijkse 
feestavond binnen het kader van de Oranjefeestweek te Wichmond-
Vierakker.



Vorden krijgt een prachtige dorps-
kern. Daarbij is ook goed nagedacht 
omtrent het invullen van de groene 
delen,  over de aanleg van gebruiks-
vriendelijke wegen en ruim opgezet-

te parkeermogelijkheden. Een kern
waar je later als inwoner van Bronck-
horst apetrots op mag zijn en waar
wij en onze (klein)kinderen in de toe-
komst nog veel plezier aan kunnen
beleven. Dit ondanks en misschien 
ook wel dankzij de herindeling van
enige jaren geleden.   

Dus geachte plaatsgenoot. Natuurlijk
er gaan zaken mis, ook door de crisis,
zoals je terecht ook hebt opgemerkt
Maar er gaan ook zaken goed. Het is
soms ook maar hoe je het bekijkt. 

Harry Jansen
Ruurloseweg 30
7251 LK  Vorden

Bent u al een echte Bronckhorster?
Regio - Het ingezonden stuk van 
plaatsgenoot Harry van Rijn in de 
Contact van 10 september 2013 
behoeft wat mij betreft enige nu-
ancering. Zijn betoog laat ik voor 
wat het is. Maar één ding moet 
me van het hart. Bronckhorst 
is prima!!! En daar heeft de ge-
meente c.q. lokale politiek in de 
afgelopen jaren, wat mij betreft, 
ook zeker ook een goede bijdrage 
aan geleverd.

Dat Erik Plomp ooit jarenlang docent 
aan het Stedelijk Vak College zou 
worden, heeft hem ook zelf verbaast. 
Daarover zegt hij: ‘Na de middelbare 
school en de MTS werd ik op 18 jarige 
leeftijd receptionist bij een garagebe-
drijf in Enschede. In de avonduren (3 
keer per week) volgde ik de leraren-
opleiding Autotechniek en Wis- en 
Natuurkunde. Niet met de bedoeling 
om leraar te worden, maar gewoon 
om mij qua kennis te verrijken, be-
zig zijn met mijn hersens. Op een be-
paald moment werd mij gevraagd of 
ik aan het Stedelijk (Vispoortgracht) 
leraar Autotechniek wilde worden. 
Daar was een vacature. Ik heb een 
paar weken nagedacht of ik dat wel 
wilde. Gezien mijn passie voor auto’ s 
( o.m. bezoeken van Formule 1 races, 
rally’s e.d. )toch de baan aanvaart.
Het eerste half jaar kon ik wel janken 
en vroeg ik mij af waarom ik toch in 
vredesnaam docent was geworden. 
Ik dacht dat de leerlingen op school 
dezelfde passie voor auto’ s hadden 
als ik. Niet dus. Een gewenningspro-
ces zowel voor mij als de leerlingen. 
Toen wij aan elkaar gewend waren 
vond ik de baan docent Autotechniek 
fantastisch. Het omgaan met leerlin-
gen, hen het vak bijbrengen, gewoon-
weg schitterend. Ik ben al die jaren 
een conseqente  leraar geweest. Wel 
streng, maar rechtvaardig. Wanneer 
je als leraar ‘wankelt’ ben je verkeerd 
bezig. Dan raak je de grip kwijt. Ik 
hield ook niet van ‘wedstrijdjes’ wie 
kan het best sleutelen ’, zo zegt Erik 
Plomp. De functie van roostermaker 
is van een geheel ander kaliber. Zegt 
hij: ‘Hier op het Stedelijk Vak Col-
lege hebben we te maken met zeven 
afdelingen, waarvan vier technische 

afdelingen (auto/elektrisch/bouw-
techniek/grafimedia. (Voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs). Ik
maak voor de 300 leerlingen en de
40 docenten de lesroosters. We han-
teren daarbij twee basisroosters. In
eerste instantie is de keuze van de
leerlingen bepalend voor het aantal 
groepen. Wanneer de zomervakantie
begint, begin ik met het maken van
de roosters. Daarna draaien we eerst
een paar weken proef, kijken hoe het
gaat en passen we de roosters eventu-
eel aan. In het tweede half jaar veran-
deren een aantal leerlingen dikwijls
van vak, waardoor de roosters ook
weer aangepast moeten worden, zo
zegt Erik Plomp.
De functie die met heel liefde en ken-
nis door hem wordt uitgeoefend is die
van locatiebeheerder. Erik: ‘ Een veel
omvattende taak. Het houdt kort ge-
zegd in: alles wat te maken heeft met
in- en rondom het schoolgebouw:
veiligheid, investeringen, bouwwerk-
zaamheden, aanschaffen materialen
en machines, onderhoud van het ter-
rein e.d. ‘zo zegt hij. Bij de rondlei-
ding door het Stedelijk Vak College
vertelt Erik onder meer uitvoerig 
over het lokaal ‘Zorg en Welzijn’.
‘Hier was vroeger de binnentuin. Ik
ben er jaren mee bezig geweest om
op deze plek dit lokaal te realiseren.
Dat het is gelukt, geeft best een trots
gevoel’, aldus Erik Plomp. Donderdag
19 september neemt hij afscheid. In
de nabije toekomst zal hij zich zeker
niet vervelen. Erik: ‘Ik ben al door
diverse verenigingen en instanties
benaderd met de vraag of ik straks 
iets voor ze wil doen. Voorlopig laat
ik eerst alles rustig op mij afkomen’,
zo zegt hij lachend.

