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Toneelgroep Linde laat publiek lachen

Vorden - De toneelgroep Linde heeft het publiek tijdens de volksfeesten 
in de feesttent met de opvoering van het blijspel ‘Bruun café dubbel D’ 
een leuke avond bezorgd . Onder regie van Henk Broekgaarden werd 
er een blijspel op de planken gezet dat zich afspeelde in het café van de 
beide zussen Derkje en Dorien. Vandaar ook de naam ‘dubbel D’.

Deze week vertrek ik naar Addis Ab-
beba, de hoofdstad van Ethiopië. Daar 
ga ik ruim drie maanden gymles ge-
ven aan een school met gehandicapte 
kinderen. Dat kunnen dove en blinde 
kinderen zijn, maar ook kinderen die 
één of meerdere ledematen missen. 
Dar er zoveel kinderen in dat land 
(trouwens in veel Afrikaanse landen) 
gehandicapt zijn, heeft een duidelijke 
oorzaak. Het is algemeen bekend dat 
het met de gezondheidszorg in Afrika 
niet zo goed is gesteld. Kinderen die 
bijvoorbeeld brandwonden oplopen 
kunnen niet zo snel naar een zie-
kenhuis, met alle gevolgen van dien. 
Breek je een been en je wordt niet di-
rect geholpen, dan ben je het hele le-
ven gehandicapt. Erg triest allemaal.
Dat is dan ook mijn insteek om er 
naar toe te gaan. Wij hebben het in 
Nederland zo goed en daarom wil 
ik graag iets voor gehandicapte kin-
deren daar, wat terug doen’, zo zegt 
Gerdien Robbertsen. De organisatie 
Respo International vervult een be-
langrijke rol in dat geheel. Gerdien: 
‘Toen ik contact met Respo opnam, 
kon ik kiezen uit een aantal mogelijk-
heden: Griekenland, Roemenië , Zuid 
Amerika of Zuid Afrika. Mijn voor-
keur ging gelijk uit naar Afrika. De 
gehandicapte kinderen die ik gymles 
ga geven, variëren in de leeftijd vanaf 
vier jaar tot circa 12/13 jaar. In Addis 
Abbeba is ook de organisatie ‘House 
of Sport’ gevestigd. Daar worden 
sporttrainers opgeleid die vervolgens 

Gymles geven aan gehandicapte kinderen
Gerdien Robbertsen uit Vorden naar Ethiopie
Vorden - Heel veel mensen hebben in hun leven een droom. Vaak blijft 
het bij een droom, soms gaat die in vervulling. De 22 jarige Gerdien 
Robbertsen behoort tot de laatste categorie. Voor haar wordt een 
droom werkelijkheid, zo vertelt ze. Gerdien: ‘ Ik heb al van jongs af 
aan plannen om mij later in het buitenland voor kinderen verdienste-
lijk te willen maken. En dat gaat nu eindelijk gebeuren.

aan veertien verschillende scholen in 
die stad aan gehandicapte kinderen 
les gaan geven. Het gaat daarbij om 
circa duizend kinderen. Het ligt in de 
bedoeling dat ik ook gymles geef aan 
die sporttrainers in opleiding, die ove-
rigens zelf ook gehandicapt zijn! Het 
zijn jonge mensen in de leeftijd 18 tot 
30 jaar. Wanneer ik straks in Ethio-
pië aankom, ga ik eerst kijken hoe 
daar alles in zijn werk gaat en hoe ik 
daar een steentje kan bijdragen’, zo 
zegt Gerdien Robbertsen. De reis naar 
Afrika (via Respo International) wordt 
gemaakt met in totaal vier jongens en 
vier meiden. Deze groep gaat daar al-
lerlei werkzaamheden doen, waarvan 
er twee onder wie Gerdien, les gaan 
geven aan gehandicapte kinderen. 
Wij worden onder gebracht in een 
‘guesthouse’. De reis (circa 1500 euro) 
betalen we zelf en dat heb ik er graag 
voor over’, zo zegt ze.

De Vordense heeft na de middelbare 
school (Havo) in Apeldoorn, de CALO 
(Christelijke Academie Lichamelijke 
Opvoeding) in Zwolle gevolgd. Daar is 

zij begin dit jaar met succes afgestu-
deerd. Aansluitend zou ze naar Afri-
ka vertrekken, maar vanwege ziekte
van haar vader werd dat uitgesteld. 
De afgelopen maanden was Gerdien
tijdelijk gymjuf bij Sparta in Vorden.
Verder heeft zij de afgelopen jaren in
de zomermaanden o.m. in het zwem-
bad in Vorden gewerkt. Gerdien: ‘De-
ze zomer was ik als strandwachter
werkzaam in Zeeland. Dat betekende
in de praktijk patrouilleren en scherp
opletten of de badgasten niet te ver de
zee in gingen. Een leuke en leerzame
ervaring’, zo zegt Gerdien die zich nu
verheugt op de trip naar Ethiopië.

In het café natuurlijk een komen en 
gaan van de meest merkwaardige 
gasten die zich een pilsje natuur-
lijk goed lieten smaken. Toch loopt 
het café niet naar wens. Te weinig 

inkomsten waardoor de vraag rijst
‘Zollen de zusters ut redden um de
kop boven water te hollen’? En zo-
als het hoort in een blijspel, er komt
een reddende engel in de persoon
van kunstenares Jet die workshops 
in het café gaat houden. Dus eind
goed, al goed. 
De toneelgroep bestond deze avond
uit de volgende personen: Jannie
Tuinman, Marisca Hissink, Bert
Tuinman, Frank Bouwmeester,
Bastiaan Meijerink, Marieke Tuin-
man, Michelle Meijerink, Herbert
Hulstijn, Dianne Mombarg, Martin
ten Have en Sammie. 
Souffleuse Joke ten Have, grime Ina
Wesselink en Gerrie Harmsen. 
Decor Jan Kornegoor.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bos
bloemen

€ 5.00

www.weevers.nl

In de derde week van november verschijnt Weevers Grafi media voor 
het eerst met een Uitvaartkatern in het Contact. Een katern gericht op 
alle facetten van ‘het einde’. Maak gebruik van deze unieke mogelijkheid 
om uw producten en diensten onder de aandacht te brengen.

Meer informatie & reserveren: Jan Marinissen of Dyanne Schiphorst  
advertenties@contact.nl of tel. 0575-551010
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

Dorpskerk Vorden
Zondag 30 september 10.00 uur, ds. J. Kool. 19.00 uur in de 
Dorpskerk, Zangdienst, ”Vorden zingt”, dhr. P. Brouwer, Drie-
bergen.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 september 10.00 uur, ds. J. van Dalen, Varsseveld. 
19.00 uur in de Dorpskerk, Zangdienst, ”Vorden zingt”, dhr. P. 
Brouwer, Driebergen.
 
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 30 september 10.00 uur, dhr. M. v.d. Boom, Almen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 30 september 9.30 uur, Eucharistieviering, pastor A. ten 
Klooster.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 29 september 17.00 uur, Eucharistieviering, ’t Kloos-
ter, Herenkoor.
Zondag 30 september Geen viering.

Tandarts
29 - 30 september F.A. Kuijl, Lochem (0573) 25 16 84.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire 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, 
zo 17.00 - 18.00 uur.

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

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

Dagmenu’s 26 sept. t/m 2 okt.
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 26 september
Champignonsoep / varkensmedaillons met champignonsaus, 
aardappelen en groente.

Donderdag 27 september
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen, groente / bava-
roise met slagroom.

Vrijdag 28 september
Bosuiensoep / Victoriabaars dillesaus, aardappelen en rauw-
kostsalade.

Zaterdag 29 september (alleen afhalen / bezorgen)
Kipfilet American, met tomaat, spek en kaas uit de oven, 
friet en rauwkostsalade / IJs met slagroom.

Maandag 1 oktober
Mosterdsoep / Wokki wokki van kipfilet en roerbakgroente, 
rijst en rauwkost.

Dinsdag 2 oktober
Wiener schnitzel met friet en rauwkost / IJs met slagroom.

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

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 24 september.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Grote zak gesneden rode kool            0.99
Rubens appelen kg 1.99
Bildtstar  10 kg, max. 3 zakken per klant  3.99
VOOR ELKE OVEN EEN FEEST!!!
diverse soorten 2-persoons ovenschotels
in een GRATIS porseleinen ovenschaal

 9.98

Te koop: kleine baaltjes 
stro en hooi + grote balen
stro onkruidvrij. Tevens ge-
vraagd landbouwgrond 
voor het telen van graan. J. 
Gosselink Toldijk, tel. 06-
51946908.

�

Kringloop De Boedelhof
“met net dat beetje meer” 
Enkweg 17b in Vorden tel. 
0575-555456 www.deboe-
delhof.nl Nu elke laatste 
Zaterdag van de maand 
MAGAZIJNVERKOOP, ope-
ningstijden: Dinsdag t/m 
Vrijdag van 10.00 tot 17.00 
Zaterdag van 9.00 tot 16.00

�

Vlaai van de week

Christoffelvlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbieding
Herfstbroodje € 2,95
Bolussen   5 stuks € 3,95
Aanbiedingen geldig van di. 18 t/m za. 29 september

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

�

LEER BRIDGEN
Privé les ’s middags

A. v. Witzenburg
gediplomeerd
bridgedocente

tel.: 06-49237762

Is afslanken en fit uw doel?
Met Herbalife complete voeding 

heeft u geen hongergevoel.

Bel/SMS voor proefpakket

06 - 55166420



Contactjes
vervolg

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Gesprekspraktijk Van 
ziel tot ziel in Vorden.
www.intuitievepraktijk.nl

Rianne van der Wal - Veenink

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

Uitvaartverzorging
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KEURSLAGERKOOPJE

Gemarineerde kipreepjes

500 gram 550

SPECIAL

Runderribeyereepjes

100 gram 220

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden rosbief

GRATIS 100 gram tonijnsalade

MAALTIJDIDEE

Hachee
kant & klaar

300 gram 298

Duitse
biefstuk

4 stuks 550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Vakantiekilootjes 
eraf?

Naar Jerna Bruggink

op een draf!

Met Herbalife en 

Jerna’s coaching is

dat geen straf.

Bel 06-55 166 420

Donderdag 11 oktober a.s. is het de laatste 
werkdag van onze directeur

Anita Kroonen-Kennis
op daltonbasisschool De Leer

Na ruim 9 jaar directeur te zijn geweest, 
stapt ze een trede hoger op “de leer” en gaat 
zij een nieuwe uitdaging aan als directeur op 
daltonbasisschool Plechelmus te Hengelo (O).

Wij willen dit afscheid niet ongemerkt voor-
bij laten gaan en daarom nodigen wij u 
uit op haar afscheidsreceptie. Deze wordt 
gehouden op donderdag 11 oktober 2012 tus-
sen 16.00-19.00 uur bij ons op school. 

U bent van harte welkom.

Vriendelijke groeten,
het team van De Leer

St. Michielsstraat 6
7255 AP Hengelo (Gld.)

FIJN
VOLKOREN

NU VOOR

€ 1.99

ZE ZIJN ER WEER!

ONZE HEERLIJKE 

SPECULAASJES

250 GRAM

VOOR € 4.40

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 25 t/m zaterdag 29 september

APPELKANEEL- 
VLAAI

 KLEIN
€ 8.95

 GROOT 

          € 13.25

Wilt u op FRANSE LES 
of uw kennis opfrissen? 

Neem dan gerust contact met 
mij op. Tel 06 50293928 of 
email erietman@lijbrandt.nl

Gezocht: Fijne collega 
voor een hondenuitlaatservice. 

Kennis van hondengedrag, 
rijbewijs en klantgericht zijn is 

een pre. Tel: 06-40729031 
tussen 17 en 18 uur

Op 79-jarige leeftijd is overleden ons erelid en oud 
trainer 

Herman de Weerd

Herman heeft als trainer veel betekend voor onze 
club.
Wij zullen hem blijven herinneren als een positieve, 
gezellige man met veel humor, maar vooral ook als 
een passievolle voetballiefhebber en zeer betrok-
ken trainer.

Wij wensen Ali, William, Anja, Danique, Kayra en 
overige familie veel sterkte toe met dit verlies.

Bestuur en leden van de 
voetbalvereniging Vorden

Graaf Ottoweg 16
 7241 DG  Lochem
Postbus 99
7240 AB  Lochem
T  0573 - 711 000
E  info@makkingavanbon.nl
I   www.makkingavanbon.nl

A S S U R A N T I Ë N   -   H Y P O T H E K E N   -   M A K E L A A R S  O . G .   -   TA X AT I E S

Nieuwe regering, nieuwe hypotheekregels?

Koop daarom nù nog uw droomhuis en 
regel uw hypotheek bij Makkinga Van Bon 

Assurantiën / Hypotheken

Velen zijn u dit jaar al voor gegaan!

Schuurverkoop
op niveau
Wedgwood,

Villeroy & Boch,
Brocante

&
Legpuzzels Wasgij en
Jan van Haasteren

Elke zaterdag van 
29 september

t/m
17 november

11.00-16.00 uur

Servieskast
Whemerweg 20 – Almen

06-38891801

www.servieskast.nl
www.uw-servies.nl

www.marcelde
speelgoedman.nl

TE HUUR: Boerderij wo-
ning. In het buitengebied van 
Barchem. Geen katten of 
honden. 0573-441760

�

Beeldend kunstenaar / 
natuurliefhebber (met 3 ge-
hoorzame honden) zoekt
woonruimte te huur in het 
buitengebied, liefst nabij 
bos. regio Zutphen - Vorden 
- Almen. Tel: 06-25024684.

�

52ste HERFSTKLEURENWANDELTOCHT
OP 20 EN 21 OKTOBER A.S.

Start: zaal de Veldhoek,

 Varsselseweg 55 Veldhoek

Starttijd 30 en 20 km: 09.00 uur - 10.00 uur.

Starttijd 15,10 en 5 km: 10.00 uur - 14.00 uur.

Organisatie:
Wandelsportvereniging de Ploeg

Informatie:
tel. 0575-463013 / 0314-641531

www.wsvdeploeg.tk

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

GEZOCHT:  hefdak cara-
van (Eriba of Kip Kompakt) 
voor klein prijsje. Groet, Ellen
en Hans: 06-19848925.

�

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor 
de vele blijken van medeleven die wij mochten ont-
vangen na het overlijden van onze lieve vader, opa, 
broer, en levenspartner

Evert Jan Wasseveld

Het heeft ons veel steun gegeven in deze dagen.
  

Uit aller naam:
Familie Wasseveld en Lucie

Vorden, september 2012

Na een kort ziekbed is geheel onverwachts over-
leden mijn lieve broer, zwager en onze oom

Willem Albertus Smeenk
Wim

Sinds 23-12-1992 weduwnaar van Joke Barink

In de leeftijd van 72 jaar.

M. Hammers-Smeenk
J. Hammers in herinnering
J. Slotboom

Ina en Arnold van der Stroom-Hammers
 Femke en Thomas

Bert-Jan en Coby Hammers-Weenink
 Anouk en Kay

Wichmond, 18 september 2012

Gezocht: Fijne collega
voor een hondenuitlaat-
service. Enige kennis van
hondengedrag, rijbewijs en 
klantgericht zijn is een pre. 
Tel: 06-40729031 tussen 17 
en 18 uur.

�



De deelnemers konden zich al vanaf 
15.00 uur inschrijven. Daarvoor zaten 
de Unicef vrijwilligers klaar achter de 
tafels om de sponsoren enveloppen te 
verruilen voor de stempelkaarten.
Op het terrein rond het Bronsbergen-
meer waren activiteiten voor ouders 
en broertje/zusjes georganiseerd, zo-
als schminken. Op een kraam was 
iets te drinken met iets lekkers erbij 
en ook de kraam met informatie over 
Unicef ontbrak niet.

Het startsein werd rond 16.00 uur 
gegeven door de burgemeester van 
Brummen, de heer Niels Joosten en 
wereldkampioen sprint op de schaats 
Stefan Groothuis. Sponsorloop coör-
dinator Els Veraart heette de beide 
heren, maar ook alle kinderen heel 
hartelijk welkom.

Stefan Groothuis ondersteunt Unicef 
volmondig. “Daarom ben ik vandaag 
weer hier! Iedereen moet naar school 
kunnen gaan net als jullie en niet 
hoeven te werken.” De burgemeester 
had zich ook goed voorbereid en de 
hardloopkleding aangetrokken. “Als 
jullie goed blijven trainen, kunnen 
jullie net als Stefan ook wereldkam-
pioen worden!”
Gezamenlijk werd afgeteld en na het 
knippen van het lint gingen alle hard-

lopers weg voor hun eerste ronde. Tij-
dens het lopen werden verschillende 
stempelposten aangedaan, zodat het 
voor de sponsors duidelijk werd hoe-
veel er werd gelopen en dus betaald 
moest gaan worden! AeroFitt zorgde 
onderweg voor water.

Na de eerste ronde in een prima tijd 
gezamenlijk te hebben afgerond, 
voegde burgemeester Niels Joosten 
en schaatser Stefan Groothuis zich 
bij Els Veraart. Op het Bronsbergen 
strand werd officieel de sponsor-
cheque overhandigd van Weevers 
Grafimedia uit Vorden. Directeur 
Gerhard Weevers, zijn vrouw Nancy 
en de kinderen Dominique, Lucas en 
Irene gaven de cheque aan de voor-
zitter van Unicef afdeling De Graaf-
schap de heer Jim van Iterson.

De middag ver-
liep heel sportief 
en vele rondjes 
werden gelopen. 
Om 17.30 uur 
ging het laatste 
rondje van start. 
Als beloning kregen deelnemers een 
Unicef-medaille en een verrassing. 
Wie al eens eerder had meegedaan 
kreeg een zilveren schoentje voor aan 
de medaille.
Opbrengt is op dit moment nog niet 
exact bekend, maar zal door de inzet 
van de vele kinderen van scholen uit 
Zutphen, Warnsveld, Toldijk, Steen-
deren, Brummen, Vorden en Lochem 
ruim 10.000 euro zijn.

Achtste Unicef Sponsorloop

Zutphen - Vrijdagmiddag 21 sep-
tember kwamen rond de 325 kin-
deren naar het Bronsbergenmeer 
in Zutphen om deel te nemen aan 
de achtste Unicef Sponsorloop. 
De kinderen renden hun rondjes 
om het meer heen en lieten zich 
hiervoor sponsoren. Het geld 
gaat naar het project: ‘Kinderar-
beid. Dat pikken we niet!’

Het lint werd doorgeknipt door burgemeester Niels Joosten en schaatser Stefan Groothuis.

De cheque van Weevers Grafimedia voor Unicef werd overhandigd.

Eerst een ronde flink rennen en dan met Stefan Groothuis op de foto.

Kijk voor meer beeldmateriaal
op www.contact.nl

Wichmond - Ook na de vierde wedstrijd van dit seizoen staat de teller van Sociï
nog altijd op één punt. Thuis tegen Dierense Boys deed Sociï zichzelf tekort.

Met de derde doelman (Rik Vaartjes) in vier duels in het doel begon Sociï aan-
vankelijk wat nerveus. Dierense Boys kon met de snelle buitenaanvallers veel
druk op de rood-witte defensie creëren. Sociï kon daar op haar beurt slechts
sporadisch wat tegenover stellen. Nadat de gasten al enkele mogelijkheden
hadden laten liggen was het na een minuut of tien dan toch raak. Zowel Vaart-
jes als Stefan Weenk probeerden een voorzet vanaf rechts weg te werken,
maar een Dierense aanvaller kon er tussen kruipen en simpel afwerken; 0-1.
De Dierense druk hield nog even aan, maar gaandeweg de eerste helft nam
Sociï het initiatief in de wedstrijd over. Een schot van Maarten Rensink ging 
rakelings naast en Jasper Kamphuis gaf met zijn rechter chocoladebeen een
terugspeelbal op de Dierense keeper. Toch werd het goede spel van Sociï na
35 minuten beloond. Tim Groot Roessink stuurde Gert-Jan Loman er tussenuit
en die werkte vakkundig af; 1-1. Toen menigeen al aan de thee dacht liet Sociï
nog een steekje vallen. Na een Sociï-aanval trapte de keeper de bal uit. Deze 
werd door Hans Vleemingh niet lekker geraakt en de Dierense spits kon ermee
vandoor, mede doordat de rugdekking ontbrak. Vaartjes was kansloos op de
inzet van de spits en zo was het bij rust toch 1-2. In de rust hoefde trainer Hugo
van Ditshuizen niet veel meer te doen dan zijn ploeg de moed in te spreken dat 
alles nog mogelijk was.
Ondanks dat Sociï veel goede bedoelingen had, leek het tien minuten na rust
toch al gedaan. Twee keer kregen de Boys alle ruimte om voor de Sociï-goal
te combineren en twee keer leverde dat een doelpunt op, 1-4. Zo gaf Sociï net
als een week eerder in twee minuten tijd de wedstrijd weg. Toch weigerde de
thuisploeg vroegtijdig te capituleren. Na 75 minuten stuurde Stefan Roording
met een scherpe pass aanvoerder Dubaern Besseling weg en die schoot gedeci-
deerd raak; 2-4. Twee minuten later kreeg Sociï net over de middellijn op links
een vrije trap. Roording trapte deze de zestien binnen en met een vezel was
het invaller Marijn Derksen die voor de 3-4 zorgde. Daarna drong Sociï nog
wel aan, maar echt grote kansen op de gelijkmaker leverde dat niet op. Aan de 
andere kant wist Dierense Boys ook geen gebruik te maken van de door Sociï
geboden ruimte. Vaartjes was attent en gaf niets meer weg. Zodoende werd de
3-4 stand gepromoveerd tot eindstand.

Ondanks drie negatieve resultaten op rij biedt het spel van Sociï wat perspec-
tief. Het is de bedoeling om dit mee te nemen naar Lengel, daar wacht VVL
volgende week om 14.00 uur op de Wichmonders.

UITSLAGEN ZONDAG 23 SEPTEMBER
Sociï 1 – Dierense Boys 1; 3-4, Sociï 2 – AZC 3; 1-4, Sociï 3 – Loenermark 6; 2-4,
EDS 3 – Sociï 4; 8-1, Keijenb. Boys 6 – Sociï 5; 1-0, AZC DA1 – Sociï DA1; 13-0

PROGRAMMA ZONDAG 30 SEPTEMBER
VVL 1 – Sociï 1, De Hoven 2 – Sociï 2, Sociï 3 – Gorssel 2, Dierense Boys 5 – Sociï 4,
Sociï 5 – De Hoven 4, Sociï DA1 – SC Doesburg DA1.

S o c i ï

SOCIÏ KRIJGT NET GEEN LOON NAAR WERKEN

Ratti 1 – Erix/KSV 1
Kranenburg - Met de glansrijke overwinning van vorige week nog vers in het
geheugen stonden de Ratti dames afgelopen zondag thuis tegenover het eerste
elftal van Erix/KSV. Ratti had de taak van trainer Antoon Peters goed in de oren
geknoopt. Meteen druk zetten vanaf het eerste fluitsignaal. De eerst kans die
gecreëerd werd, werd meteen verzilverd. Een steekpass van Esther Menkveld
op Els Berenpas zorgde voor veel gevaar binnen de zestien. Els Berenpas wist
uit de draai met een verrassend schot de keepster te passeren. 1-0. Erix/KSV
liet zich niet van de wijs brengen en de dames waren scherp en fel in de duels.
Binnen 10 minuten hadden ze dan ook de achterstand weggepoetst. 1-1. De
achterhoede van Ratti had de handen vol aan de snelle voorhoede van Erix/
KSV. De aanvallen gingen over en weer. Na twintig minuten spelen kwam Erix/
KSV na een spelhervatting zelfs op voorsprong. 1-2. De strijd ging gelijk op en
met nog een kwartier te spelen tot aan de rust was een doelpunt zeer welkom.
Lianne ten Have werd gesandwiched in de zestien van Erix/KSV. De daaruit
volgende penalty werd beheerst binnen geschoten door Kim Heuvelink. 2-2.
De rust werd bereikt. 

De trainer van Erix/KSV had zijn dames nog zo gewaarschuwd voor de vlotte
counter van Ratti. Esther Tuinman kreeg de bal perfect op maat mee, sprintte
langs haar directe tegenstandster heen en schoot de bal fraai in het net. 3-2. 
Erix/KSV probeerde weer grip te krijgen op de wedstrijd, maar had moeite met 
het verwerken van deze vlotte treffer. Erix/KSV liet zich steeds verder terugzak-
ken naarmate de wedstrijd vorderde. Conditioneel deden de Ratti dames er een
schepje bij bovenop en op inzet werd de wedstrijd naar hun hand gezet. Na
twintig minuten spelen werd de voorsprong verder uitgebreid. Mariëlle Klein
Brinke kreeg de bal perfect op maat mee en de uitkomende keepster werd 
gepasseerd. 4-2. Er werden geen risico’s meer genomen en de wedstrijd werd
als team prima uit gevoetbald. Wederom drie punten voor de Ratti dames!!!
Aanstaande zondag thuis tegen Varsseveld 2. 

RATTI DAMES OP ZOEK NAAR VERSTERKING!!!
De Ratti dames beschikken momenteel over twee dameselftallen. Het eerste
elftal (zie wedstrijdverslag) speelt in de vierde klasse en het tweede elftal komt
uit in de vijfde klasse. De selectie is nog altijd op zoek naar dames die onze 
selectie zouden willen komen versterken! Dus lijkt het je leuk en gezellig om
een keer mee te trainen of een keer te komen kijken dan ben je altijd welkom.
Leeftijden variëren van 16 tot 40+ dus iedereen is welkom! Voor meer informa-
tie kun je terecht op onze website: www.ratti.nl

R a t t i  d a m e s

RATTI DAMES WINT OOK EERSTE THUISWEDSTRIJD!

Lochem - Op zaterdag 15 september 
is de 5de onderlinge seniorenwed-
strijd gevist. Onder mooie omstan-
digheden gingen de senioren naar 
de Berkel te Lochem. Er is redelijk 
vis gevangen. Totaal 8500gr.

UITSLAG:
1 Jan Groot Jebbink 3850 gr.
2 Wim Vreeman 2320 gr.
3 Ab Vruggink 2040 gr.

De laatste wedstrijd wordt gevist in 
de oude IJssel.

H s v  d e  S n o e k b a a r s
UITSLAGEN 5E SENIORENWEDSTRIJD HSV DE SNOEKBAARS



Zpagetti is een restmateriaal dat af-
komstig is uit de mode-industrie. 
Het heeft een goede kwaliteit en is 
duurzaam materiaal. De collectie wis-
selt snel en er zijn erg veel kleuren 
beschikbaar. Je kiest zelf een kleur 
uit en gaat onder begeleiding aan de 
slag om er een prachtig, creatief ge-
heel van te maken. In deze workshop 
word je stap voor stap de beginselen 
van het haken met Zpagetti uitge-

legd. De tas wordt afgemaakt met
mooie handvaten. Aan het eind van 
de avond ga je dus naar huis met een
zeer moderne en stoere tas. En zeg
nou zelf, daarvan kun je er nooit ge-
noeg hebben, toch?
De workshops worden gehouden op 4
oktober, 8 november en 13 december
en zijn inclusief Zpagetti, haaknaald,
handvaten en een kopje thee of koffie
met iets lekkers. De haaknaald mag
je houden. 
Voor meer informatie en aanmelding
kun je terecht in onze winkel aan
de Rijksstraatweg 39 in Warnsveld.
Ook kun je contact opnemen via te-
lefoonnummer 0575-526132, of via
pietersewarnsveld@tiscali.nl

Workshop Zpagetti 
in Warnsveld
Warnsveld - Wil je een tas die nie-
mand anders heeft? En wil je met 
trots kunnen zeggen dat je hem 
zelf gemaakt hebt? Reserveer dan 
nu bij Pieterse Handwerken de 
workshop “Zpagetti tas maken”.

ZE ZIJN WEER GESTART MET 
VILTWORKSHOPS
Op 10 oktober maken ze een uil of 
een heks, op 7 november maken ze 
een Sinterklaasdecoratie en op 28 
november of 12 december maken ze 

een rendier of een kerstengel. Voor
iedere workshop zijn er tien plaatsen
beschikbaar. Men hoeft geen mate-
rialen mee te nemen, alles ligt voor 
klaar. Natuurlijk zijn alle bijeenkom-
sten incl. materiaal, koffie, thee en
iets lekkers.

Voor meer informatie, kosten en op-
gave kunt u terecht in de winkel aan
de Rijksstraatweg 39 te Warnsveld. 

Ook kunt u contact opnemen via te-
lefoonnummer 0575-526132, of via
pietersewarnsveld@tiscali.nl

Nieuwe viltworkshops in Warnsveld
Warnsveld - Pieterse Handwer-
ken in Warnsveld is niet alleen 
dé winkel voor al uw handwerk-
artikelen en fournituren, maar 
heeft ook een grote workshop- en 
cursusruimte. Het hele jaar door 
worden er workshops en cursus-
sen georganiseerd.

De overzichtstentoonstelling op de 
nieuwe locatie, Dorpsstraat 9, werd 
zeer druk bezocht door: nieuwsgie-
rig geïnteresseerde Vordenaren, die 
wel eens wilden weten wat St. KZV 
i.o. allemaal van plan is; door belang-
stellende buren die blij zijn met de 
nieuwe bestemming van dit al jaren 
leegstaande pand en door kunstgeïn-
teresseerd publiek uit de Achterhoek 
en andere delen van het land. Allen 
waren blij verrast en enthousiast over 
de daar tentoongestelde kunst, over 
de verscheidenheid en kwaliteit. Eén 
bezoekster was zelfs zo enthousiast 
dat ze voor de toekomst haar hulp 
aanbood aan KZV!
Café De Slof deelde gratis koffiebon-
nen uit aan de bezoekers van de over-
zichtstentoonstelling en Bakker Joop 
bood zijn burenhulp aan. Ook Bloe-
misterij Halfman kwam een kijkje 
nemen bij de nieuwe overburen. De 
overzichtstentoonstelling KZV, waar 
van elke deelnemer één werk te zien 
is, wordt zeer gewaardeerd door het 
publiek, omdat men dan nog gerich-
ter een keus kan maken welke loca-
ties men als eerste wil bezoeken. Op 
deze zonnige zondag waren er ook 

bezoekers die hun keuze juist op de 
galeries, ateliers en beeldentuinen in 
het buitengebied lieten vallen. Ande-
ren kozen voor de wandelroute door 
het dorp waar atelier- en galeriebe-
zoek afgewisseld kon worden met 
een drankje op een van de vele ter-
rassen. Ook was er publiek voor wie 
het bezoek aan de overzichtstentoon-
stelling al voldoende was vanwege de 
grote diversiteit aan werken die hier 
getoond worden.

Op alle locaties ontstonden geani-
meerde gesprekken tussen publiek, 
kunstenaars/vormgevers en galerie-
houders. Men was zeer geïnteres-
seerd in het maakproces en de inspi-
ratiebronnen van de kunstenaar en 
op sommige plekken resulteerde dit 
in de aankoop van een kunstwerk.
Ditmaal was het Beeckland College 
gastdeelnemer-KZV. Zowel in de 
overzichtstentoonstelling als op het 
Beeckland College zelf werd werk van 
examenleerlingen, oud-leerlingen en 
huidige leerlingen geëxposeerd. 
Dit resulteerde niet alleen in grote 
interesse van ouders, medeleerlin-
gen en kunstminnend publiek. Ook 

werden de eerste bruggen geslagen 
tussen voortgezet onderwijs en een 
van de KZV-galeries, De Burgerij. Mo-
gelijkheden werden uitgewisseld en 
betrokkenen gaan nu nadenken over 
de uitwerking hiervan. Wij houden u 
op de hoogte!
Ook is er overleg tussen docent beel-
dende vorming, Ron Bastiaan Net van 
t Beeckland en St. KZV i.o. over het 
opknappen van het pand Dorpsstraat 
9. Zoals bezoekers waarschijnlijk wel 
opgemerkt hebben, moet de ruimte 
nog wat opgeknapt worden. Leerlin-
gen van het Beeckland zullen hier, na 
beëindiging van deze expositie, mee 
aan de slag gaan onder begeleiding 
van hun docent.

Overzichtstentoonstelling KZV, 
Dorpsstraat 9, verlengd:
Vanwege het enthousiasme van het 
publiek en om hen die nog niet in de 
gelegenheid waren de tentoonstel-
ling te bezoeken alsnog een kans te 
bieden, heeft St. KZV i.o. besloten de 
periode van de overzichtstentoonstel-
ling te verlengen tot en met zondag 
30 september is de overzichtstentoon-
stelling KZV, Dorpsstraat 9, zaterdags 
en zondags van 14.00 tot 17.00 uur 
geopend. 

Verdere informatie op
www.kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden 9 september 

Publiek enthousiast over de kunst 
en de nieuwe tentoonstellingsplek
Vorden - Op de zonovergoten zondag van 9 september jl. vond voor de 
24ste maal KunstZondagVorden plaats. Voor een breed publiek een 
uitgelezen dag om erop uit te trekken en veelal fietsend of lopend van 
deze verrassende kunstroute te genieten.

Terwijl de heren schutters volop be-
zig waren met hun ‘kansberekening’ 
was daar Dinie Lenselink (voor de 
Lindenaren bekend als ‘Dinie van de 
Bonekamp’) die de romp van de paal 
schoot. Dus werd Dinie de nieuwe 
schutterskoningin. Bij het onderdeel 
‘vogelgooien‘ voor vrouwen werd 
Vera Meijer winnares. Zij kreeg de 
titel ‘Knuppelkoningin van Linde’. 

Joris Eenink werd jeugdkoning van 
Linde. De volks- en kinderspelen wer-
den zaterdagmiddag geopend door 
wethouder Paul Seesing. Hij vond het 
mooi dat er in de gemeente Bronck-
horst zo’n variatie is aan volksspelen. 
‘Een ieder organiseert het volksfeest 
op zijn eigen manier met eigen tradi-
ties. Hier in Linde vind ik het zo spe-
ciaal dat de oudere leden de kinder-

commissie vormen’, aldus Seesing. 
Tijdens de festiviteiten was de trots 
van het buurtschap , de Lindese Mo-
len prachtig versierd. 
De uitslagen van de diverse spelen 
waren: Vogelschieten 1 en schutters-
koningin Dinie Lenselink, 2 Henk 
Ruiterkamp, 3 Gerald Tempelman, 
4 Arjan Wiggers, 5 Anneke Ruiter-
kamp. Vogelgooien voor vrouwen: 1 
en ‘Knuppelkoningin van Linde‘ Vera 
Meijer, 2 Babet van Veen, 3 Agnes 
Tempelman, 4 Marieke Uilenreef, 5 
Vera Meijer. Kegelen: 1 Marin Roe-
terdink, 2 Herbert Hulstijn, 3 Gerard 
Bloemendaal. Sjoelen: 1 Annette 
Arfman, 2 Nettie Arfman, 3 Ashley 

Proosten. Rad van Fortuin: 1 Yvonne 
Koning, 2 Annette Arfman, 3 Henriët 
Fokkink. Ringwerpen: 1 Gerard Lense-
link, 2 Jan Kornegoor, 3 Bert Fokkink. 
Schijfschieten: 1 Gerrit Jan Knoef, 2 
Floris van Veen, 3 Martin Roeterdink. 
Geluksbaan: 1 Lucas Schreurs, 2 An-
neke Eelderink, 3 Bas Bouwmeester. 
Ballero: 1 Hennie Koning, 2 Wilfried 
Eenink, 3 Dina Lenselink.
Dogkarrijden voor vrouwen: 1 Ma-
rian Arfman, 2 Lies Rijmert, 3 Lineke 
Roeterdink. Gavel- darten: 1 Yvonne 
Koning, 2 Martin Roeterdink, 3 Yvon-
ne Koning. Prijswinnaars jeugd: Vo-
gelschieten 1 en jeugdkoning Joris 
Eenink, 2 Marieke Havekes, 3 Thijs 

Koning, 4 Bram Kuijpers, 5 Wouter
Wasseveld. Stoelendans: 1 Sandra 
Oosterhuis, 2 Aniek Hoogkamp, 3 Iris
Pardijs. Kinderen 5 en 6 jaar: 1 Lieke
Meijerink, 2 Sven Bultman, 3 Esmee
van Leijden. Meisjes 7 en 8 jaar: 1 Ma-
dé Kleinherenbrink, 2 Lynn Bultman,
3 Aniek van Dijk. Jongens 7 en 8 jaar:
1 Wouter Hofstede, 2 Chris Kock, 3
Cas Sueters. Meisjes 9 t/m 11 jaar: 1
Marieke Havekes, 2 Maud Fokkink, 3
Welmoed Doornbos. Jongens 9 t/m 11
jaar: 1 Hugo de Leeuw, 2 Thor Blen-
kers, 3 Chris Broekman. Meisjes 12 
t/m 14 jaar: 1 Lian Koning, 2 Emma
Grooters, 3 Kira van Belzen. Jongens
12 t/m 14 jaar: 1 Swen Langwerden.

Dinie Lenselink schutterskoningin buurtschap Linde

Vorden - Het onderdeel ‘vogelschieten’ is tijdens een volksfeest c.q. 
buurtfeest in de gemeente Bronckhorst altijd een zeer aansprekend 
evenement. Sleep je de titel ‘schutterskoning’ in de wacht, dan geniet 
je aanzien en kom je handen tekort om alle gelukwensen in ontvangst 
te nemen. Tijdens de volksspelen in het buurtschap Linde, was de vraag 
vrijdagavond : wie volgt Wilfried Eenink, (de koning van 2011) op’ ?

Feest in Linde Prijswinnaars bijeen, 3e van rechts wethouder Paul Seesing

Via Barchem en de Wiersse kwam men uiteindelijk terecht bij 
camping de Bijvanck van de familie Groot Jebbink, waar het 
gezelschap nog een poosje gezellig bijeen bleef. 

Onderweg waren er verschillende spelopdrachten en vragen 
over de route. De prijswinnaars bij de volwassenen waren: 1 

Henk Berendsen, 2 Martin Arink, 3 Gerrie Nijenhuis (Lindese-
weg), 4 Johan Broekman. De aanmoedigingsprijs werd gewon-
nen door Jannie Weenk. 
Bij de kinderen ging de eerste prijs naar Wesley Wasseveld, 2 
Jasper Harmsen, 3 Sander van Duin, 4 Roan Mombarg. De aan-
moedigingsprijs werd gewonnen door Hugo de Leeuw.

Volksfeest Linde begon met fietstocht
Vorden - Het volksfeest in het buurtschap Linde begon zon-
dagmiddag 16 september met een fietstocht vanaf de Lin-
dese Molen. Hieraan namen 100 volwassenen en 26 kinderen 
deel. De lengte bedroeg circa 26 kilometer. De tocht voerde 
de deelnemers via de Kiefskamp, Vorden, naar de Wilden-
borch. Bij de Wildenborcherhof werd een pauze ingelast.



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

Datum Activiteit Plaats Tijd
25-09 SWDHK/GGNet, geheugenspreekuur Hyndendael, Hummelo 10.00 uur
25-09 Seniorensoos Wichmond/Vierakker,

bewegen op muziek Ludgerus, Wichmond 14.30 uur
26-09 ANBO, middagfietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
26-09 Welfare, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
27-09 KBO Drempt, fietstocht Gezondheidscentrum

 Hoog-Keppel 14.00 uur
27-09 PCOB Vorden, lezing Wildenborch Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur
29-09 SSWB en anderen, veiligheidsmarkt Het Anker, Steenderen 10.30 uur
29-09 ANBO, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden          0575-552003
03-10 SWS, creatief met hooked De Bongerd, Steenderen  0575-452270
06-10 Zonnebloem, regio ontspanningsmiddag Dorpscentrum, Vorden
09-10 SSWB/VVN, seniorenritten Den Bremer, Toldijk         0575-452538
10-10 Ons Contact, reisje naar wapen Ameide afspraak
10-10 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
10-10 Welfare, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
17-10 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen  088-2323300
17-10 ANBO Hengelo/Steenderen, midgetgolf Bousema, Lochem
17-10 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
18-10 KBO IJsselschotsers, ontspanningsmiddag
20-10 Hervormde vrijwilligers, contactmiddag Het Anker, Steenderen 14.00 uur
23-10 SWS, Lanco modeshow met verkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
23-10 SWH/GGNet, geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
24-10 Welfare, bazar De Wehme, Vorden 14.00 uur
24-10 ANBO hengelo/Steenderen,

herfsttintentocht per bus Vertrek Welkoop, Hengelo 13.00 uur

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

Veiligheidsmarkt
Denkt u nog aan de veiligheidsmarkt op zaterdag 29 september die wordt gehouden 
van 10.30 tot 14.00 uur bij Het Anker aan het marktplein in Steenderen. De markt is 
voor alle inwoners van Bronckhorst. U bent allen van harte welkom. Toegang gratis.

Zorgriem voor mensen met dementie
Het Alzheimer Café Doetinchem e.o. begint het nieuwe seizoen op dinsdagavond             
9 oktober in Het Borghuis aan de Burg. Van Nispenstraat in Doetinchem. Tijdens deze 
bijeenkomst kunnen belangstellenden kennis maken met de zorgriem. Dit voorwerp 
kan een uitstekend hulpmiddel zijn voor mensen met dementie bij het voorkomen van 
dwalen. De zorgriem is een klein en compact apparaatje dat aan de broeksriem gedra-
gen kan worden. De riem bevat een GPS-zender. Via een online portaal kunnen familie, 
mantelzorgers en zorgverleners zien waar de persoon zich bevindt. Op de riem kan een 
veilige zone (een zogeheten virtueel hekwerk) worden ingesteld. Op het moment dat de 
cliënt zich buiten deze zone bevindt gaat er een automatische alarmmelding naar de 
Zorg-alarmcentrale, die 24 uur per dag bemand is.

Het Alzheimer Café Doetinchem e.o. is van 19.30 tot 21.30 uur. Zaal open 19.00 uur, 
de toegang is gratis. Bezoekers hoeven geen lid of donateur van Alzheimer Nederland 
te zijn. Hoewel de naam Alzheimer Café mogelijk anders suggereert wordt tijdens de 
bijeenkomsten aan alle vormen van dementie aandacht besteed en niet alleen aan de 
dementievorm Alzheimer. Voor meer informatie: telefoon 06-20412665 of 
email doetinchem@alzheimer-nederland.nl / 
www.alzheimer-nederland.nl/doetinchem

Halt! u valt
De Mantelzorgsalon van 9 oktober gaat over valpreventie. Naar mate we ouder wor-
den nemen het gehoor en gezichtsvermogen af en worden de lichamelijke bewegingen 
minder soepel. Allen risicofactoren voor valongelukken. Hoe voorkomt u dat u lelijk 
ten val komt? Een medewerker van de GGD geef u, aan de hand van de valpreventie-
methode ‘Halt! u valt, praktische en effectieve tips om valongelukken te voorkomen.