Roostermaker en locatiebeheerder Stedelijk Vak College

Vordenaar Erik Plomp 
met pensioen

Vorden - Ruim 36 jaar heeft hij er gewerkt, waarvan 33 jaar als docent
Autotechniek. De afgelopen drie jaar prijkt op het visitekaartje van
Erik Plomp: ‘Roostermaker en locatiebeheerder’ van het Stedelijk Vak
College in Zutphen. Overigens de werkzaamheden als locatiebeheer-
der voerde hij daarvoor ook al een aantal jaren uit. Erik: ‘Op gegeven 
moment had ik zelfs (inclusief docent) drie functies en dat werd mij
toen te veel en ben ik in 2010 als docent gestopt’.

Erik Plomp

Het zwembad is dan weliswaar geslo-
ten, dat wil niet zeggen dat Timme 
Koster het nu ook rustig aan kan 
doen. Daarover zegt hij: ‘ Natuurlijk 
geeft het een goed gevoel dat de al-
ledaagse hectiek voorbij is. Met name 
de afgelopen zes weken was het voor 
de gehele ploeg (personeel en vrijwil-
ligers) keihard werken. Neem bijvoor-
beeld dagen als Moonlight Swimming 
en de dag dat het bad tot 22.00 uur 
was geopend. Beide dagen circa 2200 
bezoekers. Weken met 60/70 werk-
uren waren voor mij meer regel dan 
uitzondering. Geen probleem want ik 

doe mijn baan met veel plezier’, zo 
zegt Timme. Een paar weken geleden 
nam hij, om even op adem te komen, 
een weekje vrij met toch wel een 
andere interpretatie van het woord 
‘vrij’!
Timme toog naar Zwitserland om 
daar o.m. een berg met een hoogte 
van 4000 meter te beklimmen. Tim-
me: ‘ Een sportieve uitdaging, boven-
dien een sport die ik graag beoefen en 
die telkens veel leermomenten telt. 
De Survivaldag die we hier jaarlijks 
in het zwembad organiseren, bevat-
ten ook elementen die ik tijdens het 

bergbeklimmen tegen kom, dus veel 
klauteren, touwklimmen e.d. ‘, zo 
zegt Timme. De grootste happening 
was het afgelopen seizoen toch wel 
het sponsor- zwemmen t.b.v. het in 
standhouden van het zwembad In de 
Dennen. De actie bracht ruim 24.000 
euro op, een gigantisch bedrag. Tim-
me: ‘Dit bedrag wordt gebruikt voor 
het aanschaffen van zonnecollecto-
ren, die geplaatst zullen worden om 
in de toekomst energiekosten te kun-
nen besparen.
Inmiddels houdt de plaatselijke po-
litiek zich ook volop bezig met de 
zwembaden in Bronckhorst. Het 
college heeft de raad onlangs voor-
gesteld om het zwembad in Vorden 
een eenmalige bijdrage te verlenen 
van 625.000 euro. Daardoor kan het 
bad voor tenminste vijf jaar zonder 
subsidie open blijven. De raad neemt 
nog deze maand een beslissing over 
het voorstel van B&W. Timme Koster: 
‘Indien akkoord, dan beginnen we 
binnenkort gelijk met de verbouwing 
van de kleedkamers en de entree. Er 
komt een nieuwe kantine (capaciteit 
circa 60 personen) waarin ook de ba-
lie wordt ondergebracht. Een flinke 
klus die voor het nieuwe seizoen ge-
realiseerd moet zijn.

Ik hoop dat wij vrijwilligers kunnen 
vinden die ons de komende maanden 
met de verbouwing kunnen helpen. 
Ook hebben wij vrijwilligers nodig die 
volgend jaar op het zwembad struc-
tureel een aantal uren willen helpen 
, die dan volgens een vast schema 
worden ingedeeld. Belangstellenden 
kunnen contact met mij opnemen: 
info@hetzwembad-indedennen.nl 
Dan krijgen ze zo snel mogelijk be-
richt van mij’, zo zegt Timme Koster. 
Wat betreft de zwemlessen: afgelo-
pen seizoen hebben 180 kinderen een 
zwemdiploma behaald. Overigens 
worden vanaf deze maand de zwem-
lessen vervolgd in het binnenbad van 
Jansen van den Berg aan de Christina-
laan. Lessen voor het diploma A, als 
voorbereiding op het buitenseizoen 
2014, waar de afronding gebeurt in 
het zwembad In de Dennen.