Bronckhorster Seniorendag 26 oktober
Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst (SSWB) organiseert voor de hele gemeente 
Bronckhorst een speciale middag voor de ouderen. Voor u treedt op Theatergroep Mooi 
Weer, met haar voorstelling ‘Op het terras’ Een zomers spektakel in het najaar. Vrijdag-
middag 26 oktober in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 in Vorden. Start programma 
14.00 uur, zaal open 13.30 uur. Toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. 
Wel graag aanmelden bij de Welzijnsstichting in uw omgeving. Voor gegevens zie de 
kop van deze pagina.

In deze voorstelling van Theatergroep Mooi Weer is er een plaatsje voor u gereserveerd 
op het zonnige terras van Café Mooi Weer, waar de jonge vrouw Vivi verwikkeld raakt 
in een roerige proeftijd als serveerster en café-eigenaar Gerrit haar dringend de gebrui-
ken uit de ‘goeie ouwe tijd’ moet bijbrengen. Vivi blijkt een fantastische zangeres met 
een groot repertoire aan prachtige liedjes. Behalve de terrasbezoekers speelt een span-

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

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

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

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 
Tel. 0575-465281, fax: 0575-465282, mob: 06-10727474. 
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.

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

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

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

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl

nende interactieve kruiswoordpuzzel een hoofdrol in dit zo-
mers spektakel. Geniet van de ‘muzikale cocktail’, die wordt 
geserveerd op het terras van Café Mooi Weer.
Zie ook de flyers en informatie van de Ouderenbonden.

Gebruik social media
In samenspraak met het Graafschapcollege wil Welzijn 
Drempt, Hummelo & Keppel een informatiemiddag houden 
over het gebruik van en de mogelijkheden met Social Media 
zoals twitteren. Heeft u belangstelling en suggesties? Tel. 
0314-380232.

Nieuws lokale stichtingen
Kijkt u ook nog bij het nieuws van de lokale welzijnsstich-
tingen? Wie weet zit er een activiteit bij die u leuk lijkt. Ook 
daar bent u van harte welkom als deelnemer.

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

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof.
In de Oranjehof is doorlopend een expositie van werken 
van Zelhemse kunstenaars. Het beschikbaar stellen van de 
ruimte in de Oranjehof biedt de kunstenaars de gelegenheid 
om de kunstwerken te tonen en de bezoeker om van deze 
kunstwerken te genieten.
Momenteel exposeert Henk van Zuilekom uit Zelhem 
voor de tweede keer een deel van zijn werken. Henk is 
een echte Achterhoeker. Hij begon zijn hobby schilderen 
en tekenen medio 1985 in de Gruitpoort te Doetinchem. 
Vele jaren waren schilderijen van hem geëxposeerd in het 
gemeentehuis van Zelhem. De Culturele Atlas Zelhem heeft 
één van zijn werken aangekocht. Een aantal Zelhemse 
landschappen hebben o.a. hun weg gevonden naar Amerika 
en Duitsland. Zijn voorkeur gaat uit naar schilderen en 
tekenen van landschappen. Inspiratie doet hij ondermeer op 
tijdens zijn wandelingen in Zelhem en omgeving.
Hebt u belangstelling om de kunstwerken te komen bekij-
ken dan bent u van harte welkom in de Oranjehof. Prinses 
Beatrixstraat 41 in Zelhem. Telefoon 0314-622074.
Openingstijden voor de expositie maandag en donderdag 
van 10 tot 11.30 uur en tijdens de activiteiten die u bezoekt. 
Er is gelegenheid om tegen een kleine vergoeding een kopje 
koffie of thee te drinken.
Voor meer informatie: neem contact op met de Oranjehof, 
tel. 0314-622074.

Vanaf 5 oktober is er een nieuwe expositie
Marc Veenhuis uit Velswijk exposeert vanaf 5 oktober zijn 
kunstwerken. De schilderijen zijn gemaakt van olieverf op 
acryl ondergrond en hebben allemaal dezelfde afmeting van 
30 x 30 cm. Hij noemt zijn werken abstract / surrealistisch. 
Voor meer informatie: neem contact op met de Oranjehof. 
Tel 0314-622074.

OPROEP!!!!!
Aan Kunstenaars of aankomend talent kunstenaars
De Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41 in Zelhem is een 
mooie ruimte om te exposeren. Het beschikbaar stellen van 
de ruimte biedt de kunstenaars de gelegenheid om de kunst-
werken te tonen voor een periode van 3 maanden.

Wij zijn op zoek naar Zelhemse Kunstenaars of aankomend 
talent. Hebt u interesse? Voor informatie kunt u terecht bij 
Henk Van Zuilekom, tel: 0314-622298 of Paul Tiggeloven, 
tel. 0314-622074 of 06-13280466.

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle
Stichting Welzijn Zelhem heeft op 14 juni 2012 Senioren-
opvang de Korenaar officieel in gebruik genomen. Inmiddels
maken 12 gebruikers/gasten gebruik van de Senioren-
opvang. Voor hen staat een team van vrijwilligers en een
professionele medewerker klaar.
De seniorenopvang is bedoeld voor mensen die geen AWBZ
indicatie krijgen voor begeleiding groep. De groep die dit
treft zijn mensen met lichte/matige klachten op het gebied
van lichamelijk- en geestelijk functioneren, eenzaamheids-
problemen of ter ontlasting van de mantelzorg.
Herkent u zich in bovengenoemde omschrijving of kent u
mensen die voor seniorenopvang in aanmerking (willen)
komen neem dan voor meer informatie of aanmelding
contact op met Paul Tiggeloven, tel. 0314-622074, mobiel
06-13280466.
De eigen bijdrage voor 2 dagdelen is € 10,- inclusief warme
maaltijd.

Bewegingsactiviteiten
Fit door bewegen. Vakantie voorbij? 
Kom in beweging, ontmoet en voel je goed.
Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve
leefstijl, waarin beweging op welke manier dan ook een
belangrijke plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering
van overgewicht en het voorkomen van allerlei gezondheids-
problemen. Het maakt fitter en gezonder. Bovendien heeft
regelmatig sporten of bewegen een positief effect op het
gevoel van welbevinden. Bewegen in groepsverband is ook
een mooie manier om andere mensen te ontmoeten.
Stichting Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om deel
te nemen aan bewegingsactiviteiten met een lage drempel. 
Fit door bewegen. (bewegingslessen) locatie Oranjehof, Prinses
Beatrixstraat 41, Zelhem. dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en
van 11.00 uur tot 11.45 uur. 
Locatie: Dorpshuis de Korenaar Halle, maandags van 10.30
tot 11.15 uur. 
Aqua Sportief (bewegen in het water) ma. 13.30-14.30 uur en
van 14.30-15.30 uur. Beide in zwembad De Brink Zelhem.

In alle groepen is ruimte om deel te nemen. Ter introductie
kunt u 3 weken geheel vrijblijvend gratis deelnemen aan de
bewegingslessen. Opgave/informatie via Paul Tiggeloven,
telefoon 0314-622074 of 06-13280466. Mailen kan ook
p.tiggeloven@sswb.nl

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

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

Activiteitenavond, bingo (1 x per maand). Het blijkt dat er
veel behoefte bestaat onder ouderen aan gezamenlijke
maaltijden. Het is gezellig om eens met anderen te eten. Dit
geldt voor alleenstaanden maar ook voor ouderen die nog
samen met een partner wonen. Op verschillende plaatsen
worden deze gezamenlijke maaltijden georganiseerd. 
2 oktober Oranjehof aanvang 19.30 uur.
Elke dinsdag is er een activiteitenavond. Men kan allerlei
spellen spelen o.a. koersballen, kaarten, rummikub, sjoelen.
Daarnaast kunt u gezellig samen koffiedrinken en een
drankje nuttigen. Houdt u niet van spelletjes maar wel om
anderen te ontmoeten dan bent u ook van harte welkom.
Aanvang 19.30 uur. 

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

MAAND DATUM  TIJD AFSTAND
September Dinsdag 25   9.00 uur  25 km
Oktober Dinsdag 2 13.30 uur 15 km
 Donderdag 11 13.30 uur 25 km
 Dinsdag 16 13.30 uur 15 km
 Donderdag 25 13.30 uur 25 km
 Dinsdag 30  13.30 uur 15 km



Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering T

0314-640945, Toldijk
www.edelsmederijwitteman.nl

kinderpartijtjes

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen. De kosten 
voor de keuring zijn € 27,50. De keuringen worden gehouden in de 
Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41 Zelhem. U kunt zich dagelijks tussen 
18.30 en 20.00 uur aanmelden (alleen op deze tijden). Via de ANBO-
rijbewijskeuringslijn. Het telefoonnr. 06-27594051. Krijgt u geen 
gehoor, probeert u het dan later nog een keer. Aanmelding per e-mail 
is ook mogelijk op anbozelhem@gmail.com Vermeldt dan uw naam, 
adres, woonplaats geboortedatum en de gewenste keuringsdatum.
Het CBR streeft er naar alle aanvragen van een verklaring van 
geschiktheid zo spoedig mogelijk af te handelen met een maximum-
termijn van 4 maanden. Vroegtijdig laten keuren is altijd beter, 
immers de verklaring van geschiktheid is één jaar geldig.
De benodigde papieren voor deze keuring dient u tijdig te halen op 
het gemeentehuis. Voor Bronckhorst is dit in Hengelo (Gld.). 
Hier zijn kosten aan verbonden.
De eerstvolgende keuring is zaterdag 29 september 2012. Daarna 
op vrijdag 2 november i.p.v. 27 oktober (op verzoek van de arts) 
daaropvolgend weer op zaterdag 24 november en 22 december. 
Data voor keuringen worden door de ANBO ook gepubliceerd in het 
Contact en ANBO-ledenblad.

De KunstBus 2012-2013                                  
Zandsculpturen festijn met Koninklijk Thema vrijdag 19 oktober, opgave tot 10 
oktober. U kunt zich nog aanmelden voor de mooie bustocht naar het 
grootse zandsculpturen festijn waarbij ook een verzameling glas- en 
aardewerk met herinneringsteksten zijn tentoongesteld. De locatie is 
rolstoelvriendelijk en de expositie is in verschillende delen opgesteld. 
Vanuit uw opstapplaats rijden we via een route naar Achterveld, waar 
u in restaurant De Klaveet een heerlijke koffietafel met iets warms 
krijgt aangeboden. Daarna rijden we naar het Veluwse Garderen 
waar u op eigen gelegenheid de Koninklijke Zandsculpturen kunt 
bewonderen. Naast de personen worden ook de paleizen van onze 
oranjefamilies uitgebeeld. De wandeling eindigt in De Beeldentuin. Na 
al dit moois rijden we weer huiswaarts. Opgave via aanmeldformulier.
Vertrek om 11.00 uur en thuiskomst rond 17.30 uur. Kosten all-inn: 
€ 35,- p.p.

Kerstconcert met Ernst Daniël Smid dinsdag 18 december. Vanaf uw 
opstapplaats rijden we naar het Hanzehoftheater te Zutphen. Ernst 
Daniël Smid zal vele klassieke kerstliederen zingen, ondersteund 
door het orkest Maxemillecorde. Samen met koor Effecta en soul- en 
gospelzanger Dennis Legree heeft deze voorstelling alle ingrediënten 
voor een geweldig en sfeervol avondje uit. Een echte aanrader en meldt 
u spoedig aan. Thuiskomst om 23.00 uur. Kosten all-inn € 31,50 p.p. 
 
Stamppotbuffet 23 november 
Zoals gebruikelijk wordt in de herfst-winterperiode het stamppotbuffet 
georganiseerd in de huiskamer van het gezondheidscentrum. Aan-
vang 17.30 uur tot 20.00 uur. Nadere gegevens volgen.
U kunt zich vast aanmelden tel. 0314-380232.

Dag van de Ouderen 26 oktober, opgave tot 23 oktober
Met Theatergroep Mooi Weer organiseert Stichting Samenwerken 
Welzijn Bronckhorst SSWB een jaarlijkse middag van 14.00-16.45 uur 
speciaal voor ouderen. Deze keer is de locatie: Dorpscentrum Vorden, 
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. Aanvang 14.00 uur en zaal open 
13.30 uur. Entree is vrij en consumpties zijn voor eigen rekening. 
Aanmelden tel. 0314-380232.  

Social Media informatie bijeenkomst met het Graafschap-
college
In samenspraak met het Graafschapcollege willen wij een informatie-
middag houden over het gebruik van en de mogelijkheden met Social 
Media zoals twitteren. Heeft u belangstelling en suggesties? Tel. 0314-
380232.

Biljarten
Bij het biljarten op Hyndendael zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat tel. 0314-380232.

Koersbal, komt u eens kijken
Iets voor u? Koersballen is een gezellige activiteit die wekelijks 
plaatsvindt op donderdagmiddag in de huiskamer van het Gezond-
heidscentrum van 13.45 tot 15.30 uur. Deelname is gratis. 

Nordic-walking, sluit u aan 
Iedere zaterdagmorgen van 09.15-10.30 uur wordt in groepsverband 
met poules gewandeld in de omgeving van Keppel. Na afloop is er 
koffie/thee in het centrum. Deelnemers buiten Drempt, Hummelo en 
Keppel zijn welkom. Start: Op het plein te Hoog-Keppel en hier zijn 
geen kosten aan verbonden.

Bowlen in het Dorpshuis Drempt
In de herfst- en winterperiode wordt in plaats van de fietstochten 
weer gebowld met Jan van Hagen. Aanvang 14.00 tot 16.00 uur, 
kosten € 5,- per keer op 20 september, 25 oktober, 22 november en   
20 december. Veel plezier gewenst. Informatie tel. 0313-472920.

Cursus Tai-Chi-Tao
De cursus is doorlopend en u kunt zich nog aanmelden. Na de zomer-
stop is de eerste les op 18 sept. gestart. Secretariaat tel. 0314-380232.
 
Fitness, nog enkele plaatsen vrij
De doorlopende trainingen zijn op dinsdag, woensdag en donderdag 
van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt een gratis proefles meemaken. De 
oefeningen worden op maat aangeboden onder deskundige leiding 
van een fysiotherapeut. Heeft u een medisch dossier, dan wordt hier 
aandacht aan geschonken. Ook mensen van buiten de regio Drempt, 
Hummelo en Keppel zijn welkom. Plaats: Fysioplusruimte in het 
Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.
Kosten € 60,- voor 10 lessen. Opgave tel. 0314-380232.

Rummicub
Komt u rummicub spelen op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur 
in het Kerkhuis te Hoog-Keppel en in zorgcentrum Hyndendael te 
Hummelo. De kosten zijn € 1,- en loopt u eens binnen om kennis te 
maken met dit leuke spel.

Seniorenclub 60+
Dia presentatie ‘Wandelen in het Boerenland’ getoond door IVN.
Aanvang 14.00 uur in het Dorpshuis te Drempt.

Tafeltje-dek-je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken bij voorbeeld na een
ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zitten, dan kunt u uw
warme, verse maaltijd aan huis laten bezorgen op maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag (of op uw keuzedagen) .
Aanmelden tel. 0314-380232 en/of spreek uw boodschap en tel.nr. in.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur is vraagbaak voor ouderen, mantelzorgers en allen
die vragen hebben rondom de problematiek van ouderen. Ook voor
hen die zich zorgen maken over een oudere en behoefte hebben om
een signaal door te geven is de adviseur voor u beschikbaar. Spreekuur
is op dinsdag van 13.30-14.00 uur en op donderdag van 09.00-9.30 uur
in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel, tel. 06-10687320. 

Welfareochtenden 
De welfarebijeenkomsten worden 1 keer per 2 weken gehouden in
het Hyndendael te Hummelo op 5 september van 09.30-11.30 uur
Informatie, bestelling en verkoop is tijdens deze ochtenden. In het
Gezondheidscentrum Hoog-Keppel en Zorghotel Gouden Leeuw zijn
ook artikelen voor verkoop aanwezig. Voor informatie mevr. Jopie
Wissink tel. 0314-381062.

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan. Tel. 0314-380232 of antwoord-
apparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en donderdag van
08.30 tot 16.30 uur.

De cursus- en activiteitopgaven kunnen u sturen naar: 
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1E, 6997AA Hoog-Keppel.
Site: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Email: info@swdrempthummelokeppel.nl

Opgaveformulier cursus/activiteiten
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/activiteit:

o --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heer/mevr: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Adres: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postcode/woonplaats: ---------------------------------------------------------------------------------

Tel.:------------------------------ E-mail:---------------------------------------------------------------------

Computercursussen
De gevarieerde cursussen starten weer. Deze bestaan uit de basis-, vervolg- en fotocursus, email/internet, onderhoud computerervaring en 
excel. U kunt zich aanmelden, tel. 0314-380232, zie schema. Plaats: Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. 

nieuw aantal eerst les laatste les dagdeel starttijd eindtijd prijs per
Pc-beginners 10x 18-sep 20 nov. dinsdag 18.30 20.00 € 60,00 cursus
Pc-beginners 10x 19 sept. 21 nov. woensdag 18.30 20.00 € 60,00 cursus
Pc-beginners 10x 20 sept. 22 nov. donderdag 18.30 20.00 € 60,00 cursus
Pc-crea/vervolg   4x 1 nov. 22 nov. donderdag 20.00 21.30 € 25,00 cursus
Pc-excel   6x 18 sept. 23 okt. dinsdag 20.00 21.30 € 36,00 cursus
Pc-foto Picasa   6x 19 sept. 24 okt. woensdag 20.00 21.30 € 36,00 cursus
Pc-foto Picasa   6x 20 sept. 25 okt. donderdag 20.00 21.30 € 36,00 cursus
Pc-mail/internet   4x 30 okt. 20 nov. dinsdag 20.00 21.30 € 25,00 cursus
Pc-onderhoud   4x 31 okt. 21 nov. woensdag 20.00 21.30 € 25,00 cursus
Inloop pc-middag   Op aanvraag  dinsdag 14.00 16.00 gratis nvt.



Prinses Beatrixfonds Vorden
Vorden - De collecte voor het Prinses Beatrixfonds heeft in Vorden 
2531,52 euro opgebracht. De organisatie brengt hierbij alle gulle ge-
vers en de vele collectanten hartelijk dank.

In één ochtend had de crosscom-
missie een circuitje uit de grond ge-
stampt die de deelnemers toch wat 
zweetdruppels zou kosten. Het deel-
nemersveld was super gevuld in de 
klassen 50, 65, 85 CC kleine wielen 
en grote wielen en de 125 CC jeugd. 
Door het geaccidenteerde terrein 
werden de meisjes en jongens flink 
aan het werk gezet. De start van de 
50cc was een prachtig gezicht. Uit 
al die kleine deelnemertjes kwam 
Maureen Zweers als beste uit de bus 
met Samuel Zwethorst op de tweede 
plaats en Demis van Voorst als derde. 

De 65 CC was een prooi voor Jarno 
Bleekman. Tegen hem was geen 
kruid gewassen, immers met de start 
was hij al als een speer vertrokken. 
De concurrentie zag hem pas bij de 
finish terug! Deldenaar Niels Koolen 
werd netjes rijdend 2e en Romy Da-

vids derde. In de 85CC kleine wielen
was de afspiegeling van het gehele
seizoen zichtbaar. Robin Oldeniel
was ongenaakbaar, Mike Bokslag
werd tweede en Bjorn Wisman der-
de. De klasse 85 CC grote wielen werd
gewonnen door Manuel Addari. De-
ze was te sterk voor een verrassend
snelle Daan Oosterink die als tweede
eindigde. Giorgio Addis Werd derde.
In de 125 CC jeugd ging de strijd weer
als vanouds tussen Youri Pardijs en
Jan Willem Arendsen. Beide hadden
aan het einde van de dag evenveel 
punten, maar door een betere finish
in de 2e manche won Youri voor Jan-
Willem. Het crossseizoen zit er thans
op. De Deldense gemeenschap heeft
aangegeven dat zij achter de motor-
club staat en zal ondersteunen waar
kan. De VAMC was de familie Rossel
zeer erkentelijk dat deze laatste cross
op hun terrein verreden kon worden.

Vijfde en laatste clubcross
De Graafschaprijders Vorden

Vorden - Mooi dat het weer kan! Dit was de algemene kreet voor dat
er nog één meter gereden was op het land van de familie Rossel. De
VAMC De Graafschaprijders kreeg veel medewerking van de Deldense
gemeenschap om het seizoen tot een mooi einde te brengen. Helaas
door reeds gememoreerde problemen rond het recht van overpad bij
het Delden- circuit kon daar niet gereden worden.

Start 50 CC

De opbrengst is bestemd voor het instrumentenfonds van Jubal.

Koekactie
muziekvereniging Jubal
Vorden - De muziekvereniging Jubal houdt vrijdagmiddag 28 sep-
tember en zaterdagochtend 29 september in de kernen Vierakker,
Wichmond en Baak een koekactie.

Bert Tuinman en Jan Bosch (25 jaar
lid) en Jan Harmsen (40 jaar lid). 

Zij ontvingen een oorkonde en voor 
de dames waren er bloemen.

Huldiging jubilarissen 
Linde
Vorden - Alvorens in het buurt-
schap Linde voorafgaande aan de 
volksspelen, werd begonnen met 
de toneeluitvoering, werden on-
der luid applaus een drietal jubi-
larissen gehuldigd.

De prikpost is dagelijks geopend van 
08.00 tot 09.00 uur. 

De patiënten kunnen wachten in de 
wachtruimte, de bloedafname vindt 
plaats in behandelkamer 5 van de 
fysiotherapie. De prikpost in het 
Dorpscentrum is vanaf 1 oktober 
gesloten.

Prikpost Gelre 
ziekenhuizen in 
Gezondheidscentrum 
Vorden
Vorden - Vanaf 1 oktober a.s. 
kunnen patiënten van de huis-
arts, specialist en/of trombo-
sedienst voor bloedafname 
terecht in de prikpost van de 
Gelre ziekenhuizen in het Ge-
zondheidscentrum aan de Zut-
phenseweg 23.