Zwembad In de Dennen tevreden met 55.000 bezoekers
Timme Koster: 
‘Koud voorseizoen stond record in de weg’

Vorden - ‘Jammer dat de weersomstandigheden ons in het voorseizoen 
in de steek hebben gelaten. Veel te koud. Desondanks heeft zwembad 
In de Dennen toch nog ruim 55.000 bezoekers getrokken, een aantal 
waar ik dik tevreden over ben’, zo zegt bedrijfsleider Timme Koster. 
Terwijl de regen met bakken uit de hemel komt (tweedagen na de slui-
ting seizoen 2013) zit Timme met twee assistenten in het entreegebouw 
om tussen de werkzaamheden door, te genieten van een (vis)lunch.

Waterpolo ook een onderdeel van de zwemlessen

Een groep enthousiaste Nederlan-
ders in de weer om onder het mot-
to ‘Tour for Life’ geld in te zamelen 
voor Artsen zonder Grenzen. En 
met succes. De fietsende Nederlan-
ders brachten voor dit goede doel 
1,3 miljoen euro bijeen. Cycling 
Team Vorden was goed voor 17.000 
euro. Het team bestond uit: Gé de 
Jong, Franco Benincasa, Martien Pa-
ter, André Karmiggelt (ploegleider), 
Willy Berentsen, Rienk Legtenberg, 
Cobi van Rijn, Marian van Dijk en 
Maick Arendsen. Harry Baank en 
Henk Lefers hadden een dubbele 
functie: begeleiders/chauffeurs. In-
dividueel betaalden de deelnemers 
zelf zo’n 500 euro aan kosten (reis, 
inschrijfgeld e.d.). De 57-jarige Vor-
denaar Gé de Jong had de fietstocht 
vanuit Italië voor geen goud willen 
missen. Hij werd in het team ver-
gezeld door partner Cobi van Rijn. 
Gé de Jong: ‘Ik heb nog niet zo lang 
ervaring met het fietsen van grote 
tochten. Wel wat kleinere afstan-
den gereden. Ongeveer anderhalf 
jaar geleden ben ik begonnen met 
wekelijkse tochten van 60 tot 120 
kilometer en vervolgens langzaam 
opgebouwd. Deze ‘Tour for Life’ 
is mij goed bevallen, ook conditio-
neel ben ik dik tevreden. Vanwege 

een blessure aan een pees, heb ik 
een halve dag niet kunnen rijden. 
Nadat de therapeut mij flink ‘te 
grazen‘ had genomen, kon ik weer 
verder. Toen Cobi en ik de finish 
bereikten gaf dat een enorm goed 
gevoel. Mijn passie voor het fietsen 
is door deze tocht flink toegeno-
men’, zo zegt Gé de Jong enthousi-
ast. Willy Berentsen kijkt eveneens 
met voldoening op de tocht vanuit 
Italië terug. Hij nam destijds samen 
met Yvonne Lichtenberg het initi-
atief om wat te doen voor Artsen 
zonder Grenzen.
Dat begon afgelopen januari met 
een expositie en een muziekavond 
in hotel Bakker. Kort daarna werd 
het Cycling Team Vorden geïnstal-
leerd en werden er acties op touw 
gezet om sponsorgelden bijeen te 
krijgen. Vervolgens werd begon-
nen met het maken van trainings-
tochten. Willy Berentsen fungeerde 
tijdens de tocht vanuit Italië als 
wegkapitein. Terugkijkend zegt hij: 
‘We hadden een goed team en heb-
ben ook echt als ploeg gereden. Na-
tuurlijk zijn er vanwege vermoeid-
heid hier en daar wel eens lichte ir-
ritaties, maar dat had geen invloed 
op het teamgebeuren. De sfeer in de 
ploeg bleef goed. Het was wel een 

zware trip. Complimenten zoals ie-
dereen heeft gereden. Binnenkort 
gaan we onder het genot van een 
barbecue de trip evalueren. Er zijn 
al plannen om volgend jaar voor 
een ander goed doel (Energy4All) te 
fietsen’, zo zegt Willy Berentsen.
Martien Pater van nature een in-
dividuele sporter (schaatsen) vond 
het fascinerend om in ploegver-
band een dergelijke tocht te ma-
ken. Zegt hij: ‘Zonder trainings-
arbeid onhaalbaar. Jammer dat ik 
onderweg last kreeg van mijn knie 
waardoor ik een dag moest missen. 
Daar moet je doorheen en dat is ge-
lukt. Bovendien geeft fietsen voor 
een goed doel extra kracht. De etap-
pes waren best pittig. Zo kregen we 
op de eerste dag de Alpe d’Huez 
al voor de kiezen en op de tweede 
dag de Col de la Madeleine (25 ki-
lometer klimmen). Dit was exact 
dezelfde etappe die de renners uit 
de Tour de France de afgelopen 
zomer hebben gereden. Trouwens 
petje af voor onze begeleiders, die 
zorgden elke dag voor het opzetten 
en afbreken van het tentenkamp, 
de ravitaillering e.d. André Karmig-
gelt kon vanwege een gebroken 
pols niet mee fietsen. Toch maakte 
hij de tocht, als ploegleider, mee. 
Prachtig dat ik dit fietsgebeuren 
mocht meemaken’, aldus Martien 
Pater. Martin Stor uit Zutphen is 
bezig met het maken van een docu-
mentaire over de verrichtingen van 
Cycling Team Vorden.