Na de winst op FC Eibergen (1-2) heeft 
Vorden 1 nu al 9 punten en behaalde 
het afgelopen zondag de 3e overwin-
ning op rij. Terwijl in 2002 en 2007 
het 1e elftal in de derde klasse vanaf 
de eerste speeldag in de onderste re-
gionen heeft gespeeld en in het me-
rendeel van de wedstrijden gedwon-
gen werd zich aan te passen aan de 
tegenstander, daar kan Vorden 1 nu 
frank en vrij spelen en heeft men 
grote gedeelten van de wedstrijd het 
initiatief. De jeugd van v.v. Vorden 
speelt hierin een belangrijke rol, 
want niet alleen hebben de vier nieu-
welingen Robin Verstege, Bas Boers, 
Sam Abbink en Daan Horstman het 
elftal kwalitatief een ‘boost’ gegeven, 
maar ook qua zelfverzekerdheid en 
overtuiging, waardoor het team ook 
op dit niveau durft uit te gaan van ei-
gen kwaliteiten. 
Daardoor fronst nu al voor de derde 
keer op rij een tegenstander in 3c de 
wenkbrauwen, want ook FC Eibergen 
had dit, na Ruurlo en FC Trias, niet 
verwacht van de verrassende promo-
vendus. Sinds de vier hierboven ge-
noemde nieuwelingen in het 1e elftal 
spelen (vanaf de 17e wedstrijd in het 
vorige seizoen) heeft het team van 
trainer Michel Feukkink 14 (na)com-
petitiewedstrijden gespeeld en daar-
van heeft men alleen van Angerlo 
Vooruit en WVV verloren. De overige 
9 overwinningen en 3 gelijke spelen 
hebben Vorden 1 de promotie opgele-
verd naar de 3e klasse en de huidige 
(gedeelde) koppositie in de 3e klasse. 
Afgelopen zondag kwam de overwin-
ning tegen FC Eibergen pas in de 88e 
minuut tot stand en was het in zo-
verre verdiend dat Vorden vanaf de 
gelijkmaker in de laatste 25 minuten 
volop voor de winst ging. De prachtig 
uitgespeelde goal van Daan Horstman 
was dan ook een perfecte beloning 
voor deze spelopvatting. Na een mi-
nuut stilte in verband met het over-
lijden van erelid Herman de Weerd 
was er in de eerste helft bij Vorden 
wel controle alleen werd men niet 

echt gevaarlijk voor de goal. FC Eiber-
gen profiteerde na een half uur opti-
maal van een fout in het positiespel 
en strafte dit via een goede counter 
keurig af; 1-0. Na de rust was het Rick 
Schroer die in een scrimmage voor de 
1-1 zorgde en toen waren er nog 35 
minuten te spelen. Vorden behield 
het betere van het spel en vooral na 
de rode kaart bij FC Eibergen ging 
men volop voor de winst. Toch moest 
Robin Verstege nog een kopbal bij de 
eerste paal op een schitterende wijze 
uit het doel werken om ervoor te zor-
gen dat de stand 1-1 bleef. In de 88e 
minuut zorgde de 1-2 van Daan Hors-
tman voor uitzinnige taferelen bij de 
cornervlag, maar was trainer Michel 
Feukkink vooral tevreden over de wij-
ze waarop er gescoord werd: vanuit 
het positiespel en met overzicht en 
inzicht in het 16-metergebied.

JEUGDIG A1 DOET MEE IN DE 
BOVENSTE REGIONEN VAN DE 
1E KLAS
Net als het 1e elftal is bij de jeugd ook 
de A1 gepromoveerd en speelt het nu 
voor het eerst sinds 19 jaar weer in 
de 1e klas. En ook dit team verrast 
vriend en vijand door na 4 wedstrij-
den al 10 punten te behalen en af-
gelopen zaterdag bleek zelfs dat het 
team ook onverdiend een wedstrijd 
kan winnen. Na prima overwinnin-
gen op Witkampers en Silvolde en 
een gelijk spel tegen Doetinchem, 
speelde men afgelopen zaterdag een 
moeizame wedstrijd tegen Angerlo 
Vooruit. Maar het zeer jonge team 
(er spelen 3 B-jeugd spelers in dit 
team) van trainer Peter Jansen blijkt 
ook mentaal goed in elkaar te zitten, 
want na het uitvallen van Bas Kort-
stee (gebroken sleutelbeen) knokte 
het team zich in de wedstrijd en kon 
het zelfs een 1-0 achterstand ombui-
gen tot een 1-2 overwinning.
Komend weekend speelt zowel de A1 
als het 1e elftal een thuiswedstrijd 
en kom dus zowel zaterdag- als zon-
dagmiddag naar het Gemeentelijk 

Sportpark om te 
genieten van het 
(jeugd)voetbal 
bij v.v. Vorden.

PROGRAMMA 
V.V. VORDEN
Steenderen E3G- 
Vorden E5G, 
Vorden F1 - Concordia-W F2, Vorden 
F2 Halle F1, Doetinchem F1-Vorden 
F4G, Vorden F5 -Gorssel F3, Vorden 
D4G-Eefde SP D2G, Vorden E4G-Zel-
hem E2G, Groessen E7-Vorden E6, 
Vorden F3 -DZC ‘68 F8, VIOD E1G 
-Vorden E1, Pax D1G -Vorden D1G, 
Vorden D3D -Oeken D1G, Vorden E2 
-SBC ‘05 E1, VVL D1 - Vorden D2G, 
Warnsveldse Boys E6 - Vorden E3G, 
DZC ‘68 B5 -Vorden B2, Warnsveldse 
Boys C4-Vorden C2, SDZZ A1 -Vorden 
A2, Vorden A1 - AZC A1, Vorden C1 
-VIOD C2, Vorden 3 -Dierense Boys 4, 
Angerlo Vooruit 4 - Vorden 7, Gorssel 
3 - Vorden 6, Vorden 2 - Be Quick Z. 
2, Vorden 4 - Be Quick Z. 3, Vorden 
1 -VDZ 1

UITSLAGEN V.V. VORDEN
FC Eibergen 1 - Vorden 1 1-2, Warns-
veldse Boys 3 - Vorden 2 3-1, Voorst 
2-Vorden 3 1-3, Dierense Boys 4 - Vor-
den 4 2-1, Vorden 5 - Voorst 4 3-6, 
Vorden 6 - Oeken 3 2-0, Vorden 7 - 
Dierense Boys 5 2-2, Angerlo Vooruit 
A1- Vorden A1 1-2, Vorden A2 AVW 
‘66 A2 3-5, Klein Dochteren B1G Vor-
den B1 2-3, Vorden B2-Doetinchem 
B2 0-7, Vorden C2-v.v. Dieren C4 16-
0. Vorden D1G-Witkampers D1 2-7, 
Vorden D2G-DZC ‘68 D5G 20-0, Ho-
ven De D1-Vorden D3D 0-1, Warns-
veldse Boys D4-Vorden D4G 10-1, 
Vorden E1-Warnsveldse Boys E1 4-3, 
Zelos E2G-Vorden E2 3-3, Vorden 
E3G-VVL E1 0-21, Warnsveldse Boys 
E6-Vorden E4G 1-8, AZC E6-Vorden 
E6 4-5, Vorden F1-DZC ‘68 F5 1-3, SBC 
‘05 F1G- Vorden F3 2-10, Be Quick Z. 
F3-Vorden F4G 2-6, Vorden F5-Pax F5 
4-4

Ga voor een uitgebreide 
fotoreportage van 
Johan Bolink naar 

Contact.nl

Jeugd brengt v.v. Vorden naar 
hoger niveau

Vorden/Eibergen - Wat een gedeelde 1e plaats na 4 speelronden waard is, 
blijft natuurlijk altijd koffiedik kijken en daarvoor is het ook nog veel 
te vroeg. Maar in ieder geval kan de conclusie worden getrokken dat 
Vorden 1 zich op een hele andere wijze kan manifesteren in de 3e klasse 
dan men de laatste 2 maal deed toen men op dit niveau voetbalde.

Er worden dus weer mooie en be-
kende liederen gezongen die op ver-

zoek zijn aangevraagd. De muzikale 
begeleiding is in handen van Kees van 

Dusseldorp die het orgel bespeelt. 
Er is een korte overdenking en die is 
deze keer van Pim Brouwer over het 
thema: “Kiezen voor de onbekende 
God”.

Zangdienst “Vorden zingt”
Vorden - Op zondagavond 30 september om 19.00 uur is er in de Dorps-
kerk van Vorden weer een zangdienst.



Josée van der Staak is de drijvende 
kracht achter het geheel en inmiddels 
zijn er vele vrijwilligers met haar, die 
met veel plezier en inzet dit theater 
draaiende houden: twee geluidsman-
nen, acht gastvrouwen, een PR-man 
en een stichtingsbestuur. TOM draait 
onder de stichting T.O.M., wat staat 
voor Theater Onder de Molen. Het be-
stuur wordt gevormd door David de 
Jong (penningmeester), Wendy Ad-
dink (secretaris), Renske Ruiterkamp 
en Gery Groot Zwaaftink (bestuursle-
den) en Josée van de Staak (voorzit-
ter). Laatstgenoemde is ook de pro-
grammeur van het theater en zorgt 
voor passende artiesten. 
Op elke 1e vrijdagavond van de maand 
is er een literair getint programma 
en op elke 3e zondagmiddag een 
muziek- of familieprogramma. In de 
maanden januari en februari komen 
daar nog vier Wintervertellingen op 

zondagmiddag bij. In de maanden 
juli en augustus draait in TOM alleen 
de Zomercarrousel, maar wel op élke 
woensdagavond, met vier verschil-
lende acts per avond. Soms worden 
er op een zaterdagavond bijzondere 
producties geprogrammeerd. 
WWW.TOM-VORDEN.NL geeft 
alle ins en outs met betrekking tot 
het theater. Alle artiesten die het 
afgelopen jaar in het theater zijn 
geweest, maar ook de artiesten die 
nog komen, hebben een eigen arties-
tenpagina met een inleiding en een 
video. PR-man JW Drijver filmt elke 
artiest en plaatst daarna een bloemle-
zing uit het optreden op de webstek. 
Peter Hoefnagels heeft Theater On-
der de Molen 20 jaar geleden opge-
richt en lang bezieling gegeven. Peter 
was inmiddels teruggetreden en de 
molen was in andere handen overge-
gaan. Op 4 november 2010 werd er op 

initiatief van Josée van der Staak een 
bijeenkomst belegd om het theater 
nieuw leven in te blazen. De aanwe-
zige artiesten uit Vorden en omge-
ving waren unaniem van mening dat 
dit mogelijk moest zijn. De nieuwe 
eigenaar Henk Ruiterkamp was hier-
bij ook aanwezig en met hem werd 
al snel kortgesloten wat en hoe er 
verbouwd moest worden om er een 
toegankelijk theater van te maken, 
voor jong, oud en rolstoelgebruikers. 
Het theater draait vanaf de nieuwe 
start geheel zelfstandig. Dat wil zeg-
gen, zónder enige subsidie, met alleen 
de kaartverkoop als inkomstenbron. 
Het is een instelling zonder winstoog-
merk, mogelijk door de inzet van zijn 
vrijwilligers. Wél mag TOM op 25 sep-
tember 2012 uit handen van het Co-
operatiefonds van de Rabobank een 
cheque ontvangen voor de aanschaf 
van een eigen geluidsinstallatie! Ex-
tra gastvrouwen en -heren kan TOM 
altijd nog gebruiken, bijvoorbeeld als 
floormanager. Maar, zonder publiek 
géén theater. Het programma tot de 
jaarwisseling staat op de webstek; het 
programma van 2013 wordt daar bin-
nenkort aan toegevoegd.

Wie is TOM?

Vorden - TOM staat voor Theater Onder de Molen. Al vanaf maart 2011 
leest u regelmatig in weekblad Contact over TOM, maar wie zitten 
daar nu achter en wat gebeurt daar eigenlijk? TOM is een klein Shake-
speariaans theater onder in de Lindesche molen, 4 km buiten Vorden. 
Het biedt plaats aan 65 mensen en maakt kleinschalige voorstellingen 
mogelijk voor een breed publiek.

Op het grote scherm, in een gouden 
schilderijlijst, ondersteunden mooie 
beelden de door Anja den Bakker 
gezongen liedjes, op de piano bege-
leid door Eelco Schuijl. Hiske nam 
het publiek mee in zijn verhaal naar 
vroeger tijden, naar de discoperiode, 
en deed even vergeten hoe lelijk en 
treurig het leven soms is. Het sprook-
je over geluk van ‘De Man in de Wol-
ken’ werd op het scherm uitgebeeld 
en maakte het publiek duidelijk dat 
schoonheid niet in geld is uit te druk-
ken! Het theaterstuk is op één lied na 
in het Nederlands met nummers van 

onder andere Marco Borsato, Siene-
ke, Harry Jekkers, Ramses Shaffy en
Guus Meeuwis. ‘Verrassend Gewoon’
kreeg op de website lovende kritieken
en was daar zeer content mee. Dat
smaakt volgens de groep duidelijk
naar meer en die kans komt al gauw.
Op 11 oktober staat het decor van ‘De
Man in de Wolken’ opgebouwd in het
kleine kerkje aan de Banninkstraat te
Hengelo. De voorstelling daar begint
om 20.00 uur. Reserveren is mogelijk
via www.verrassendgewoon.nl
Gezien de beperkte ruimte, reserveer
of kom op tijd want vol = vol!

‘De man in de wolken’

Muziektheater met 
diepgang in Vorden

Vorden - Zondag 16 september gaf theatergroep ‘Verrassend Gewoon‘
de première van ‘De Man in de Wolken’ in Theater Onder de Molen te
Vorden. ‘Verrassend Gewoon’ (Hiske Huitink, Eelco Schuijl en Anja
den Bakker) was er helemaal klaar voor! Decor in orde, beamer af-
gesteld, piano en toetsen op de juiste positie en de microfoons start-
klaar. TOM zat goed vol .

v.l.n.r. Eelco Schuil, Hiske Huitink, Anja den Bakker

Op 27 september wordt gestart 
met de film: “The Help”. Dit is een 
verfilming van het boek “Een keu-
kenmeidenroman”, geschreven 
door Kathryn Stockett. Kaartjes zijn 
verkrijgbaar in de bibliotheek van 
Hengelo Gld. Vrienden bibliotheek 
Hengelo betalen 4 euro, andere be-
langstellenden betalen 6 euro. Kof-
fie en thee is bij de prijs inbegrepen. 
De film begint om 20.00 uur en de 
bibliotheek is open vanaf 19.45 uur.
De film speelt zich af in Mississippi 

tijdens de jaren ‘60. Skeeter (Stone) 
is een meisje uit het Zuiden dat te-
rugkeert van school en vastbesloten 
is om een schrijfster te worden. Ze 
zorgt echter voor heel wat ophef 
bij haar vrienden en bij de rest van 
de bevolking van het kleine stadje, 
wanneer ze besluit om de zwarte 
vrouwen te interviewen die hun 
hele leven lang zorgen voor de pro-
minente zuidelijke families. 
Aibileen (Davis), de huishoudster 
van Skeeters beste vriendin, is de 
eerste die openlijk durft spreken. 
Aibileen en Skeeter blijven samen-
werken en al gauw komen meer 
vrouwen hun verhaal vertellen. 
Ongewone vriendschappen worden 
gevormd en een nieuw soort zuster-
schap ontstaat, maar niet vooraleer 
iedereen in het stadje z’n eigen zeg-
je heeft gehad.

Donderdag 27 september

Bibliotheek Hengelo: film 
The Help
Hengelo - De ‘R’ zit weer in de 
maand, de hoogste tijd dus om 
weer een aantal mooie films 
voor u op het programma te zet-
ten. Zoals u weet worden deze 
films vertoont in de bibliotheek 
van Hengelo, en wel op de don-
derdagavond.

IEDERE DAG

SEPTEMBER

OKTOBER

KUNSTAGENDA VORDEN

Na het spelen in verschillende bands 
richtte Marc Besselink in 2005 de 
band ‘Kramer’ op waarmee hij in bin-
nen- en buitenland speelt. Ook brengt 
hij met Kramer zijn concept ‘Life Cy-
cle’ uit op cd, die wereldwijd wordt 

verkocht. Marc vertrekt voor een half 
jaar naar Australië, waar hij verschil-
lende nummers voor zijn nieuwe pro-
ject ‘Qpac’ schrijft. Terug in Neder-
land wordt hij uitgenodigd voor het 
voorprogramma van Spinvis en voor 

een optreden in het Concertgebouw 
te Amsterdam. Via internet vindt hij 
nieuwe muzikanten, die meespelen 
met de eerste optredens van Qpac. 
Dit pakt erg goed uit omdat Hugo en 
Rob beiden vocale ondersteuning bie-
den. Ook worden er films gemaakt bij 
verschillende muziekstukken. 

Op 5 oktober wordt in Theater Onder 
de Molen een voorproefje gegeven 
van de bijzondere sfeer, die bij het 
vertonen van die films ontstaat. Qpac 
verzorgt het hoofdprogramma na de 
pauze. 

In het voorprogramma staat ‘Woman 
in Love’. De liefde mag breed gezien 
worden dit keer: Josée van der Staak 
wordt op de piano begeleid door Wol-
fram Reisiger, Mariet Lems beschrijft 
op poëtische wijze de liefde en dicht 
zo de ‘liefdes’-liedjes aan elkaar, Vic-
tor Vet en Robert van der Meulen 
zingen en begeleiden zichzelf op de 
gitaar maar hebben een heel eigen 
kijk op ‘Woman in Love’. 

De voorstelling begint om 20.30 uur. 
Reserveren kan via www.tom-vorden.

Marc Besselink en Josee van der Staak 
in TOM Vorden
Vorden - De in Vorden geboren Marc Besselink komt op vrijdag 5 ok-
tober spelen in Theater Onder de Molen aan de Lindeseweg te Vorden. 
Dat hij daar nog steeds bekend is, blijkt al uit de reserveringen tot 
nu. Marc treedt op onder de naam ‘Qpac’ met zijn vaste begeleiders 
Hugo van Engelsdorp (gitaar) en Rob Deurenberg (bas). In het voorpro-
gramma staat de gelegenheidsband ‘Woman in Love’ met Mariet Lems 
en Josée van der Staak.

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



Er zijn vele locaties in de gemeente 
Bronckhorst waar het slecht gesteld is 
met de kwaliteit van internet. Er zijn 
verschillende initiatieven geweest om 
glasvezel in het buitengebied aan te 
leggen, maar zonder succes. Greenet 
heeft contact met bewoners in het 
buitengebied bij Vorden en Vierak-
ker die graag van start willen met een 
vraagbundelingstraject.
Greenet werkt graag samen met lo-
kale bewoners bij het starten en uit-
voeren van vraagbundelingstrajecten 
en is dan ook zeer blij met deze initi-
atieven van bewoners. Omdat er in de 
gemeente Bronckhorst veel meer ge-
bieden zijn met slechte internetver-

bindingen, peilt Greenet tot eind sep-
tember de belangstelling voor vraag-
bundeling op http://www.greenet.nl/
bronckhorst. Op basis daarvan stelt 
Greenet vast in welke gebieden er 
mogelijkheden zijn voor het aanleg-
gen van een draadloos breedbandnet-
werk en kunnen mensen zich ver-
volgens inschrijven voor het aanbod 
van Greenet. Greenet-directeur Bart 
Heinink: “Wij zijn Greenet gestart 
omdat wij geloven dat internet voor 
iedereen bereikbaar moet zijn. Inter-
net is tegenwoordig een eerste levens-
behoefte geworden net zoals elektri-
citeit en water. Door ons te richten 
op een specifieke doelgroep, kunnen 
wij oplossingen bieden waar andere 
telecombedrijven dat niet doen. Wij 

denken vanuit de klant en zoeken 
naar de beste oplossing”.

OVER GREENET
Greenet biedt verschillende oplossin-
gen voor het bereikbaar maken van 
internet op locaties die nu nog versto-
ken zijn van een breedband interne-
taansluiting en die worden overgesla-
gen bij de uitrol van glasvezel. Ieder 
gebied heeft zijn eigen kenmerken. 
Door het bieden van maatwerkoplos-
singen en het opzetten van vraagbun-
deling, is Greenet dé aanbieder om in-
ternet bereikbaar te maken. Greenet 
is ook in andere gebieden reeds ge-
start met vraagbundeling.
Op www.greenet.nl staat meer infor-
matie over Greenet.

Greenet peilt interesse in breedband 
internet in buitengebied Bronckhorst
Bronckhorst - In Nederland zijn er 
nog steeds veel mensen die geen 
internet kunnen krijgen via de 
vaste telefoonlijn of kabel en die 
worden overgeslagen bij de uitrol 
van glasvezel. Dit is ook het ge-
val in de gemeente Bronckhorst. 
Greenet heeft van verschillende 
bewoners een verzoek gekregen 
breedband internet bereikbaar te 
maken. Greenet doet dat met een 
draadloze oplossing: als er in een 
straal van 2 kilometer 30-40 ge-
interesseerde huishoudens zijn, 
investeert Greenet in een oplos-
sing die breedbandinternet tot 
50 mb/s bereikbaar maakt. Ook 
is een combinatie met telefonie 
mogelijk. Met de aanleg van het 
netwerk is voor de bewoners een 
oplossing voor hun slechte inter-
netverbinding bereikbaar.

Dit item werd middels een duopre-
sentatie uitgebreid besproken. Als 
eerste werd door Jan Marinissen van 
Weevers Grafimedia een duidelijk 
beeld gegeven hoe zij in hun dage-
lijkse praktijk omgaan met Duur-
zaamheid. 
Met behulp van een aantal tot de 
verbeelding sprekende voorbeelden 
werd een duidelijk beeld geschetst 
hoe duurzaamheid en rendement   
elkaar versterken.