Fietsen voor goed doel geeft extra motivatie
Cycling Team Vorden fietste 1250 kilometer 
voor Artsen zonder Grenzen
Vorden - Toen de leden van Cycling Team Vorden zondag op de te-
rugweg vanuit Italië bij de Couberg in Limburg de finish naderden 
keken ze hun ogen uit. Een grote menigte stond de fietsers op te 
wachten om ze vervolgens met een daverend applaus te belonen. 
Behalve het Vordense team bereikten nog 550 deelnemers de finish.
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Bij Het Klavier speelt ze een fraai 
klassiek programma met werken van 
L. van Beethoven, R. Schumann, F. 
Chopin en Cl. Debussy. Ondanks haar 
jeugdige leeftijd geniet ze al jaren een 
uitgebreide concert carrière. Ze gaf 
recitals in vele grote concertzalen in 
Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oos-
tenrijk, Slovenië en Italië. Sinds ze 
op 12-jarige leeftijd haar solodebuut 
maakte in het 1e pianoconcert van L. 
van Beethoven heeft Vera veelvuldig 
met orkest opgetreden. De prijzen die 
ze op diverse festivals en concoursen 
in de wacht sleepte zijn er vele. Op 

het Koninklijk conservatorium in 
Den Haag studeerde zij bij Kamilla 
Bystrova en David Kuyken. Tijdens 
haar studie volgde zij masterclasses 
bij Vladimir Tropp, Boris Berman en 
andere grote pianisten. Haar CV is 
zeer omvangrijk en is in zijn geheel 
te lezen op www.het-klavier.nl

Kaarten kan men vanaf heden 
reserveren : Tel: 0575-550756 of 
per mail: rita@het-klavier.nl 
Het Klavier bevindt zich op 
Industrieterrein het Werkveld, 
Ambachtsweg 2B, Vorden

Pianorecital bij Het Klavier 
week later !

Vorden - Door onvoorziene omstandigheden is de datum voor het pi-
anorecital van de jonge Nederlandse pianiste Vera Kooper (1988) ver-
plaatst naar zaterdagmiddag 28 september 14.30 uur. Vera is door 
Het Klavier in Vorden uitgenodigd vanwege haar ragfijne, virtuoze 
pianospel. Vera woont en studeert momenteel in Oostenrijk. Ze volgt 
in Salzburg het solistenprogramma van Universität Mozarteum en in 
Italië de ‘Corso Annuale di alto Perfezionamento’ aan de Accademia 
Santa Cecilia in Bergamo.

Ook fietsers die geen lid zijn van een 
wielervereniging zijn van harte wel-
kom en kunnen ook deelnemen aan 
deze klassieker onder de veldritten. 
De start is tussen 8.30 en 10.00 uur bij 
het Squash Centrum aan de Overweg 
16 te Vorden en voert de deelnemers 
via een prachtige route door de omge-

ving van Vorden weer terug naar het 
startpunt. Er kan gekozen worden uit 
drie routes : 30 km, 45 km of 60 km. 

De routes lopen grotendeels via 
mooie bospaden en zandwegen met 
een enkele harde weg om even iets op 
adem te komen.

In samenwerking met diverse bos- en
landgoedeigenaren is het wederom 
een prachtige route geworden. Bij
de controlepost worden een drankje,
warme bouillon en een lekker hapje
verstrekt en is er ook een materiaal-
post aanwezig. De gehele tocht is uit-
gezet met pijlen en wordt door leden
van de VRTC regelmatig gecontro-
leerd. Na afloop van de tocht kunnen
de deelnemers zich douchen en is er
een mogelijkheid om de inwendige 
mens te versterken.Voor verdere in-
formatie: www.VRTCVorden.nl

Opening veldritseizoen in Vorden
Najaars veldrit VRTC De Achtkastelenrijders
Vorden - Zondag 22 september organiseert VRTC De Achtkastelenrij-
ders voor het 30e jaar haar Najaars- veldrit in de mooie omgeving van 
Vorden. Deze veldtoertocht staat op de kalender van de Nederlandse 
Toer Fiets Unie (NTFU) en staat bij de meeste veldrijders met stip op 
hun te fietsen tochten.

Vanaf acht uur ’s ochtends tot zes 
uur ’s avonds zal er gereden worden. 
Voorafgaand aan de regelmatigheid 
ritten zal er eerst een aantal trai-
ningsronden gereden worden met 
de daarbij behorende keuring. Elke 
klasse zal twee keer aan de start ko-
men, daarbij zijn ook enkele lokale 
rijders. Zo komen Harrie en Roy Klein 
Zessink uit Hengelo Gld aan de start 
evenals Eric te Vaarwerk uit Ruurlo 
en Leroy Eenink uit Halle. Daarnaast 
komen er ook nog een aantal rijders 
uit Duitsland en België.
De rijders zullen de bezoekers la-
ten genieten van deze tak van mo-
torsport. De motoren hebben een 
bouwjaar tot en met 1965, m.u.v. 
van de 50cc en zijspanklasse welke 
tot en met 1972 gemaakt zijn. Vele 
merken van weleer, zoals Kreidler, 

Eysink, DKW, Norton, Ducati, Tri-
umph, Jawa en Matchless komen aan
de start. Aan het eind van de dag zal
blijken dat de snelste rijders niet au-
tomatisch de winnaars zijn, want de
deelnemers worden beoordeeld op re-
gelmatig rijden. Zij die over de twee
manches het kleinste verschil in tijd
hebben, winnen!

Ook mag men een kijkje in het ren-
nerskwartier niet missen want er is
veel historisch materiaal aanwezig .
Naast de regelmatigheid ritten is er
binnen in het circuit een onderdelen
markt en kan men er voor de nodige
documentatie terecht. De Jawa-CZ
club zal ook aanwezig zijn met mooi
materiaal. Vordenaar Ben Scholten is
de man die ter plekke alles over de
Jawa- motoren kan vertellen.

Historische en klassieke 
motorraces in Vorden

Vorden - De Vordense motorclub VAMC ‘De Graafschaprijders’ orga-
niseert zondag 22 september in samenwerking met de Historische Mo-
torsport Vereniging (HVM) een historische en klassieke motorrace op
het industrieterrein ‘Werkveld’ in Vorden. De klassen die aan de start
komen zijn: 50, 125, 250, 350, 500cc en zijspannen.

Ook de 50 CC Classics komen aan de start

De HMV, behartigt de belangen van 
eigenaren van veteraan- en klassieke 
motorfietsen. Verder houdt de HMV 
zich bezig met het organiseren van 
demonstratieritten voor klassieke- en 
historische wegracemotoren. Deze 
ritten hebben als doel: Het in stand 
houden of in originele staat brengen 
van klassieke- en historische wegrace-
motoren en deze voor het nageslacht 
te behouden. Meer informatie kunt 
u vinden op http://www.hmv-neder-
land.com . Leden van de jawa-cz club, 
die vanuit Exel een tourrit houdt, zul-
len in de pauze van de races op het 
terrein hun opwachting maken en 
hun motoren opstellen om te laten 
bezichtigen.

De tourrit wordt al een aantal jaren 
georganiseerd door Dick Amtink. Er 
wordt tussen 10.00 en 11.00 uur ge-
start bij de Exelse Molen in Exel (Lo-
chem). Deelnemers van de toertocht 
bestaan uit leden van de jawa-cz club 
en leden van de Klassieker uit Harf-
sen en andere geïnteresseerden. 

De rit is 80 kilometer. Daar de deelne-
mers klassiekers rijden ligt de gemid-
delde kruissnelheid op 60-70 km per 
uur. Mocht u mee willen rijden, dan 
kunt u zich op de dag zelf opgeven. 

Meer informatie: 
e-mail: dick.amtink@kpnmail.nl
site: www.jawaczclub.nl

Jawa- CZ club 
op bezoek in Vorden 
tijdens VAMC- HMV races

Vorden - Zondag 22 september zullen de leden van de HMV historische 
motorsportvereniging , op het industrieterrein van Vorden hun kun-
sten laten zien. Deze zondag zal in het teken staan van demo-races in 
diverse klassen, zodat de toeschouwer klassieke motorfietsen in actie 
kunnen zien. Aanvang 13.00 uur. De organisatie is in handen van de 
Vordense Auto- en Motorclub (VAMC), waar vele leden deze dag zullen 
helpen. Ook zijn diverse bedrijven benaderd om dit evenement waar 
te kunnen maken. Meer informatie kunt u vinden op: www.vamc.nl

De uitslagen zijn als volgt: A-Klasse: 
1 Paul Woldringh Eygelshoven 138 

strafpunten, 2 Gerrit van Assen 
Zwolle 215; 3 Roelof Plat Scheemda 
259. 
Idem B-klasse: 1 Peter van Huffelen 
Epe 291 strafpunten, 2 Wim Hart-
man Oldeberkoop 309. 

Idem C-klasse 1 Els Tieman Zwolle 
121 strafpunten, 2 Jan Slagman 
Vorden 125, 3 Arend van den Broek 
Berlicum 150.

Achtkastelenrit
Vorden - De Vordense auto- en 
motorclub De Graafschaprijders 
organiseerde afgelopen zondag 
de Acht Kastelenrit. De route 
voerde de deelnemers langs een 
aantal Vordense kastelen. De rit 
werd uitgezet door Erik Klein-
reesink en Harry Horsting