Hierna was het de beurt aan Marco 
Dees, welke in zijn presentatie naad-
loos aansloot op het principe dat
duurzaamheid en rendement welde-
gelijk hand in hand gaan. Zo is hij 
bedenker van Green Code. Hierin is 
duurzaamheid de groene draad en
wordt een beeld geschetst van een 
volwaardig nieuwe benadering van
het bedrijfsproces in de toekomst.
De gesprekken over duurzaamheid 
kwamen dan ook tijdens het door
Brasserie Lettink goed verzorgde di-
ner goed en enthousiast op gang.

Wilt u lid worden van Onderne-
merscafé Vorden geef u dan op via:
c.smeerdijk@chello.nl

Duurzaamheid bij 
Ondernemerscafé Vorden
Vorden - Afgelopen donderdag 
stond bij Brasserie Lettink de 
maandelijkse bijeenkomst van 
het ondernemerscafé Vorden in 
het teken van Duurzaamheid.

De tribunes in Vorden waren goed 
gevuld en onder luid gejuich kon er 
dan worden gestart met de eerste set. 
In deze set was de servicedruk aan 
Vordense kant erg hoog. Ook werd er 
in de rally goed verdedigd, waardoor 
het voor Dynamo Apeldoorn lastig 
was om tot scoren te komen. De set 
ging dan ook met 25-15 naar Dash.
De tweede set was een echte nek aan 
nek race. Dynamo serveerde sterker 
en Dash kon moeilijker tot scoren 
komen dan in de eerste set. Als snel 
liep Dynamo weg van de Vordense 
dames. Toen moest het aankomen 
op vechtvolleybal. Door degelijk spel, 
kwamen de Vordense dames toch 
weer terug in de wedstrijd. Een span-
nend einde van de tweede set volgde. 
Bij een stand van 25-24 mocht Dyna-
mo Apeldoorn nog een keer opslaan. 
Een lange rally volgde, met reddingen 
over en weer. Toen de bal richting de 
grond ging aan Vordense kant, kon 
Anouk Nijbroek nog net haar voet on-
der de bal bewegen. Hierdoor raakt 
de bal de netband aan de bovenkant 
van het net en viel de bal een de 
Apeldoornse kant op de grond. De set 

werd met 26-24 binnen gehaald door
de Vordenaren. Dit punt zorgde voor
veel enthousiasme op de tribunes en
op de Vordense bank.
De derde set ging mede door een goe-
de servicedruk aan Vordense kant, 
met 25-16 naar Dash. Er werden
mooie reddingen in het achterveld 
verricht, die werden afgemaakt met
een mooie aanval aan het net. 
In de vierde set kwam het Vordense
spel in de verdrukking door een erg
goede servicedruk aan Apeldoornse 
zijde. De Vordense dames konden
geen grip krijgen op het Apeldoornse
spel. Helaas ging deze set dan ook
verloren met 17-25. 
Desalniettemin werd de eerste com-
petitiewedstrijd in Vorden gewonnen
met 3-1 door de dames van Dash. Een
goed begin van de competitie.  
Op 29 september wordt de volgende
competitiewedstrijd gespeeld tegen 
Bodyscan-Twente. Deze wedstrijd zal
om 16.00 uur worden gespeeld in de
Pathmoshal in Enschede.  Gespon-
sord door Visser Mode, subsponsoren
‘Bistro de Rotonde’, ‘Intersport Har-
bach’ en ‘Strada Sports’.

Dash dames 1 
boekt eerste zege in Vorden

Vorden - Zaterdag 22 september was het dan eindelijk zover. Na
een goede seizoensvoorbereiding konden de dames uit Vorden zich
opmaken voor de eerste competitiewedstrijd. De Vordense dames 
moesten aantreden tegen Dynamo Apeldoorn. Een ploeg bestaande
uit veel talentvolle jonge meiden.

Makkinga de Haan Schippers Make-
laars hebben stevig aan de weg getim-
merd. Een nieuwe huisstijl, vernieuw-
de tuin- en gevelborden, steeds meer 
verkoop- en aankoopopdrachten en 
zeer enthousiaste reacties door de 
vele transacties.  Het strategisch ge-

legen en goed bereikbaar kantoor 
aan de Graaf Ottoweg in Lochem 
werd opnieuw ingericht en het on-
dersteunend team is uitgebreid. Bert 
Makkinga, Jenne de Haan en Marcel 
Schippers, alle drie ervaren NVM-ma-
kelaars en beëdigde makelaar-taxa-

teurs, stellen alles in het werk om uw 
verkoop of aankoop tot een succes 
te maken. Vanaf 1 april jl. heten we 
Makkinga de Haan Schippers Make-
laars, met een vernieuwde website en 
een nieuwe wijze van aanbieden en 
presenteren, maar ook met alle ver-
trouwde zaken die ertoe doen: doel-
gerichtheid, marktkennis, aandacht 
voor elk detail en de Woongarantie-
keuring® in combinatie met de ver-
borgen gebreken verzekering. Want 
het gaat om vertrouwen en resultaat.

Van starter tot exclusief wonen

Lochem - De woningmarkt bedienen in de volle breedte van starters-
woning tot landgoed, met nieuwe mensen en nieuw elan. Duidelijke 
meerwaarde bieden met gedreven vakmensen die de regionale markt 
als geen ander kennen. Dat was ruim een jaar geleden de opdracht 
aan onszelf.

V.l.n.r.: Bert Makkinga, Jenne de Haan en Marcel Schippers

Vorden - Het eerste team van de plaatselij-
ke badmintonvereniging speelde afgelopen 
donderdag thuis tegen Holten 2.
Chjehrando Gasper speelde een subliem 
enkelspel. Hij won twee keer met 21-6. 
Niels Lijftogt volgde dit voorbeeld. Hij won 
met twee keer met 21-12. Ook Anne van 
Eeuwijk won afgetekend in twee sets met 
de standen 21-5 en 21-8. Hermien Ouden-
ampsen had een lastiger tegenstandster. 
Zij verloor met 13-21 en 20-22. Na de goede 
overwinningen in de herenenkelspelen zou 
het herendubbel geen probleem mogen 
zijn. De Vordense heren lieten er ook geen 
misverstand over bestaan en wonnen met 
21-8 en 21-9. Het damesdubbel dat daarna 
volgde was een spannende. Flash verloor 
de eerste set met 18-21. Daarna kwamen 

Anne en Hermien echter goed terug. De 
tweede set werd gewonnen met 21-11 en 
de derde beslissende set met 21-14. De bei-
de mixeddubbels werden ook in twee sets 
gewonnen. Met dit resultaat en dat van 8-0 
uit de eerste competitiewedstrijd neemt 
Flash nu de eerste plaats in.
Flash Vorden 1 – Holten 2 : 7-1

ANDERE UITSLAGEN:
IJsselstad 5 - Flash Vorden 2: 4-4
Flash Vorden 3 – Spees Sjuttel 2: 1-7
Bravo recr. 3 - Flash recr. 1: 1-7
Varsseveld jeugd 1 – Flash jeugd 1: 1-7
Flash jeugd 1 – Thuve jeugd 1: 7-1
LBC jeugd 3 – Flash jeugd 3: 3-5
Flash jeugd 4 – LBC jeugd 2: 1-7
Flash jeugd 4 – Varsseveld jeugd 3: 7-1

F l a s h  V o r d e n
GOEDE WEDSTRIJD VAN FLASH VORDEN

KONIJNEN
Rode Nieuw Zeelander: 
Boyd Groot Roessink 
2xF, 2xZG, 1xG.

Klein Zilver: 
1xF, 3xZG.

Nederlandse Hangoor 
Dwerg: 
Sven Janssen 1xF, 2xZG, 
1xG.

P . K . V . 
n i e u w s

UITSLAGEN 
Nationale Jeugdshow 
in Laren

Ook in onze regio is er een activiteit 
in deze week: de workshop “Laat je 
gevoel spreken!”. Kinderen luisteren 
namelijk wel als wat je zegt rijmt met 

wat je voelt. Hoe dit doen, kun je in
deze actieve workshop zelf ervaren!
De workshop wordt begeleid door 
Noam Shalgi, kinderhaptotherapeut
bij haptonomiepraktijk “Ontdek je
gevoel”, en is bedoeld voor iedereen 
die met kinderen leeft of werkt. 
De workshop wordt gehouden op
dinsdagavond 2 oktober, in Dorps-
centrum Vorden. Voor informatie
kijk op www.ontdekjegevoel.nl

Workshop “Laat je gevoel spreken!”

Week van de Opvoeding 
Vorden
Vorden - Begin oktober vindt de 
nationale Week van de Opvoe-
ding plaats. Het thema dit jaar 
is: “Luister ‘s naar mij!”, een veel 
gehoorde klacht van ouders en 
leerkrachten.



De Vordense tennisvereniging nodigde de scholen uit 
voor een tennisles op de tennisbanen aan de Overweg. 

De basisscholen reageerden enthousiast. Ruim 150 leer-
lingen kregen een tennisles van Reinier Molendijk (de 
tennisleraar van VTP). Als de jeugd vaker wil tennis-
sen kan dat tijdens de wekelijkse instuif die VTP iedere 
vrijdagavond van 18.45 tot 19.45 uur organiseert. Begin 
oktober starten de winterlessen op de buitenbaan.

Kaalheid komt zowel bij mannen 
als bij vrouwen voor. Bij het dunner 
worden van de kruin bij vrouwen 
wordt niet meteen begonnen met 
een pruik, maar wordt er een haar-
werkstukje ingepast. Dit kan met 
enkele clips zelf op elk moment wel 
of niet gedragen worden.

Bij meer kaalheid wordt er een mal 
gemaakt op de kale plaats en wordt 
de kleur bepaald, waarna dit naar 
de fabriek wordt verzonden en het 
haarwerk op maat wordt geknoopt. 
Dit systeem heet ‘DYNAMIC’. Het 
haarwerk wordt met medicinale 
lijm bevestigd, men kan het ge-
woon wassen en er kan zelfs mee 
gezwommen worden. Na ongeveer 
vijf weken moet het in de haar-
werkboetiek verwisseld worden 
om het gedragen haarwerk weer 
te reinigen en op kleur te brengen. 

Dit systeem wordt van echt haar 
gemaakt.

Een pruik is meestal synthetisch, 
omdat dit weinig onderhoud vergt 
en het niet te onderscheiden is van 
echt haar. Vooral bij mensen met 
een chemokuur komt dit goed uit. 
Bij deze mensen wordt er meestal 
een informatieafspraak gemaakt, 
één week na de eerste kuur. Dan 
worden alvast de modellen en de 
kleur uitgezocht. Veel modellen 
zijn op voorraad, maar ongeveer 
honderd modellen met elk tien 
kleuren dat kan niet allemaal op 
voorraad zijn. Dan wordt door de 
heer Reintjes een zogenaamde 
zichtzending besteld. De pruiken 
zijn dan in de zaak, wanneer het 
haar uitvalt. Dan wordt het gewens-
te model geplaatst.

Of het nu een haaraanvulling is of 
een pruik, bij goedkeuring van de 
arts is er recht op een vergoeding 
bij de zorgverzekeraar, zowel uit 
de basis- als de aanvullende verze-
kering. In verband met de privacy 
heeft de heer Reintjes een aparte 
ruimte met een gescheiden ingang 
van de kapsalon van zijn vrouw.

Na de pauze konden de dames zelf 
ervaren hoe het is om een pruik te 
dragen, al was het niet helemaal 
te vergelijken met hun eigen haar 
eronder. Blonde dames werden 
donker en donkere dames werden 
grijs. Dit wekte menige lachsalvo’s 
op. Kortom, de drempelvrees om de 
stap te zetten naar een haaraanvul-
ling of een pruik, mocht het ooit 
nodig zijn, is na deze boeiende en 
leerzame avond een stuk lager ge-
worden.

De Vrouwen van Nu willen de heer 
Reintjes met zijn team nogmaals 
hartelijk danken.

Opening van het nieuwe seizoen

Boeiende avond Vrouwen van Nu

Vorden - De Vrouwen van Nu afdeling Vorden hebben een zeer 
interessante avond achter de rug. De heer Reintjes van Haarwerk 
Boetiek Reintjes uit Toldijk kwam de avond verzorgen. Hij is gespe-
cialiseerd in pruiken en vele mogelijkheden van haaraanvulling.

Een leerzame avond van Vrouwen van Nu: Haarwerk Boetiek Reintjes uit Toldijk.

Schooltennis op het VTP 
Vorden groot succes

Vorden - Afgelopen 2 weken maakten leerlingen 
van de groepen 5 tot en met 8 van de Vordense 
basisscholen kennis met de tennissport.

Het enige wat je moest doen was het 
aantal ballen raden die in de AeroFitt 
auto lagen. Het aantal was 86!

Het juiste aantal is niet geraden, maar
sommigen zaten er erg dicht bij!

De prijswinnaars van een gratis lidmaat-
schap zijn: Elise Harmsen uit Hengelo, 
Laurel Woolschot uit Zelhem, Nicol Vun-
derink uit Brummen, Henk Bultman uit
Hengelo, Esther v/d Meer uit Hengelo
en Annita Florissen uit Hengelo. Voor 
foto&rsquo

Gratis lidmaatschap Sport-
centrum AeroFitt Hengelo

Hengelo - Zondag 16 september tij-
dens de Koen Kampioendag was het 
mogelijk om kans te maken op een 
gratis lidmaatschap bij Sportcen-
trum AeroFitt uit Hengelo Gld.

De auto van Sportcentrum AeroFitt.

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

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

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

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

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
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(bromfiets)Rijbewijs A M

Bent u toe aan vervanging 
van radio, televisie, computer, 
wasmachine, koelkast of 
inbouwapparatuur......
Misschien wilt u wel gewoon 
eens iets anders.

Loop dan eens binnen bij:

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
Vorden
Tel.: 0575-551224

Ook voor al uw reparaties!

Maandaanbieding SEPTEMBER

MAGAZIJNVERKOOP 
DESSO TAPIJT
30% KORTING

OP = OP*
*

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

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

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

www.spannevogel.nl * Vraag naar de voorwaarden

Specialist in het vervaardigen van exclusief machinaal 
timmerwerk, zoals: trappen, ramen, kozijnen, deuren, 
serres en erkers.  In principe maken wij alles voor de 
woningbouw dat met hout te maken heeft; in elke 
gewenste uitvoering en houtsoort. 

Met inbreng van ruime vakkennis, gecombineerd met 
geavanceerde technieken, zijn wij in staat om de 
meest uiteenlopende houtconstructies te vervaardigen. 

Voor een afspraak of meer informatie kunt U contact 
opnemen met: 

John Lukkassen
 
Commercieel/technisch Adviseur
 
Telefoon 0619177375 
Email jlukkassen@mhbronkhorst.nl
www.mhbronkhorst.nl

BRONKHORST
Machinale Houtbewerking

Gezocht m.i.v. 2-10 TEL.FONDSENWERVERS 
voor bedrijf DEVENTER. 50 jr en ouder.

PT baan. Belt u voor meer info: 
SelectiePunt Zutphen 06-52028947.  

Dit All Inclusive maandbedrag is afhankelijk van het gekozen model, versie, aanbetaling en looptijd. En geldt voor de afgebeelde Nissan PIXO € 8.199,-, JUKE € 21.990,- en QASHQAI € 27.950,- (prijslijst 
1 september 2012) is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Opties en uitrusting zijn afhankelijk van de uitvoering. Afl opend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door 
Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Alleen geldig op nieuwe Nissan PIXO, MICRA, 
NOTE, JUKE, QASHQAI  QASHQAI+2 personenauto orders van particulieren van 01/09/2012 t/m 31/12/2012. Nissan All Inclusive incl. verlengde garantie en onderhoud. De slottermijn is gelijk aan de 
Gegarandeerde Terugkoop Waarde bij een looptijd van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Jaarlijks kostenpercentage 6,9% tot maximaal 48 maanden. Nissan Financial Services behoudt zich het recht 
voor de actie zonder opgaaf van reden te beëindigen. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. De garantie verlenging 
(is verzekeringsproduct) Nissan 5* (verlenging van 3 jaar fabrieksgarantie met 1 jaar, tot 100.000 km) en Nissan 5* onderhoudsplannen (4 jaar onderhoud met een maximum van 100.000 km) zijn producten 
van Nissan International Insurance LTD, No.2 Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

Overeenkomstig 715/2007.EG. Min/max verbruik PIXO, JUKE en QASHQAI gamma gecombineerd: 4,3-8,2 l/100 km, resp. 23,3-12,2 km/l. CO -uitstoot variërend: van 99 gr/km tot 194 gr/km. Alle 
wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

prijs
Aan  - Totaal 

krediet- debet- 
Jaarlijks 
kosten-
percentage

Looptijd Slot-
termijn

Maand -
 termijn

Totaal te 

€ 9.227,- € 3.137,- € 6.090,- 6,9% 6,9% 48 € 2.987,- € 99,- € 10.861,- 

€ 22.961,- € 7.577,- € 15.384,- 6,9% 6,9% 48 € 7.989,- € 229,- € 26.574,- 

€ 28.379,- € 9.933,- € 18.446,- 6,9% 6,9% 48 € 9.014,- € 279,- € 32.331,- 

 PIXO 1.0 Visia  

 JUKE 1.6 Acenta

QASHQAI 1.6 Connect

4 jaar 
pechhulp

4 jaar 4 jaar 
onderhoud

DOETINCHEM  
HENGELO (Gld.)  Kruisbergseweg 8  0575-462244
ZEVENAAR  Kelvinstraat 2  0316-523523

www.herwers.nl

Van huis uit zijn wij 
verbonden met de 
Achterhoek. Door onze 
plaatselijke en regionale 
uitgaven is er een sterke 
verwevenheid met onze 
lezers. Onze uitgaven 
worden gemaakt voor en 
door de regio, waardoor 
we korte lijnen hebben 
met het lokale nieuws. 
Daarin ligt ook onze 
kracht. En daar zijn we 
best trots op… 

nieuws uit uw regio

www.contact.nl



HENGELO MODE&INSPIRATIEDORP KOOPZONDAG
7 OKTOBER
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 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

HERWERS HENGELO Gld.

KOM KIJKEN VOOR
MEER AANBOD

Vraag naar de voorwaarden.     Prijs exclusief afleverkosten.

1.6-16V Breeze, 2006, 
58346 km, blauw

 

MAZDA 3 1.6 Exec. Automaat, 
2006, 76202 km,
paars

3.5 V6, 
2005, 73924 km,
grijs

1.6 Zen, 2010, 
23503 km, bruin

 

1.6 Life, 2008, 
68514 km, paars

 

1.6 Life, 2008, 
69084 km, rood

 

1.6 Life, 2008, 
54663 km, zwart

 

1.5 dCi 
Acenta, 2010, 48111 km,
zilver

 

1.6 Acenta 
Connect + Panorama, 2009, 
47766 km, wit

 

1.6 Tekna 
Navi, 2007, 53305 km, bruin

 

3.2 260 
pk, 2004, 85468 km, groen

 

1.5 dCi 85 
Parisienne BELASTINGVRIJ, 
2011, 26765 km,
grijs

 

1.4 
TCe 130 Celsium, 2010,
23780 km, grijs

 

1.4 
TCe 130 Dynamique, 2011, 
31529 km, grijs

 

 1.6 16V RS 
150PK, 2009, 54437 km,
grijs

1.5 
dCi 110 FAP Dynamique Leder, 
2011, 50087 km, grijs

 

1.6 16V 
Business Line Navi, 2008, 
91989 km, grijs

 

1.2-16V 
Collection, 2011, 18984 km, 
rood

 

Yoga Centrum Renée
Laat je adem en

energie stromen...

Yogalessen in kleine groepen te Zelhem.
1e les altijd gratis en dus vrijblijvend.

www.yogacentrumrenee.nl
info@yogacentrumrenee.nl

tel. 0314-62 57 52 / 06-222 44 893www.regelinkschildersbedrijf.nl

❏ schilderwerken
❏ glaszetten
❏ behangen
❏ wandafwerken

Van Gogh,
Rembrandt,
Rubens en
Regelink!
Vier bekende schilders!



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
Nr. 39, 25 september 2012

De gemeente organiseert binnenkort 
een omruilactie voor de groene en 
grijze container, waarbij u kosteloos 
uw huidige afvalcontainers kunt om-
ruilen. Deze week krijgen alle huis-
houdens die gebruik maken van de 
containers een informatiebrief over 
de omruilactie thuisbezorgd.

Eind maart stemde de gemeenteraad 
in met een nieuwe manier van afval-

-

kunststof verpakkingen gratis aan 

betaalt u voor het aantal keren dat u 

meer afval scheidt, heeft minder 
restafval, en betaalt dus minder.

Gratis omruilen

scheiden en uw containers alleen aan 

vindt u het met de komst van het 
nieuwe systeem handiger om kleine-

-

verschillende formaten groene en 

container, betaalt u per liter restafval 

Hoe aanmelden?
-

-

ner die u nu heeft, dan hoeft u niets te 
doen. U kunt uw containers gewoon 

-

met 12 oktober a.s. aanmelden voor 

eenvoudig aanmelden via www.ber-
kelmilieu.nl of door te bellen naar de 

-
tiebrief. 

Rekenmodule

vindt u een rekenmodule die u kan 
-

scannen. Heeft 
u nog vragen? 

bellen met de 
Afval-Informa-

-

(0575) 54 56 46.