Toldijk - Donderdagavond 12 septem-
ber is de eerste avond van de eerste 
ronde gespeeld. Voor een aantal paren 
in alle lijnen een mooi hoog percen-
tage, vooral in Lijn B. Bijna automa-
tisch betekent dit dat er ook paren 
zijn met een laag percentage. Niet 
getreurd: nieuwe week, nieuwe kans! 
De uitslag:
Lijn A: 1. José & René Winkelman 
63,46%, 2. Bert Deunk & Gerrit His-
sink 63,33%, 3. Hennie van Druten & 
Gonnie Hulleman 57,88%.
Lijn B: 1. Inge & Reint Pellenberg 
72,29%, 2. Marietje Geurts & Greet 
Jansen 64,13%, 3.Fien & Henk Bieze-
man 62,43%.
Lijn C: Ans Knaake & Leida Penne-
kamp 67,39%, 2.Riet Niessink & Rie-
kie Nieuwenhuis 60,78%, 3. Paulien 
Gasseling & Mini Peters 56,67%. Op 
een geheel vrijblijvende manier ken-
nismaken met het bridgen: op 20 no-
vember begint bij Omroep Max een 
televisiecursus bridge, gepresenteerd 
door Berry Westra. Op de woensdag-
middag twaalf wekelijkse afleverin-
gen van elk twaalf minuten. De afle-
veringen kunnen na de uitzending op 
de website van Omroep Max op elk 
gewenst tijdstip nogmaals bekeken 
worden. Liefhebbers kunnen zich de-
ze week nog opgegeven voor de kroe-
gentocht in Hengelo Gld. op 28 sep-
tember! Deelnemen kan aan alleen 
bridgen of bridgen en buffet. Inschrij-
ving en informatie bij de heer H. Jan-
sen, Vorden, telefoon (0575) 551892, 
e-mail: j.jansen47@kpnplanet.nl

B r i d g e n

De tuin van De Lindenhof is de afgelopen tijd omgetoverd 
tot een prachtige beweeg- en beleeftuin. Deze tuin zorgt 
ervoor dat bewoners veilig actief kunnen zijn en kunnen 
bewegen. En daarnaast ook inspeelt op de belevingswereld 
van de bewoners. Voldoende bewegen is belangrijk. Echter 
is bewegen niet voor iedereen vanzelfsprekend, dan komt 

het aan op verleiden tot bewegen. Hier is uitgebreid on-
derzoek naar gedaan onder bewoners, de cliëntenraad van
Sensire en de medewerkers van Sensire. Vervolgens zijn
drie punten aangepakt. Als eerste is de loopomgeving aan-
gepast, zoals het verbreden van de paden en het afronden
van de hoeken. Vervolgens is de tuin aangekleed, zodat 
bewoners worden uitgenodigd om naar buiten te gaan. Zo
is ervoor gekozen om konijnen en kippen te houden en
zijn er veel geurplanten en kruidenbakken geplaatst. Tot
slot is er een loopbrug in de tuin geplaatst, zodat bewo-
ners tussen de loopbrug kunnen lopen en ook oefeningen
kunnen doen. De beweeg- en beleeftuin is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage uit het Coöperatiefonds van
Rabobank Graafschap-Noord.

Opening beweeg- en beleeftuin De Lindenhof
Vorden - Woensdag 25 september wordt de beweeg- 
en beleeftuin van Sensire kleinschalig wonen De 
Lindenhof, Smidsstraat 48/52 in Vorden geopend. 
De feestelijke openingshandeling wordt verricht 
door een bewoner van De Lindenhof. Bewoners, 
familieleden, buurtbewoners en medewerkers van 
Sensire zijn van harte welkom.

Zaterdag 21 september. Junioren. 
Wolfersveen A1-Zelos A2. Aanvang: 
14.30 uur; Wolfersveen C1GD-Zel-
hem C1G. Aanvang: 12.30 uur. Pu-
pillen. Longa ‘30 D4-Wolfersveen 
D1G. Aanvang: 8.30 uur; Vorden E2-
Wolfersveen E1. Aanvang: 10.45 uur; 
Wolfersveen E2-AZSV E7. Aanvang: 
9.30 uur; Pax F2G-Wolfersveen F1. 
Aanvang: 8.30 uur. Zondag 22 sep-
tember. Senioren. EDS 1-Wolfersveen 
1. Aanvang: 14.30 uur; Dieren 5-Wol-
fersveen 2. Aanvang: 13.00 uur; ABS 
6-Wolfersveen 3. Aanvang: 9.30 uur; 
Wolfersveen Vr 1-SV Basteom Vr 1. 
Aanvang: 13.30 uur; Wolfersveen Vr 
2-Ruurlo Vr 1. Aanvang: 10.30 uur.

V o e t b a l
Wolfersveen - V.V. Wolfersveen

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

“Jij komt toch ook 
op 3 oktober?”

 Kom in contact met werkgevers

 Ruim aanbod aan vacatures

 Sollicitatietips

 Vrije inloop

 Gratis entree

Meld je aan op 
www.vacaturepodium.nl

Vacaturepodium wordt mede mogelijk gemaakt door

Een van onze collega’s heeft aangegeven elders een nieuwe uitdaging te willen zoeken.
Hierdoor gaat er een vacature ontstaan op de afdeling planning voor de functie van:

HOOFD PLANNING
WERKZAAMHEDEN:
• De dagelijkse leiding van de afdeling (6 Fte);
• Lid van het MT;
•  De aangeboden werkzaamheden zo economisch mogelijk in te (laten) delen binnen de daarvoor 

geldende wettelijke grenzen;
• Het aansturen van en het onderhouden van de contacten met de chauffeurs;
• Contacten met klanten, m.n. voor het afstemmen van ritten en overleg over bijzonderheden;

VERANTWOORDELIJKHEDEN:
• Operationeel verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken;
• Zorgen dat de planning voldoet aan de geldende wet- en regelgeving;
•  Het controleren van binnengekomen inkoopfacturen die betrekking hebben op de door hem of 

haar bestelde goederen of diensten;

BEVOEGDHEDEN:
• Het verstrekken van opdrachten aan medewerkers;
• Het inhuren van vervoerscapaciteit;

FUNCTIE- EN OPLEIDINGSEISEN:
• Minimaal HBO-niveau (logistiek);
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
• In het bezit van het certificaat Veiligheidsadviseur (ADR) of bereid zijn dit te halen;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden;
• Kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Kennis van Word-Excel-Access;
• Geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Stress bestendig.

Mocht je interesse hebben in deze functie dan nodigen wij 
je van harte uit hierop te solliciteren. Hiervoor kun je voor 
1 oktober een sollicitatiebrief met motivatie sturen naar de 
afdeling personeelszaken t.a.v. J. Cornelissen: jos@roemaat.nl.

Roemaat TRANSPORT b.v.
Alb. Schweitzerstraat 19 - Postbus 68 - 7130 AB Lichtenvoorde
Tel: 0544 373030 - info@roemaat.nl - roemaat.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

CNC PLASMASNIJDER M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VIO1175997

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een ervaren CNC plas-
masnijder. De werkzaamheden omvatten het plasmasnijden van 
diverse klantopdrachten inclusief het nabewerken, het uitvoeren 
van kwaliteitscontroles en het registreren van gegevens. Het betreft 
ondermeer klantopdrachten uit de sectoren food en chemie. Het 
betreft het snijden van onderdelen uit grote RVS platen door middel 
van vooraf ingestelde nestingen via de computer. Je bent bereid 
om te werken in verschoven dagdienst 6.15 - 15.00 / 8.30 17.15.

Functie eisen
-  (V)MBO Metaal;
-  Je kunt omgaan met een CNC gestuurde plasma machine; 
-  Je hebt een heftruck certificaat;
-  Je beschikt over een certificaat hijsen.

MANAGER ENGINEERING M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO1172943

Werkzaamheden
Als Manager Engineering (Werktuigbouw) ben je verantwoordelijk 
voor de gehele afdeling engineering op mechanisch gebied. Je 
geeft leiding aan de afdeling engineering die bestaat uit detail en-
gineers. Op regelmatige basis overleg je met andere afdelingen, en 
je bent bekend met geautomatiseerde tekensystemen (Solidworks/  
2D CAD). Je biedt technisch inhoudelijke ondersteuning aan de 
engineers. Je bent verantwoordelijk voor het (laten) opleveren 
van goede tekeningen/stuklijsten op basis waarvan de systemen 
geproduceerd kunnen worden. Je begeleidt en stimuleert het ken-
nisniveau van de detail engineers.

Functie eisen
-  HTS-WTB of gelijkwaardig niveau;
-  Aantoonbare leidinggevende ervaring en een uitstekend trackrecord;
-  Goede communicatieve vaardigheden;
-  Uitstekende kennis van 2/3D CAD software.

TEAMLEIDER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO1177214  

Werkzaamheden
Je rapporteert aan de productieleider en werkt in een team van 5 
ploegleiders. Je werkt in een 5-ploegendienst en bent mede ver-
antwoordelijk voor het realiseren van de afdelingsdoelstellingen. 
Je geeft leiding aan ca. 15 medewerkers in je ploeg. Samen met 
hen realiseer je de geplande productie, waarbij veiligheid, kwaliteit, 
efficiency, rendement en reductie van verliezen de belangrijkste uit-
gangspunten zijn. Je stelt de werkroosters op, waarbij je o.a. reke-
ning houdt met de productieplanning, verlof en ziekte. Je instrueert 
en motiveert je medewerkers en voert met hen functionerings- en 
beoordelingsgesprekken.

Functie eisen
-  MBO+ werk- en denkniveau;
-  Minimaal 2 jaar ervaring in een leidinggevende positie;
-  In staat kennis en ervaring over te dragen aan je medewerkers;
-  In staat veranderingen door te voeren;
-  Uitstekende communicatieve- en sociale vaardigheden;
-  Je hebt ervaring met Lean Manufacturing technieken.

JR. LASROBOT PROGRAMMEUR M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VCP1148873

Werkzaamheden
Binnen het team ben je verantwoordelijk voor het optimaal functio-
neren van de las robots. Je leert programma’s en mallen voor de 
robot te programmeren en beoordeeld de kwaliteit ervan.

Functie eisen
-  MTS niveau 4 of HTS in een relevante richting;
-  Je beschikt over aantoonbare laservaring;
-  Vaardig met Solid Works;
-  Ervaring met het verhelpen van storingen aan de lasrobots;
-  Wanneer je de robots zelfstandig kan programmeren is dat een pre.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

SALES ENGINEER M/V
Fulltime - vacaturenr. VCP1176691

In deze veelzijdige binnendienstfunctie beoordeel je samen met 
de Commercieel Directeur de binnengekomen aanvragen. Nadat 
de aanvraag van de klant scherp en duidelijk is vastgesteld, ben 
je verantwoordelijk voor het opstellen van offertes voor projecten. 
Hiervoor maak je voorcalculaties, vraag je prijzen aan bij leveran-
ciers en werk je tekeningen uit. Dit alles moet resulteren in een 
correcte en volledige offerte voor de klant. Doel is uiteraard om 
deze offerte om te zetten in een concrete opdracht.