Deze week informatie in de brievenbus

Omruilactie groene en grijze afvalcontainers

16.00 tot 18.00 uur in het gemeente-

over de visie op het sociaal domein. 

presenteren de visie en willen graag 

in overleg hoe het beste de visie ver-

Stelselveranderingen
-

ren te maken met grote stelselver-
anderingen in het sociale domein: de 

-
-

-
-

dat meedoen en eigen verantwoor-

niveau ingevuld gaat worden.
-
-

-

geschreven. 

Aanmelden

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, 
maar bent u wel professioneel actief 
in het sociaal domein, dan kunt u

beschouwen. 

-
eenkomst aanmelden door uw 

naam, namens welke organisatie en 
met hoeveel personen u komt door 
te geven via info@bronckhorst.nl, 

-
ren we u dan de vastgestelde visie 

tot 27 september a.s. 

Meer informatie?

met ons opnemen via e-mail: info@
bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Uitnodiging voor maatschappelijke organisaties

1 oktober: presentatie visie sociaal domein 
‘Goed voor elkaar’

voor de herinrichting van het centrum 

starten we met de aanbesteding voor 
de selectie van een aannemer. Naar 

-
ste ‘schop’ de grond in.

Sloop bibliotheek

in het centrum starten we met de 
sloop van de bibliotheek aan de 

-

-
gens verharden we het terrein om als 

Onderhoud brug in de 
Raadhuisstraat 

te voeren aan de brug in de Raadhuis-
straat, is de brug van 8 oktober tot 

weer) afgesloten voor gemotoriseerd 

toelaten houden we de brug toegan-

-
gangers en fietsers het centrum be-
reiken over het Kerkepad, tussen de 

nieuwe asfaltlaag, de muren worden 
gereiningd en hersteld en het beton 
wordt gerepareerd.

Meer informatie
Helaas kunnen we enige overlast 

tot een minimum te beperken. Heeft u 
nog vragen? Neemt u dan contact met 
ons op via tel. (0575) 75 02 50 of
e-mail: info@bronckhorst.nl.

Planning herinrichting Vorden centrum

voor de registratie en verwerking 
van gevonden en verloren voor-

-
vonden voorwerpen waarvan de 

-
-

horst.nl  Actueel  Actuele infor-
matie  Gevonden voorwerpen 

-

-

internet, dan kunt u ons ook bellen, 
via tel. (0575) 75 02 50.

Gevonden

voorwerpen

Iedere eerste maandag van de maand

-

alarm dat 1 minuut en 26 seconden te 

hoeft u geen actie te ondernemen. 

alarmeringsstelsel te testen. 

met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in geval 
van een ramp: ‘Ga direct naar binnen, 

-
-

houden van de 
ramp en ontvangt 

-

oktober a.s. is de 
eerstvolgende si-
renetest.

Sirenetest



De afgelopen jaren is intensief ge-
werkt aan de uitwerking van het in 
2009 vastgestelde masterplan Hen-
gelo Centrum. De planvorming voor 
de locatie oud gemeentehuis e.o. is 
nu concreet. Inwoners van Hengelo 
konden tijdens de inloopavond op 19 
september jl. het voorlopige ontwerp 
van de bebouwing en de openbare 
ruimte bekijken. Heeft u de avond ge-
mist? Wij zetten nog even voor u de 
uitgangspunten op een rij en geven u 
een impressie hoe dit gebied er in 
2015 uitziet. 

Realistisch plan
De herinrichting van de locatie oud 
gemeentehuis is de derde fase van 
het te realiseren masterplan Hengelo 
Centrum. De betrokken partijen 
Klaassen Vastgoedontwikkeling b.v., 
Wansink exploitatie bv, de Hengelose 
ondernemers, ProWonen en de ge-
meente onderzochten gezamenlijk 
hoe de locatie op een goede en realis-
tische wijze kan worden ingevuld. Dit 
heeft geleid tot een ontwerp dat com-
pacter is geworden dan in eerste in-
stantie het uitgangspunt was. Er is nu 
rekening gehouden met de toekom-
stige samenstelling van de bevolking 
en met de regionale afspraken om 
minder nieuwbouw te realiseren om 
leegstand op andere plekken in het 
gebied te voorkomen.

Vertaling

 een ruimte van ca. 1.650 m2

 zones

 kap of vrijstaand) op de huidige

 die de gemeente gaat uitgeven

Compact centrum
Uitgangspunt van het ontwerp is het 
compacter maken van het centrum-
gebied en het vergroten van de leef-
baarheid in het centrum. De heringe-
richte locatie aan de Raadhuisstraat 
krijgt een centrale functie in het dorp. 

supermarkt naar de plek van het ou-
de gemeentehuis is hiervan een on-
derdeel. Daarnaast is er ruimte voor 

12 sociale huurappartementen boven 
de supermarkt en winkels die ProWo-
nen gaat verhuren. Het historische 
deel van het gemeentehuis krijgt een 
nieuwe functie. Horeca is een moge-
lijkheid, maar een concrete invulling 
is er op dit moment nog niet voor dit 

mooie gebouw. Verder is in het ont-
werp rekening gehouden met vol-
doende parkeerruimte en krijgt dit 
stukje Hengelo een fraaie groene in-
vulling met wandelpromenades.

Groene zones
In eerste instantie was de kap van de 
Lindeboom aan de Regelinkstraat on-
derdeel van de plannen. Het ontwerp 
is nu aangepast, zodat de lindeboom 

aan de Raadhuisstraat behouden we 
ook, maar verplaatsen we binnen de 
locatie. Op de hoek Schoolstraat/
Raadhuisstraat worden vijf beuken 

parkeerplaats planten we 50 bomen, 
die een bomendek gaan vormen en 

het voedselverzamelgebied wordt 
voor de grootoorvleermuis. Op de 

van dit jaar wordt gesloopt, komt een 
klein plantsoen dat in verbinding 
staat met het winkelgebied. Het oor-
logsmonument dat voor het oude

gemeentehuis staat, krijgt in dit 
plantsoen een mooie plek.

Sloop oude gemeentehuis
Begin oktober start de sloop van het 
oude gemeentehuis. Eerst wordt as-
best verwijderd en vervolgens wordt 
het gebouw gesloopt. De sloop duurt 

locatie en voeren de werkzaamheden 
zo uit dat de overlast minimaal is. De 
latere aanbouw van het historische 
gemeentehuis wordt ook gesloopt en 
in originele staat hersteld.

In het eerste helft 2013 vindt het 
bouwrijp maken van de locatie bouw-
rijp plaats. De werkzaamheden voe-
ren we gefaseerd uit. Naar verwach-
ting is het totale gebied in 2015 klaar. 

Ter inzage
Het voorlopig ontwerp openbare 
ruimte voor de herontwikkeling van 
de locatie oude gemeentehuis e.o. ligt 
t/m 18 oktober a.s. ter inzage. U kunt 
zich hiervoor melden bij de publieks-
balie in het gemeentehuis of het plan 
digitaal bekijken via www.bronck-
horst.nl. Gedurende de termijn van 
terinzagelegging kunt u schriftelijk 
een inspraakreactie naar voren
brengen bij b en w. 

Meer weten?
Op www.bronckhorst.nl vindt u infor-
matie over het centrumplan Hengelo. 
Voor vragen kunt u ons bellen op

info@bronckhorst.nl. Wilt u een per-
soonlijke toelichting op het plan, dan 
raden wij u aan een afspraak te maken.

Gebiedsontwikkeling locatie oud gemeentehuis Hengelo centrum concreet
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Bent u inwoner en van plan een be-
drijf te starten, maar u weet niet waar 
u moet beginnen? Heeft u advies no-
dig bij de lopende gang van zaken in 
uw onderneming, omdat het even wat 

gionale Organisatie Zelfstandigen) te-
recht. Deze organisatie voert voor de 

waaronder Bronckhorst, en Twente 
regelingen voor ondernemers uit. 
Daarnaast biedt ROZ advies, coaching 
en trainingen voor starters en onder-
nemers. Zo kunt u bijvoorbeeld on-

nemers op het gebied van marketing, 

verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit bij-

uit. Ondernemers die tijdelijk te wei-
nig inkomsten uit het bedrijf halen om 
in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien, kunnen hier een beroep op 
doen. Dit geldt ook voor bedrijven die 
moeten investeren om levensvatbaar 
te blijven en de financiering niet ban-
cair voor elkaar kunnen krijgen. Van-
zelfsprekend moet wel aan de gel-
dende voorwaarden worden voldaan. 
Naast kredietverlening biedt het Bbz 
de mogelijkhed voor een tijdelijke in-
komensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten met 
banken om voor u te bemiddelen bij 
het verstrekken van een lening. Daar-
naast is ze het Microfinanciering-on-

dernemerspunt voor Twente en de 

krediet tot max. €50.000,- worden 
verstrekt. Ga naar www.rozachter-
hoek.nl voor meer informatie over de 
diverse regelingen. 

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

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op deze 
wijze samen om ondernemend 
Bronckhorst te stimuleren. Voor 
meer informatie kunt u bellen met 

nl. U kunt via het secretariaat ook een 
afspraak maken met een onderne-
mersadviseur tijdens het maandelijk-
se spreekuur in het gemeentehuis. De
eerstvolgende spreekuren zijn op 2 

www.rozgroep.nl en www.rozachter-
hoek.nl vindt u veel informatie.
Verder houdt ROZ u op de hoogte van 
onder meer ondernemersnieuws,
bijeenkomsten en workshops via 
www.twitter.com/rozgroep.

Ondernemer worden en blijven

in Bronckhorst?
De gemeente 
Doetinchem 
start vanaf
1 oktober a.s. 
met werk-
zaamheden 
aan de Haareweg in Doetinchem. 
Deze werkzaamheden duren t/m 
eind maart 2013 en tijdens deze 
periode is de weg afgesloten voor 
alle verkeer. Het verkeer wordt 
vanaf rotonde Waarlo omgeleid

Openbaar vervoer
Buslijn 51 richting Doetinchem 
blijft rijden via de normale route 
en het geldende dienstrooster.

Bereikbaarheid ziekenhuis
Het Slingeland ziekenhuis in
Doetinchem blijft bereikbaar via 

Informatie
Voor meer details over de werk-
zaamheden aan de Haareweg
verwijzen wij u naar
www.doetinchem.nl/verkeernoord.

Stand van zaken N314

verkeersmaatregelen, waaronder 
de bussluis in Vierakker, zijn dan 
ook verwijderd.

Omleidingen 
verkeer

Denk mee over nieuwe speel-
toestellen op Steenderense 
speelplekken

In Steenderen vervangen wij dit jaar 
een speeltoestel op twee verschil-
lende speelplekken. Wij willen de 
kinderen die spelen op de speel-
plekken graag betrekken bij de keu-
ze voor een nieuw toestel en nodi-
gen hen bij deze uit om mee te den-
ken op 3 oktober a.s. Op de bewuste 
speelplekken hangen ook uitnodi-
gingen waarop staat welk toestel 
weg gaat en wanneer er een nieuw 
stoestel uit een selectie gekozen 

kan worden. Op 3 oktober zijn wij
op de volgende speelplaatsen om 
samen met de buurtkids keuzes te 
maken:

met de vervanging van het speel-
huisje

met de vervanging van het speel-
huisje

Graag tot dan!

Ouders en kinderen uit Steenderen opgelet!

Bestrating rood

Bestrating geel

Bestrating geel/rood gemengd

Parkeren

Trottoir

Gebouwen

Hagen

Bodembedekkende beplanting

Opgaande beplanting

Gazon

Bestaande bomen

Nieuwe bomen



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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen 

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Zienswijze indienen?

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Wegwerkzaamheden

One Life, 
       just Live it! 
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U wilt een dakkapel, serre, kozijnen, aanbouw of een verbouwing??

MOTORCROSS
OP HET HENGE§E Z�D
Zaterdag 29 en zondag 30 september
Circuit ‘t Zand - Hengelo Gld.

Aanvang beide dagen:
Trainingen: 09.00 uur 

Wedstrijden: 10.30 uur

Toegangsprijzen:
zaterdag € 5.00

zondag € 17.50

Kaarten in de voorverkoop bij:
BP Wenting Hengelo Gld.

Eetcafé ‘t Hoekje Hengelo Gld.

Café De Tol Zelhem

Eetcafé De Groes Zelhem

Zondag 30 september

OPTREDEN NORM�L
Raadhuisstraat 9a 7255 BK Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 55 25 

info@gerritsmakelaardij.nl www.gerritsmakelaardij.nl

Go ed Ge zien

Deelnemende woningen NVM
Open Huizen Dag 29 september 2012

Hofstraat 175-13 te Doetinchem appartement € 249.000,= k.k.

Roggestraat 10 te Halle vrijstaande woning -  225.000,= k.k.

Beatrixlaan 3 te Hengelo  vrijstaande woning -  425.000,= k.k.

Boomgaard 36 te Zelhem vrijstaande woning -  240.000,= k.k.

Fokkinkweg 1 te Hengelo  vrijstaande bungalow -  199.000,= k.k.

Kastanjelaan 8 te Hengelo  vrijstaande woning -  395.000,= k.k.

Kerkekamp 31 te Hengelo  tussenwoning -  189.000,= k.k.

Leliestraat 38 te Hengelo helft van dubbel woonhuis -  180.000,= k.k.

Rozenstraat 9 te Hengelo  vrijstaande bungalow -  225.000,= k.k.

Ruurloseweg 25 te Hengelo vrijstaand woning -  398.000,= k.k.

Sarinkdijk 4b te Hengelo vrijstaande semi bungalow -  495.000,= k.k. 

Schoenmakersplein 28 te Hengelo  appartement -  163.000,= k.k.

Schoenmakersplein 46 te Hengelo  appartement -  179.000,= k.k.

Schoenmakersplein 64 te Hengelo appartement -  173.500,= k.k. 

Tramstraat 10 te Hengelo vrijstaande woning -  299.000,= k.k.

Zuivelweg 26 te Hengelo vrijstaande woning  -  439.000,= k.k.

Molenstraat 8 te Keijenborg helft van dubbel woonhuis -  229.000,= k.k.

Schiphorsterstraat  12 te Toldijk half vrijstaande woonboerderij -  349.000,= k.k.

Beeklaan 6 te Wichmond  Helft van dubbel woonhuis -  225.000,= k.k.

Koeriershoek 6 te Zelhem Helft van dubbel woonhuis -  245.000,= k.k.

BGE71
Elektrische bladblazer
Perfect lichtgewicht voor particulier gebruik 
(3kg). Ook inzetbaar als zuighakselaar dankzij 
de optionele aanbouwset.

114,-

99,-

MS211
Nieuwste Trillingsarme  motorzaag
Vermogen 2.3 PK. Zaagbladlengte 35 cm

MS171
Lichte trillingsarme motorzaag
Vermogen 1.8 PK. Zaagbladlengte 30 cm

MSE 140 C-Q
Electrische motorzaag 
Zaagbladlengte 35 cm

BR200 
Ruggedragen bladblazer op benzine
Instapmodel met 2-MIX-motor en katalysator. Weinig

vibraties en makkelijk te starten. Voor professioneel
of privégebruik.

PELGROM, Sterk gesnoeide PRIJZEN

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

MSA160
Accu kettingzaag
Zaagbladlengte 30 cm

399,-

 334,-

194,-

 169,-
274,-

 239,-

449,- 

399,-

BGA 85
Accu bladblazer
Krachtig lichtgewicht, ontworpen voor geluidsgevoelige omgevingen.
Zeer eenvoudig in gebruik.

vanaf

279,-

BG56
Bladblazer op benzine
Zeer goede vermogen-gewichtverhouding.
Voor het snel verwijderen van bladeren
en gemaaid gras. Met katalysator

309,- 

249,-

SH56
Zuighakselaar en bladblazer op benzine
Met katalysator en grote zuigcapaciteit.
Met blaaspijp en ronde blaas-/zuigmond.

SHE71
Elektrische zuighakselaar en bladblazer
Lichtgewicht instapmodel. Geluidsarm en
dus optimaal inzetbaar rondom het huis

349,- 

299,-
149,- 

129,-

vanaf

349,-

Bij de Stichting Veilingcommissie aan de Enkweg 11 te 
Vorden kunt u iedere dinsdag t/m zaterdagochtend van 09.00 
tot 12.00 uur en op dinsdag, donderdag - en vrijdagmiddag 
van 14.00 tot 17.00 terecht voor 2ehands meubels, kleding, 
witgoed, electronica, huishoudelijke artikelen, boeken enz.
Inbrengen van goed verkoopbare artikelen kan tussen 09.00 
uur en 10.00 uur of d.m.v. een telefonische afspraak (06-
44629049).
Tevens kunt u via dit telefoonnummer een afspraak maken 
voor doordeweeks halen of brengen van spullen. Kijkt u ook 
eens op onze website: www.veilingcommissie.nl
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CURSUSSEN 
KUNSTKRING 

RUURLO 
vanaf 1 oktober. Vergeet 

niet u aan te melden! 
Info over alle cursussen: 
www.kunstkringruurlo.nl 
of cursusadministratie@

kunstkringruurlo.nl 
of 0573-453090/451245

Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

Gotink beschikt over een prachtige show-

room waar u zich uitstekend kunt laten voor-

lichten. Als totaalinstallateur kunnen we u 

daarnaast helpen bij de complete inricht-

ing van uw badkamer naar uw wensen: van 

schetsontwerp tot montage.

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE DOUCHE

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

NU 20 % KORTING OP AL ONZE DOUCHEKABINE’S 

Showroom modellen
nu tot wel 50%

 korting

HOOFDSPONSOR:

Z U T P H E ND A G

W W W . B O K B I E R D A G . N L

ZONDAG 7 OKTOBER 2012

Bok
bier

NATIONALE
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band e

sc

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.

30 sept. Week v/d Smaak
Open dag kom kijken, proeven en genieten

2 mooie grote Bolchrysanten voor 5.00
Komkommers 3 voor 1.00

Elstar en Goudreinetten deze week 1.00 kilo

Aardappelen o.a. Nicola 10 kilo 3.50 eigen teelt

Rode of Witte kool 0.50 per kilo

Kadotip!! Doe het met een streekproducten-pakket!!

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

Inhetgroen Genieten?

Zutphen Emmerikseweg 83-A | 7223 DA Baak
T 0575 441048 | info@inhetgroen.com | www.inhetgroen.com

Uw tuin geeft ruimte aan rust, gezellig samenzijn, speelruimte of een 
fraaie waterpartij. Inhetgroen maakt zich dit najaar sterk voor een 
nieuwe of professioneel onderhouden tuin, passend bij u én uw budget. 

Meer weten? Bel 0575 441048 of kijk op www.inhetgroen.com



Bed & Breakfast De Ruisende Aar
Landgoed Gossink
Achterweg 3, 7113 EB Winterswijk
telefoon: 0543 538836  / 06 14430133
e-mail: irma@deruisendeaar.nl
website: www.deruisendeaar.nl

www.weevers.nl

Bed & Breakfast De Ruisende Aar 
biedt u twee overnachtingen en 
ontbijt aan voor twee personen. 
De Ruisende Aar is een karak-
teristieke, landelijk gelegen luxe 
Bed & Breakfast, met een uit-
straling van een vijf sterren ho-
tel. Op Landgoed Gossink staat 
op een prachtige locatie en op 
twee km afstand van Winterswijk, 
de voormalige koetsierswo-
ning met koetshuis en originele 
schoppe. De vier luxe suites 
met een slaap- en woongedeelte 
en de centrale leefkeuken in het 
koetshuis maken uw verblijf ui-
terst comfortabel. In dit minihotel 
zijn de kamers als Bed & Break-
fast te boeken al dan niet in 
combinatie met een arrangement. 
Ook is het mogelijk om het hele 

koetshuis te huren als groeps-
accommodatie voor groepen 
van acht/negen personen. 

Gastvrij Achterhoek
Het is hier gemoedelijk

Gastvrij Achterhoek – het is hier gemoedelijk is ons motto voor “Winnen met Weevers” in 2012. 

Het hele jaar laten wij onze relaties van Weevers en de lezers van de huis-aan-huis bladen 

Contact, Groenlose Gids en Elna kennismaken met de gastvrije Achterhoek. Iedere maand biedt 

een ‘Bed & Breakfast van de maand’ een gratis verblijf aan op haar locatie. Dat betekent dus 

12 keer per jaar kans op een paar dagen lekker uitrusten en genieten van het Bed & Breakfast 

arrangement en de nabije omgeving. 

Elke maand kunt u zich aanmelden op www.winnenmetweevers.nl voor een gratis Bed & Breakfast 

arrangement voor twee personen, voor twee overnachtingen inclusief ontbijt. De deelnemende 

Bed & Breakfasts bevinden zich allen op bijzonder mooie locaties in de Achterhoek, vaak gelegen 

aan fi ets- en wandelroutes. Door de gastvrouw en/of -heer van de verschillende Bed & Breakfasts 

zult u vriendelijk en gastvrij worden ontvangen en gedurende het verblijf werkelijk in de watten 

worden gelegd. Vaak heeft de gastvrouw en/of -heer voor haar gasten een verrassing in petto.

12 Maa nden, 12 Bed & Brea kfa st a rra ngementen

ok
to

be
r

Geniet van de gastvrije Achterhoek!

2012

sanitair in een luxe Engelse en 
landelijke sfeer.

(slaap- en woongedeelte).

te bereiden.

vloerverwarming. De temperatuur is 
in alle kamers afzonderlijk te regelen.   

kwaliteitsbedden o.a. van het merk 
Pullman.

inbegrepen.

een eigen tuin.

kamers.

uw hond is ook 
welkom.

bed & breakfast winterswijk



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

DIGITAAL
De Weule was de bijnaam van Ger-
jan’s opa. Gerjan’s overgrootopa 
richtte in 1920 de onderneming op. 
Vanaf dat moment sprak de Vorde-
naar over de kolen van De Weule. De 
nieuwe naam en de moderne, frisse 
uitstraling maken onderdeel uit van 
de filosofie waar de familie Weulen 
Kranenbarg al generaties voor staat. 
Het optimaal bedienen van de klant. 
“Alles moet steeds sneller en efficiën-
ter. Daar is niks mis mee, maar de 
klant moet wel centraal blijven staan. 
Digitaal zaken doen is makkelijk. Kijk 
maar naar onze webshop. Producten 
bestellen is een peulenschil. Maar er 
zijn momenten dat je behoefte hebt 
aan meer informatie of persoonlijk 
advies. Dan komen wij graag langs 

om dat extra stukje service te verle-
nen”, aldus Gerjan.