Als Sales Engineer probeer je de de aanvraag van de klant scherp 
in kaart te krijgen. Je houdt je bezig met het uitwerken van 
calculaties t.b.v. offertes, het maken van statische berekeningen en 
explosie berekeningen, het uitwerken van tekeningen in HiCad (3D 
tekenprogramma), het opstellen en actief opvolgen van offertes en 
het beheren van klantgegevens in het ERP pakket.

Voor meer informatie kun jij je richten tot Chantal te Pas. 
Telefoonnr.: 0575 - 55 55 18 of via e-mail: i.olivier@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

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



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

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

IJssel
computerservice

*

*

Gezondheidsproblemen?
Zoekt u een natuurgeneeskundige oplossing, 
zonder bijwerkingen?

Neem dan eens contact op met:
Eef Jansen 
orthomoleculair therapeut MBOG
Weverstraat 6, Zelhem e-mail: info@eefjansen.nl
Tel: 0314 - 622630 www.eefjansen.nl

Bij aanvullende verzekering worden consulten geheel of 
gedeeltelijk vergoed.

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

Programma voor het 147ste Volksfeest Linde
ZONDAG 22 SEPTEMBER
Fietstocht. Start tussen 12.30 uur en 13.30 uur bij de Lindese Molen. 
De kosten: kinderen tot 16 jaar gratis, 16 jaar en ouder € 3,- p.p. 
Prijsuitreiking is na afloop.

DONDERDAG 26 SEPTEMBER
Toneelavond, aanvang 19.30 uur
De toneelgroep uit Linde zal u deze avond vermaken met het toneelstuk:
“Bi-j de dokter”. In de pauze is er een grote verloting met de mooiste
prijzen en speciaal voor de kleinsten is er een grabbelton. Entree: € 6,- p.p.

VRIJDAG 27 SEPTEMBER
Vogelschieten voor dames en heren en speciaal voor de dames alleen
“Vogelgooien”. Deelname vanaf 16 jaar voor het vogelschieten is € 5,- p.p. 
en voor het vogelgooien € 3,- p.p. Voor het vogelschieten voor de jeugd tot 
16 jaar is de deelname € 0,50 p.p. Live muziek van “Duo Heer en Meester”!
Aanvang 19.30 uur. Inschrijven vanaf 19.00 uur!!

ZATERDAG 28 SEPTEMBER
‘s middags 13.00 uur
Opening volks- en kinderspelen door een vertegenwoordiger van de gemeente
Bronckhorst. Met o.a. dogkar rijden, schietsporten, kegelbaan, sjoelbakken,
ballero, gaveldarten, etc. Met leuke middag vullende kinderspelen. 
Kosten deelname volksspelen € 1,00 per deelname. Kinderspelen zijn gratis.
MEDEDELING: Van zaterdag 9.00 uur tot zondag 13.00 uur is de Lindeseweg 
voor al het doorgaande verkeer tussen Het Stapelbroek en de Vosheuvelweg 
afgesloten.

zaterdagavond 19.30 uur
Grandioze feestavond m.m.v.:  “Plork en de aannemers”
Entree: € 10,- p.p. Vóór 21.30 uur binnen: toegangsprijs € 5,- p.p.! 
i.v.m. drank- en horecawetgeving kan om legitimatie gevraagd worden.

www. l indesefeest .n l 

2013

Uw tuin is een
vakman waard!

Wij helpen U verder met:

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

Hengelo GLD
      

Roy Polman
Rozenstraat 10
7255 XT Hengelo GLD
Tel. 0575 462209
Mob. 06 202 398 81

NAJAARSBEURT
Ook voor de najaarsbeurt van uw tuin bent u bij ons aan het 
juiste adres. Voor info www.hoveniersbedrijfpolman.nl

HENGELO GLD.       Vraagprijs € 349.000,-- k.k.

Beatrixlaan 15 - Fraai gelegen, VRIJSTAAND 
WOONHUIS met aangebouwde royale garage 
en tuin op het westen. Bouwjaar 1983. Inhoud 
± 425 m3. Perceelsoppervlakte 601 m2.

Goede ligging nabij buitengebied, doch nabij 
het centrum. 

Voorzien van dak- en muurisolatie, alsmede 
deels thermopane beglazing.

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

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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Daar word je vrolijk van!

4 Oktober
dierendag

10%

Ieder jaar vieren 
we dierendag. We hebben 
speciaal hiervoor prachtige 
ontwerpen gemaakt: kijk maar 
eens onder ‘dierenkaarten’. 
Een extra feestelijk tintje: als je 
de actiecode dier13 invult, dan 

ontvang je 4, 5 en 6 oktober 
10% korting op 

dierenkaarten*.

*  bij bestellingen vanaf 70 euro.