TEGEN DE STROOM IN
Met deze aanpak roeit Gerjan met 
De Weule recht tegen de stroom in. 
“Steeds meer bedrijven trekken zich 
terug achter het beeldscherm. Zij 
kennen hun klanten niet of nauwe-
lijks meer. Dat zijn nummers. Die 
aanpak past niet bij De Weule. Wij 
vertellen graag wat wij voor de klant 
kunnen betekenen. Wij zijn trotse 
dealer van Eurol. Dit topmerk heeft 
de beste olie- en smeermiddelen te-
gen messcherpe prijzen. Het aanbod 
en de toepassingen zijn enorm. Daar-
om komen wij graag bij onze klanten 
langs voor het beste advies.”
Gerjan heeft het bedrijf overgeno-

men van zijn ouders Martie en Ietje. 
Samen met zijn vrouw Jantine runt 
Gerjan de zaak, die is uitgegroeid tot 
een soort ontmoetingsplaats in het 
dorp. “De Weule is een familiebedrijf 
dat middenin de Vordense samenle-
ving staat. Daar zijn we trots op en 
dat willen we nog generaties door-
zetten. Het persoonlijke contact met 
onze klanten heeft sinds de oprich-
ting centraal gestaan. In de wereld 
van vandaag gaan de ontwikkelingen 
razendsnel. Ondanks alle gemakken 
van de moderne tijd zijn wij over-
tuigd van de kracht en de waarde 
van het sociale contact. Dat is de re-
den dat wij in onze nieuwe formule 
het beste uit die twee werelden bij 
elkaar hebben gebracht: ‘Het gevoel 
van vroeger met de kracht van nu’.”

WIN EEN FIETS
Kom ook kennis maken met de nieu-
we uitstraling van het tankstation 
van Gerjan en Jantine Weulen Kra-
nenbarg aan de Enkweg 1a in Vor-
den. Alle tankende klanten, die tot 
en met 29 september, twintig liter of 
meer tanken, maken kans op één van 
de tien prachtige oma-fietsen.

De Weule: Het gevoel van 
 vroeger, de kracht van nu

Vorden - “Het gevoel van vroeger met de kracht van nu”. Kernachtiger 
kan Gerjan Weulen Kranenbarg de metamorfose van zijn tankstation 
en oliehandel niet omschrijven. Meest in het oogspringend is de frisse 
nieuwe uitstraling en de nieuwe kleuren. En niet te vergeten de naam. 
“Ons tankstation heet voortaan De Weule in plaats van Weulen Kra-
nenbarg. Het is nu dus officieel, want in de volksmond noemt vrijwel 
iedereen ons bedrijf al jaren De Weule”. De metamorfose is na deze 
week vrijwel afgerond. Tijdens de werkzaamheden is het tankstation 
normaal geopend. Klanten ondervinden geen hinder van de histori-
sche ombouwoperatie.

Jantine en Gerjan Weulen Kranenbarg hebben met veel gevoel voor historie hun tankstation vernieuwd.

“De vorige keer dat we in het Dorps-
bos gesnoeid hebben, heeft een enorm 
goed resultaat gehad. Hadden de bo-
men daarvoor veel last van vraat en 
hing er al jaren geen fruit meer aan, 
na onze ingreep hebben de bomen 
het heel goed gedaan en hebben vele 
kilo’s appels en peren de weg naar 
de Hengelse huishoudens gevonden. 
Dit jaar hebben de bomen nauwelijks 
fruit gedragen vanwege de late hef-
tige vorst die de bloemknoppen heeft 
beschadigd”.  
Iedereen die wel eens wil proberen of 
hoogstamfruit snoeien met een groep 
leuk is, is van harte uitgenodigd om 
zaterdag 29 september mee te wer-
ken. Ook mensen die graag willen 
dat de fruitbomen in het dorpsbos er 

goed bij staan en productief zijn, zijn
welkom. Wil je blijven meedoen dan
wordt gezorgd voor instructie en een
handboek.

De dag begint om 9.00 uur, bij de
Bijenschuur. Voor koffie met koek 
wordt gezorgd om 10.30 uur en ge-
reedschap en ladders zijn aanwezig.
Als u mee wilt werken zorg voor
makkelijke kleding en stevig schoei-
sel. Hebt u zelf fruitbomen met ach-
terstallig onderhoud of weet u niet 
wat u met uw fruitboom moet doen
dan kunt u contact opnemen met de
Hoogstambrigade Bronckhorst: Iet 
Feith 0575-764040, voor grote boom-
gaarden wordt u doorverwezen naar
‘t Onderholt.

Zaterdag 29 september

Fruitbomen snoeien in 
Hengelo

Hengelo - Op zaterdag 29 september gaat de Hoogstambrigade Bronck-
horst weer snoeien in de boomgaard van het Dorpsbos van Hengelo
aan de Dijenborghsestraat, vlak bij de ijsbaan. De Hoogstambrigade
is een groep vrijwilligers die opgeleid is door Landschapsbeheer Gel-
derland om hoogstam fruitbomen te onderhouden. Dit doen ze op 
particuliere erven, in hoofdzaak in het buitengebied van de gemeente
Bronckhorst. Ze hebben inmiddels een aanhanger vol met goed ge-
reedschap en ladders en volgens de nieuwe inzichten snoeien ze vol-
wassen bomen ’s zomers.

Het snoeien van fruitbomen.

Harm van Essen de gitarist en zanger, 
Maarten Hamer op drums en Ferry 
Timmer bassist wilden een nieuw 
project opzetten, een Bluesband, 
maar dan gebracht door de nieuwe 
generatie. Als ‘stelletje snotapen’, zo-
als ze het zelf omschrijven, willen ze 
ook wat bijdragen aan de Blues en dat 
willen ze graag laten horen.
Met Invloeden van The Red Devils, 
Stevie Ray Vaughan, The Fabulous 
Thunderbirds, Doyle Bramhall II, 
Jimi Hendrix, Enrico Crivellaro en 
de leraar van één van de leden, Mike 
Donkers van Mike & the Mellotones, 
spelen ze covers en zijn ze druk bezig 
met een eigen sound en eigen songs.
U kunt wekelijks de uitzendingen van 
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ 
bijwonen (er wordt geen entreegeld 
gevraagd) of beluisteren via Radio 
Ideaal en de livestream website Radio 
Ideaal. Bands en artiesten die ook live 
in het programma willen komen spe-
len, kunnen mailen naar live@ideaal.
org of schrijven naar Ideaal Radio, Te-
levisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.
org Postbus 50, 7020 AB Zelhem.

New Generation 
Blues bij live@ideaal

Zelhem - Woensdagavond 3 okto-
ber speelt ‘New Generation Blues’ 
tussen 20.00 en 22.00 uurlive in 
het programmalive@ideaal, dat 
vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in 
Zelhem wordt uitgezonden.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Vrouwleupraot
 B. Wetterkolk, zoepkolk
 C. Zwad

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Zaterdag 6 oktober
van 20.00 - 24.00 uur

Zondag 7 oktober
van 12.00 - 20.00 uur

Op de Markt in Lichtenvoorde - Entree vrij

Proeverij met 
Oogstfeest

Festival der Speciaal 
Bieren
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Het was de jazzstijl die tussen 1915 en 
1930, bekend als The Roaring Twen-
ties, het uitgangsleven zodanig be-
heerste, dat vele songs nu nog bekend 
zijn en nog steeds worden gespeeld. 
En dat na bijna honderd jaar! Van-
daar ook de naam Euphonia Novelty 
Orchestra. Dit orkest speelt zondag-
middag 30 september ‘s middags van 
15.00 tot 18.00 uur bij hotel Bakker. 
Vordenaar Gerrit Emsbroek speelt 
al bijna 15 jaar banjo bij dit orkest. 
En met veel plezier, zo blijkt uit zijn 
woorden. ‘Het orkest bestaat uit tien 
muzikanten die samen 720 jaar oud 
zijn. De jongste is 68 jaar, de oudste 75 
en we worden ouder en ouder. Wan-
neer iemand vanwege de leeftijd of fy-
sieke problemen afhaakt, kunnen we 
echter nog altijd vervangers vinden. 
Maar of dat zo blijft? Moeilijk te zeg-
gen’, zo zegt Gerrit Emsbroek.
De orkestleden die allemaal zijn ge-
pensioneerd, waren voorheen tand-
arts, politieofficier, longarts, zieken-
huisapotheker, fysiotherapeut, tech-
nicus, onderwijzer, enz. Ze komen 
uit Twente en de Achterhoek. Gerrit 
Emsbroek: ‘We maken samen heel 
graag deze muziek en dat vormt dan 
ook onze binding. Wij hebben één 
gemeenschappelijk doel, ‘duplicaten’ 
spelen van de muziek zoals die in de 
twintiger jaren (1905-1930) werd ge-
speeld’. Wij geven in feite educatieve 
concerten, waarbij wij het ‘luisterpu-
bliek‘ vertellen over de nummers, de 
instrumenten en de oorspronkelijke 
musici. Wij hebben in de loop der 
jaren ervaren dat dit zeer op prijs 
wordt gesteld. Wij repeteren elke 
vrijdagmiddag onder leiding van de 
muzikaal leider Bert Dinkla (Boekelo) 
in het ARX theater in Zelhem’ waar 

we ook wel optreden, zo zegt Gerrit 
Emsbroek. Zelf werd hij bij toeval bij 
Euphonia Novelty Orchestra betrok-
ken. Gerrit: ‘Dat was bij een feest van 
de golfclub in Lochem. Ik trad daar 
op als pianist-begeleider van de zan-
ger Frank Douglas, lid van Euphonia. 
Frank vertelde mij dat bij zijn orkest 
,wegens het werk van de ziekenhuis-
apotheker in Ghana, men op zoek was 
naar een banjo speler. Zo werd ik erbij 
betrokken en ik moet zeggen, het is 
heerlijk om bij dit orkest te spelen’. 
De liefhebberij voor de muziek begon 
bij de Vordenaar al op jonge leeftijd, 
pianospelen op het jongensinternaat 
in Zeist. Gerrit Emsbroek: ‘Noem het 
maar ‘gepingel op de piano‘. Op 17-ja-

rige leeftijd kreeg ik toen interesse 
voor de banjo. Mijn favoriete orkest 
destijds: Chris Barbers’ s Jazzband. Ie-
dereen kent wel de tophit ‘Ice Cream’, 
van deze Engelse trombonist. Tussen 
twee haakjes: dat nummer hebben 
wij over enige tijd bij Euphonia ook 
op het repertoire staan, zij het in een 
compleet andere versie, de oorspron-
kelijke, met ‘verses and chorussus’. 
Overigens hebben wij voor onze optre-
dens keuze gemaakt uit ongeveer 220 
nummers, zo merkt Gerrit en- passant 
op! Tijdens zijn HBS-periode speelde 
de Vordenaar bij de Blackberry Jazz-

band uit Brummen. Zegt hij: ‘Na de 
militaire dienst studeerde ik op Nijen-
rode, waar we het ‘Nijenrode Castle 
Combo’ hebben opgericht. In die tijd 
gingen jaarlijks zo’n 800 jongens en 
meisjes vanuit Europa met het voor-
malige troepentransportschip ‘Grote 
Beer’ voor studie naar Amerika. Ons 
combo werd in 1965 uitverkoren om 
aan boord muziek te maken. Wij ble-
ven zes weken in Amerika, waar we 
ons financieel konden bedruipen door 
in warenhuizen, café’s en allerlei BP’s 
(Bruiloften en Partijen) op te treden. 
Een gigantische tijd’, zo kijkt Gerrit 

Emsbroek terug. Toen hij 29 jaar was
volgde hij in Vorden zijn vader Jan
Emsbroek op en werd hij eindverant-
woordelijke bij Gems Metaalwerken
en Emsbroek Installatietechniek. ‘In
het begin een hectische periode. De 
liefde voor de muziek hielp mij mede
op de been, in eerste instantie als ban-
jospeler van de Carrousel Jazzband uit
Apeldoorn. En nu, vele jaren later bij
Euphonia Novelty Orchestra, is mu-
ziek nog steeds mijn grootste hobby.
Ik kijk daarom uit naar ons optreden
op zondag 30 september bij Hotel Bak-
ker in Vorden’, zo zegt hij tot slot.

Euphonia Novelty Orchestra bij Hotel Bakker

Gerrit Emsbroek: Wij treden op voor luisterpubliek
Vorden - De in 1979 gestarte jazzband Euphonia Novelty Orchestra is 
gebaseerd op die van de orkesten uit het eerste kwart van de vorige 
eeuw. Deze, meestal ‘zwarte‘ orkesten speelden zogenaamde ‘novelty-
songs‘, jazzsongs, evergreens en andere meezingers uit de Amerikaan-
se jazzhausse periode.

Euphonia Novelty Orchestra.

Gerrit Emsbroek.

Het is de elfde keer dat op zaterdag 
kermis wordt gevierd. Deze avond 
kwam erbij, maar daar was niet ie-
dereen direct enthousiast over. Zou 
het feest niet te groot worden en het 
dorpse karakter weg zijn? Maar dat 
bleek niet zo te zijn. Veel mensen uit 
de regio kwamen naar het Baakse 
feest. De jeugd ging die avond niet 
naar de verschillende uitgaansgele-
genheden, maar bleven in Baak en de 
oudere jongeren kwamen er ook bij. 

De Baakse kermis werd een begrip in 
de regio. Nieuw dit jaar is de buiten-
bar bij de tent. Deze wordt voorzien 
van een luifel en de mensen kunnen 
zo droog staan of uit de zon. Roken is 
ook toegestaan.

Programma tent
Zaterdagavond 29 september, aan-
vang 21.00 uur, de Baakse Kermis Sa-
turday-Night! met Beat It. Professio-
naliteit, jonge energie en een vernieu-
wende visie zorgen ervoor dat BEAT 
IT in staat is om zeer doeltreffend in 
te spelen op alle wensen van het pu-
bliek. Beleef een spectaculaire show 
met een wervelende lichtshow en 
luxueuze sound van Beat It en men 
waant zich bij een internationaal 
popconcert! THEN YOU KNOW…… 
JUST BEAT IT! Meer info op www.be-
atitontour.com.

Zondag 30 september, ’s middags na 
de optocht, aanvang 15.30 uur en ’s 
avonds, aanvang 21.00 uur: MAGIC 
SHOWBAND. Door hun muzikale 
verleden hebben zij hun sporen ruim 
verdiend. De leden zijn op jonge leef-
tijd het muzikantenleven ingestapt. 
MAGIC SHOWBAND is een veelzij-
dige band met een zeer gevarieerd 
repertoire. De grote kracht van deze 
band is dat zij een variatie aan klank-
kleuren hebben. Deze enthousiaste 
jongens zorgen voor een meer dan 
geslaagde happening.
Maandag 1 oktober, na het vogel-
schieten om 14.00 uur speelt 30 Euro 
live
Entertainment, sensatie, uniek, ijzer-
sterk en super strak: dat is 30 EURO 
LIVE.Drie jonge en enthousiaste mu-
sici uit het oosten van het land zet-
ten tent, zaal,of de openlucht op zijn 
kop. De band timmert al heel lang 
aan de weg. In het begin als stand-
in voor Fragment en sinds de laatste 
jaren met enorm succes op eigen be-
nen.30 EURO LIVE zorgt voor feest en 
de mensen in de zaal of op het plein 
hebben zelf inbreng. Met een sterk 

uiteenlopend repertoire en met veel 
enthousiasme, spontaniteit en ener-
gie, is 30 EURO LIVE een echte bele-
ving en een waardige afsluiting voor 
de Baakse Kermis.
Meer info op www.30eurolive.nl.

Programma café de Bierkaai
Zaterdagavond 29 september, aan-
vang 21.00 uur: de leukste rockband 
uut Vorden e.o. Verdwaald. Voor de 
derde keer tijdens de Baakse kermis 
staat Verdwaald op zaterdag bij Café 
De Bierkaai. De band staat bekend 
om z’n gevarieerdheid aan lekkere 
rocknummers met een hoog Oh Ja 
gehalte, Neil Young, Status Quo, Rol-
ling Stones, Golden Earring, Brian 
Ferry etc. Nummers die men bij 
doorsnee coverbands niet zult horen 
zet Verdwaald wel op de planken. De 
muziekstijl van Verdwaald kenmerkt 
zich door rechttoe rechtaan Engelsta-
lige Rock&Roll. Geen showband maar 
volgens de heren lekkere nummers 
uit de jaren 60, 70 en 80. Verdwaald 
heeft een eigen website www.ver-
dwaald.tk met foto’s en filmpjes van 
diverse optredens. Entree is zoals alle 

andere jaren geheel gratis!
Zondag 30 september na de optocht: 
JPR-Strinxband. Eind oktober 2011 is 
de nieuwe cd ‘Home Again’ uitgeko-
men van the JPR-Strinxband, waarop 
negen nieuwe knallers staan die ze in 
eigen beheer hebben opgenomen. De 
eerste cd die zonder de in september 
2008 overleden frontman, Jean Paul 
Demming is opgenomen. De band 
laat hiermee zien weer helemaal te-
rug te zijn op het oude rock’n’roll 
level. The JPR-Strinxband bestaat uit 
vijf ervaren rockers uit het oosten 
van het land, met op zang de uit Am-
sterdam afkomstige Edgar Francken, 
onder andere van Herman Brood’s 
Wild Romance. Geen standaard Top-
100 werk, maar optredens waarbij 
het niet alleen om de muziek, maar 
ook om de beleving gaat! Pure pas-
sie voor rock, vergelijkbaar met de 
Stones in de jaren 70! Het repertoire 
bevat naast eigen nummers ook co-
vers van o.a. Herman Brood, The Rol-
ling Stones, ZZ-Top, Iggy Pop, Billy 
Idol, Jovink, CCR, Rod Stewart en The 
Black Crowes. Meer info op www.jpr-
band.nl.

Maandag 1 oktober, aanvang 16.00 
uur: Bad Moon, een coverband met 
een breed repertoire voor uiteenlo-
pende gelegenheden. In zijn 10-ja-
rig bestaan heeft de band een goede
naam opgebouwd in het covercircuit.
De band speelt in feesttenten, op
bruiloften en komst daarnaast ook 
graag in de kroeg. Bad Moon heeft
vier musici en een zanger. De band 
richt zich voornamelijk op rock in
alle soorten en maten. De repertoi-
rekeuze zorgt voor een afwisselende
liveshow. Op een avondje Bad Moon
zal menig voetje van de vloer en 
hoofdje op en neer gaan. Bad Moon
brengt een energiek optreden waar-
bij alle nummers 100% live worden
gespeeld. Muziek recht uit het hart!
Dinsdag 2 oktober, aanvang 12.00 
uur Morning After Party met Van 
Ceybergen.

Rockcoverband VAN CEYBERGEN
is dit jaar de afsluiter op de Baakse
kermis 2012, op de welbekende after-
party in de Bierkaai. Voor de echte 
Baakse die-hards die tot het uiterste
gaan is de deur open vanaf ongeveer
8.05 uur in de ochtend. De vijfkop-
pige band met als motto dit jaar ‘let
there be rock!’ maakte dit jaar ook
al Keijenborg en Steenderen onvei-
lig met hun welbekende covers. De
band speelt nummers uit de oude 
doos, maar ook bekende hedendaag-
se nummers.

Programma café Herfkens
Zondag 30 september: gezellige mu-
zikale invulling met Fredje Duyn.
Deze welbekende rasartiest zal me-
nig voetje van de vloer krijgen bij café
Herfkens. Optreden na de optocht tot
etenstijd: 15.00 tot 18.00 uur.

Voor het volledige programma: check
de site www.baaksekermis.nl, of volg
op FaceBook.
Tot ziens op de Baakse Kermis!

Baakse livemuziek 4daagse

Baakse Kermis, weer Ouderwets goed!
Baak - Negen topbands treden op 
in Baak tijdens de 110de editie 
van de gezelligste kermis van de 
regio die gehouden wordt van za-
terdag 29 september tot en met 
maandag 1 oktober. “We onder-
scheiden ons door kwaliteit en di-
versiteit van de bandkeuze, sfeer, 
faciliteiten en service,” aldus uit-
bater van Partycafé De Bierkaai 
Patrick Leferink. “Drie locaties 
Livemuziek & Food, ofwel goede 
livemuziek en goed kunnen eten. 
Dat is uniek voor een dorp!”

In de volle kermistent bij de vogelwei is het enorm gezellig.
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Omdat er signalen zijn dat ouderen 
zich onveiliger voelen, is de veilig-
heidsmarkt vooral voor ouderen 
bedoeld. Het initiatief is van Ineke 
Bijsterbosch van de Stichting Wel-
zijn Steenderen en wijkagent Harm 
Baarslag.
Het wordt een markt over veiligheid 
en om het gevoel van veiligheid te 
vergroten, door mensen te informe-
ren over allerlei zaken die met het 
onderwerp te maken hebben. Tijdens 
de veiligheidsmarkt zal De Tolbrug 
informatie geven over hang en sluit-
werk, dubbelglas en dergelijke. Er 
wordt informatie gegeven over bab-
beltrucs, waarbij mogelijkheden aan-
gegeven worden wat er aan te doen 
is.
De meeste ongelukken gebeuren in 
en rond huis. Achterkamp Bedrijfs-
opleidingen zal er zijn om te vertel-
len en te laten zien wat men moet 
doen bij brandjes in en om het huis, 
of hoe een blusdeken en blusappara-
tuur te gebruiken. Verder is er een 
informatiestand van woningcorpora-
tie Sité, de KBO, Sensire Thuiszorg, de 
thuiszorgwinkel en bewegingsdocent 
Hetty Teunis. Veilig Verkeer Neder-
land afdeling Bronckhorst is er om bij 
te praten over de nieuwste verkeers-

regels, scootmobielen en elektrische
fietsen en de dorpsbelangenorgani-
satie Steenderens Belang houdt een
enquête over veiligheid. Deze dag
worden pannenkoeken gebakken 
van pannenkoekenmix, beschikbaar
gesteld door de molenaars van de
Bronkhorster Molen. COOP Aalder-
ink zorgt voor de verder benodigde
ingrediënten. Een gratis pannenkoek
is te verdienen door de bon in te vul-
len en in te leveren, met daarop een
zinvolle opmerking over onveilige si-
tuaties.

De politiemensen werken voor de vei-
ligheid van mensen. Zij merken dat
de mensen veel zien en zouden graag
willen dat er meer wordt doorgege-
ven. Bel hiervoor 0900-8844, of voor
de heel acute zaken 112. De wijk-
agent gebruikt zo nodig Twitter @
polsteenderen 
om informatie 
over politieza-
ken kenbaar 
te maken.

Veiligheidsmarkt in 
Steenderen

Steenderen - Op zaterdag 29 september is er een veiligheidsmarkt in
en om het Anker, J.F. Oltmansstraat 7, bedoeld voor inwoners van de
gemeente Bronckhorst. Het duurt van 10.30 tot ongeveer 14.00 uur. De
officiële opening wordt verricht door mevrouw Aalderink. Verschil-
lende organisatie en bedrijven presenteren hun kijk op de mogelijk-
heden van veiligheid.

Wijkagent Harm Baarslag, bureau Steenderen.

Het is een culinaire reis langs aardap-
pelsoorten als de truffel en ‘Willem 
van Oranje’. Ook met het grote assor-
timent eigen en streekproducten van 
De Kruisbrink kan kennis worden 
gemaakt. De toegang is gratis en de 
activiteit is overdekt. Een chef-kok 
ontfermt zich over de aardappels. 
Hij bereidt pure aardappels en aard-
appelgerechtjes, met daaraan gekop-
peld een proefwedstrijd met leuke 
prijzen. Naast het beroemde eigen, 
pure appelsap zijn er maar liefst vijf 

mengvormen zoals appel-aardbei en 
appel-bosvruchten te proeven. Ook 
de boerderijwinkel met eigen pro-
ducten, kerst- en streekpakketten is 
geopend. Voor kinderen is er popcorn 
maken en broodjes bakken boven 
open vuur.
Als lid van Slow Food Achterhoek 
staat De Kruisbrink garant voor lek-
ker, eerlijk en puur voedsel. De Kruis-
brink ligt aan de weg tussen Toldijk 
en Steenderen. Kom kijken, proeven 
en genieten!

De dag van de aardappel

Van knol tot culinaire kwaliteit in Toldijk!

Toldijk - In de Week van de Smaak staat Boerderij voor Streekproduc-
ten, Aardappelen, Fruit en Groente ‘De Kruisbrink’ een dag in het 
teken van de aardappel. Op zondag 30 september van 11.00 tot 16.00 
uur opent de familie Garritsen hun bedrijf aan de Kruisbrinkseweg7 
in Toldijk om kennis te komen maken de 13 aardappelrassen die zij 
verbouwen.

Een van de dertien aardappelrassen van De Kruisbrink is de truffelaardappel.

Naast BouwCenter HCI met vestigin-
gen in Ulft, Zevenaar, Elst Gld. en 
Hengelo Gld., staat nu ook Onstenk 
Meubelen gevestigd te Hengelo Gld. 

te prijken op de nieuwe wedstrijd-
shirts. HBC is een kleine groeiende 
vereniging met veel activiteiten voor 
zowel jeugd als ouderen. Binnen HBC 

worden diverse toernooien georga-
niseerd waarbij sponsoring in welke 
vorm dan ook van wezenlijk belang 
is. Op de foto tonen Ria Onstenk van 
Onstenk Meubelen B.V. en Gerard 
Mantel van BouwCenter HCI het 
nieuwe shirt.

Shirtsponsoring Hengelose 
Badminton Club

Hengelo - De Hengelose Badminton Club (H.B.C.) heeft er een nieuwe 
shirtsponsor bij.

De Hengelose Badminton Club.

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

www.contact.nl

nieuws uit uw regio

Van huis uit zijn wij verbonden met de Achterhoek. Door onze plaatselijke en 

regionale uitgaven is er een sterke verwevenheid met onze lezers. En daar 

zijn we best trots op… 

Voornemen vergunningverlening 
Natuurbeschermingswet 1998
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee 

dat zij een aanvraag om een vergunning 

ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 

hebben ontvangen van Maatschap Havekes 

voor uitbreiding van het het aantal 

vleeskalveren door de bouw van een nieuwe 

stal, het bedrijf is gelegen aan Lindeseweg 17 te 

Vorden. Gedeputeerde Staten van Gelderland 

hebben het voornemen de vergunning te verlenen.

Mogelijkheid van inzien
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 

liggen van 27 september 2012 tot 8 november 

2012 ter inzage bij de gemeente Bronckhorst 

tijdens de gebruikelijke openingsuren.

Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen schriftelijk of 

mondeling hun zienswijze over het 

ontwerpbesluit naar voren brengen bij 

Gedeputeerde Staten van Gelderland vóór 8 

november 2012, onder vermelding van het 

kenmerk 2012-012233. Meer informatie hierover is 

vermeld aan het slot van het ontwerpbesluit zelf.

Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, T (026) 359 99 99.

Arnhem, 24 september 2012,

zaaknummer 2012–012233

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Natuurbeschermingswet

Lindeseweg 17 te Vorden

Kennisgeving
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VVV Bronckhorst  
Evenementenkalender

donderdag 27 september 
VORDEN 
Tuinen van de Wiersse - Rondleiding op Donderdag 
Rondleiding op donderdag door de prachtige Tuinen van de 
Wiersse. Vertrek om 10.30 uur bij het ijzeren hek op de Wier-
serallee. De Wiersse., Wiersserallee, 7251 LH, VORDEN, (0573) 
45 14 09, http://www.dewiersse.nl 

vrijdag 28 september 
LAAG-KEPPEL 
Smakelijk Bunzlau  In samenwerking met Arte-fact organi-
seert Thee of ‘t ander een kookdemonstratie in Bunzlau aarde-
werk. U kunt proeven van alle heerlijkheden en een goed glas 
wijn of een ander drankje.  Thee of ‘t ander Theeschenkerij 
met winkel, Dorpsstraat 15a, 6998 AA, LAAG-KEPPEL, www.
theeoftander.nl, vrijdag 28 september 2012, 18:00 - 21:00 uur 

zaterdag 29 september 
VORDEN 
Bezichtigen van Kasteel Vorden 
Kasteel Vorden is elk weekend geopend voor bezichtiging. Ook 
op overige dagen is het kasteel vaak geopend. Belt u even van 
te voren als u zeker wilt zijn. Kasteel Vorden. , De Horster-
kamp 8, 7251 AZ, VORDEN, (0575)-550684, http://www.kasteel-
vorden.nl, za, zo: 11:00 - 17:00 uur 

ZELHEM 
Open wijngaard 
Wijngaard de Oogsthoek houdt een open dag. Wijngaard De 

Oogsthoek, Nijmansedijk 9A, 7021 JB, ZELHEM, (0314) 62 27 
10, http://www.wijngaarddeoogsthoek.nl, zaterdag 29 septem-
ber 2012, 10:00 - 17:00 uur 

zondag 30 september 
DREMPT 
Open Dag 
Wijnboerderij Heekenbroek houdt een open dag in haar wijn-
gaard met een wijn- en kunstmarkt.  Wijnboerderij B&B ‘t 
Heekenbroek, Tellingstraat 7, 6996 DZ, DREMPT, (0314) 38 19 
88, http://www.heekenbroek.nl, zondag 30 september 2012, 
11:00 - 17:00 uur 

STEENDEREN 
Cappella Bronckhorst: Concert. 
Het koor Cappella Bronckhorst zal op 30 september a.s. een 
concert geven in Steenderen. Uitgevoerd worden motetten 
van Bruckner en het Ave Maria van de componisten Dvorak, 
Stravinsky, Verdi, Rachmaninov, Gallus en De Victoria. Voorts 
brengt Angela Stevenson cellowerken ten gehore. Cappella 
Bronckhorst: Concert., Dorpsstraat, 7221 BP, STEENDEREN, 
http://www.cappellabronckhorst.nl, zondag 30 september 
2012, 15:30 uur 

VORDEN 
Bezichtigen van Kasteel Vorden zie zaterdag 29 september 

donderdag 4 oktober 
HENGELO GLD 
Mode en lifestyle in de Remigius Kerk te Hengelo Gld  Kerk-
straat 8, 7255 CB, HENGELO GLD, donderdag 4 oktober 2012, 
19:30 uur 

vrijdag 5 oktober 
HENGELO GLD 
Varssels Volksfeest  Er zijn verschillende evenementen, zoals 
toneel, volksspelen en kinderspelen.  Varssels Volksfeest, Veld-
ermansweg 1, 7255 NT, HENGELO GLD, (0575)467565  vrijdag 5 

oktober 2012, 19:15 uur zaterdag 
6 oktober 2012, 13:30 uur zater-
dag 6 oktober 2012, 20:30 uur 
zondag 7 oktober 2012, 12:30 
uur zondag 7 oktober 2012, 15:00 uur 

VORDEN 
Theater Onder de Molen
Diverse optredens in de Lindese molen. voor de pauze: Ma-
riet Lems, Josée van der Staak, Victor Vet en Robert van der 
Meulen, de bezetting van Zwervelingen plus pianist Wolfram 
Reisiger  na de pauze: Qpac met Marc Besselink. Meer info op 
www.tom-vorden.nl. Theater Onder de Molen., Lindeseweg 29, 
7251 NJ, VORDEN, (0575)55 57 83, http://www.tom-vorden.nl, 
vrijdag 5 oktober 2012, 20:30 uur 

zaterdag 6 oktober 
HENGELO GLD 
Varssels Volksfeest  Zie vrijdag 5 oktober 

VORDEN 
Bezichtigen van Kasteel Vorden  Zie zaterdag 29 september 

ZELHEM 

Concert Chr. Oratoriumkoor (ovb)  Het Zelhems Chr. Orato-
riumkoor concerteert in de Zelhemse Lambertikerk. Lamber-
tikerk, Markt, 7021 AA, ZELHEM, zaterdag 6 oktober 2012, 
20:00 uur 
HANGOVER!!! 90’s pop & dance! 
Feest bij “de Groes”, Partyrock is in the house tonight !!!!!! 
Eetcafé De Groes, Stationsstraat 2, 7021 CK, ZELHEM, (0314) 62 
00 20, http://www.degroes.nl, zaterdag 6 oktober 2012, 21:00 

Bron: Nationale Database voor Toerisme, Recreatie en Congressen 
(NDTRC) 19-09-2012

Bruisende festivals en evenementen. Culinair genieten 
en een ruim aanbod aan cultuur. Fietsen, wandelen of 
kanovaren.... Het kan allemaal in de gemeente Bronck-
horst. Op deze pagina vindt u een selectie van evene-
menten die de komende twee weken in de gemeente 
plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u kijken op 
onze website www.vvvbronckhorst.nl of kom langs bij 
een van de VVV locaties in Bronckhorst.

Het zonnetje scheen bijna de hele dag 
flink, al was het wel wat fris. In de 
boomgaard konden de plukkers kie-
zen voor Elstar en Goudrenetten. Met 
kratten, tassen of emmers gingen zij 
langs de bomenrijen om de lekkerste 
appels te kiezen.
Naast het appelplukken, kon er 
vruchtensap worden geperst bij de 
Mobipers. Daarvoor was minimaal 

70 kilogram fruit nodig. Veel boom-
gaardbezitters meldden zich hiervoor 
aan.

De gezellige minimarkt was in de 
grote schuur ingericht en daar kon 
men terecht voor een beker koffie, 
thee of sap met zelfgebakken wafels 
van De Zonnebloem. Op de andere 
kramen stonden prachtig keramiek, 

sfeerartikelen voor in huis en bloem-
stukken.
De kinderen maakten met plezier 
een ritje met de pluktrein, dat een 
ronde reed door de boomgaard. Ook 
het springkussen werd met enthousi-
asme gebruikt. Buiten stond de ijskar 
van IJsboerderij de Steenoven.

Tom en Monique Horstink liepen 
rond op hun Fruitboerderij en be-
antwoordden alle vragen die er aan 
hen werden gesteld over het fruit, 
het plukken en bewaren ervan in de 
koeling. In de boerderijwinkel waren 
heerlijke hapjes om van te proeven.

Appelplukdag Fruitbedrijf 
Horstink dagje uit!

Rha/Steenderen - Op 22 september kwamen vele belangstellenden naar 
Fruitbedrijf Horstink om hun eigen appels te plukken. Vele kinderen 
kwamen met hun ouders mee om te ervaren wat er bij komt kijken 
voordat hun appeltje op de fruitschaal ligt. Met nog verschillende an-
dere activiteiten op het terrein, was het een echt dagje uit!

Vele belangstellenden kwamen naar de appelplukdag bij Fruitbedrijf Horstink.

Randy Nijhof neemt deel in de Toer-
wagenklasse van 0 tot 3800cc, met 
een Mitsubishi Evo 3. 
Het seizoen is eind juni in Terwolde 
begonnen. Helaas voor Nijhof een 
slecht begin. Na met voorsprong te 
winnen in de voorronden, bleek in de 
finale een homokineet kapot. Daar-
door viel de aandrijving weg en bleef 
de auto op het startveld al staan.
De daarop volgende wedstrijden had 
Nijhof meer geluk. In het Groningse 
Hoogkerk werd hij eerste, in Loenen 
(op de Veluwe) behaalde hij een twee-
de plaats. In augustus werd er in het 
Limburgse Kessel een tweede plaats 
behaald. 
Met 23 punten voorsprong begon 
de wedstrijd in Zoutleeuw. Met deze 
voorsprong hoefde Nijhof alleen nog 
maar de finale te behalen om zeker 
te zijn van de titel. Op zaterdag zette 
Nijhof de snelste tijd op de klok. Hij 
legde 1 ronde af in 24,1 seconde, met 
een gemiddelde snelheid van 82,02 
km/h.
De halve finale op zondag was daar-
om alles beslissend, een plek bij de 
eerste 7 was voldoende. Normaal 
gesproken zou dit geen probleem 

moeten zijn, echter het blijft een me-
chanische sport. De spanning was om
te snijden. Nijhof bereikte de eerste
bocht als tweede achter Sander Bor-
gonje met zijn Audi Quattro. Randy
Nijhof reed netjes op de tweede stek,
maar wist bij het ingaan van de laat-
ste ronde de auto aan de binnenkant
bij Borgonje te zetten. Hiermee nam
hij de leiding over en zo won hij de
halve finale. Het kampioenschap was
binnen!

Kampioen als hij is, Nijhof wilde de
finale afsluiten met een overwinning.
Bij de start kwam hij als tweede in de
bocht, opnieuw achter Sander Bor-
gonje. Een aantal ronden voor de fi-
nishvlag passeerde Nijhof de Audi en
wist zo de leiding over te nemen. Het
kampioenschap werd daarmee afge-
sloten met een eerste plaats in het
Belgische Zoutleeuw!

Randy Nijhof uit Veldhoek 
Europokal Kampioen
Veldhoek - In het weekend van 8 
en 9 september heeft de 28-jarige 
Randy Nijhof uit de Veldhoek in 
het Belgische Zoutleeuw de Eu-
ropokal titel in klasse 3 bemach-
tigd.  Het Europokal kampioen-
schap bestaat uit diverse wed-
strijden, waaraan coureurs uit 
België, Duitsland en Nederland 
deelnemen. Er wordt gereden in 
diverse auto’s, sprinters, kevers 
en toerwagens. Binnen deze drie 
soorten auto’s zijn er weer diver-
se klassen.

Randy Nijhof uit Veldhoek.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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De heer Vreman uit Ruurlo, oud 
bondsraadslid, sprak de jubilarissen 
toe en spelde hen het bijbehorende 
insigne op. 
Mede door het jarenlange lidmaat-
schap van hun leden heeft F.N.V. 

Bouw goede CAO en arbeidsvoor-
waarden kunnen regelen.

De leden die 25 jaar lid zijn, zijn R.C. 
Nijenhuis, H.G. Snelder en H.M.G. 
Hartjes, 40 jaar lid is J.H.G. Godschalk. 

Voor 50 jaar lidmaatschap gehuldigd 
zijn J.A. Schotman, J.R.G. Tankink, 
J.H.P. Jansen, N.P.M. Harmsen, A.J.M. 
Schooltink, T.H.B. Tankink, A.A. Wil-
lemsen en D.J. Hagelstein. 

Tot slot kregen de leden die 60 jaar 
lid zijn hun insigne opgespeld. Dit 
zijn B.A. Wentink, AJ.H Damen, H. 
Rutjes, H. Tankink, H. Snelder, B.H. 
Kuiperij en H. Mulder.

F.N.V. Bouw afdeling IJsselhoek 
huldigt haar leden

Toldijk - Op vrijdag 21 september heeft de afdeling IJsselhoek in Zaal 
Den Bremer te Toldijk haar leden gehuldigd. Het bestuur is trots dat 
zij dit jaar weer 19 leden konden huldigen die 25 jaar of langer lid zijn 
van F.N.V. bouw.

De aanwezige jubilarissen van F.N.V. Bouw, afdeling IJsselhoek.

Ze begeleidde een aantal projecten op 
basisscholen en richtte in 2011 haar 
eigen bedrijf op onder de naam ‘Alice 
begeleidt’ (www.alicebegeleidt.nl). 
Alice: “Door het vanuit een eigen be-
drijf te doen, maak je het voor scho-
len, ouders en organisaties gemakke-
lijk om hulp te organiseren. Scholen 
en organisaties hoeven geen extra 
personeelslid aan te nemen en kun-
nen gelden, die ze bijvoorbeeld via 
de zogenaamde ‘rugzakvergoeding’ 
krijgen, op die manier besteden. Ou-
ders horen via school dat hun kind 
een bepaald (leer)probleem heeft. Ze 
kunnen contact met mij opnemen en 
we maken, na een uitgebreide intake, 
afspraken over welke begeleiding ik 
ga verzorgen en wat de kosten ervan 
zijn. Kunnen die kosten via een PGB 
(persoonsgebonden budget) vergoed 
worden dan kan ik ouders helpen om 
de aanvraag te verzorgen.”
 
Voor de begeleiding heeft Alice in 
haar woning aan de Gr. van Prinste-
rerstraat 22 in Zelhem een werkplek 
ingericht, maar de begeleiding kan 
ook op locatie plaatsvinden.   Alice 
kan vanuit haar ervaring kinderen 
op velerlei gebied begeleiden, dus 
naast het ‘leren’ kan ook hulp gebo-
den worden bij sociale, gedrags- en 
organisatieproblemen (je huiswerk 

plannen).   Alice: “Maar ook als kin-
deren langdurig ziek zijn, in het zie-
kenhuis liggen kan ik de begeleiding
verzorgen en daarmee voorkomen
dat het kind achterstand oploopt. Ik
heb zelfs de mogelijkheden om, met
moderne digitale hulpmiddelen op
de computer, kinderen te begeleiden,
die langere tijd in het buitenland ver-
blijven.”  

Een andere vorm van begeleiding
waar Alice graag energie in wil ste-
ken, is het verzorgen van workshops
voor ouders om hen te leren hoe ze
hun kinderen beter kunnen helpen
bij hun schoolwerk.   Alice: “De ma-
nier van leren is tegenwoordig heel
anders dan in de tijd dat de ouders op
de (basis)school zaten. Ze willen hun
kinderen wel helpen, maar geven het
op, omdat ze die manier van leren
niet kunnen volgen. In een workshop
kan ik ze hiermee op weg helpen,
waardoor ze hun kinderen beter kun-
nen helpen. Zo’n workshop organise-
ren zou via de basisschool kunnen.”
 
Op de leuke website www.alicebege-
leidt.nl kunt u alle bijzonderheden
vinden. Bij vragen kunt u contact
met haar opnemen via de website of
telefonisch, via tel. 06-13181583.

Alice begeleidt

Zelhem - In de twintig jaar dat Alice van den Heuvel werkzaam was
in de Jeugdhulpverlening merkte ze dat ze de persoonlijke begelei-
ding van jongeren een belangrijk aspect vond, dat ze met veel plezier
invulde. Om ook het onderdeel ‘leren’ en ‘school’ erbij te kunnen be-
trekken besloot ze, als zij-instromer, de opleiding tot leerkracht aan
de Pabo te gaan volgen en met het behalen van dat diploma in 2010
werd ze breed inzetbaar in de begeleiding van kinderen.

Deze sfeervolle locatie, van 6000 m2 
onder glas, bevat o.a. een woestijn 
met duizenden verschillende soorten 
cactussen.  De ruimte waarin de ex-
positie zal plaatsvinden beslaat een 
oppervlakte van 4000 m2 van dit, 
4 meter hoge, kassencomplex. Het 
thema is: ’Nieuw leven bij mensen, 
dieren en planten.
Boven en tussen de cactussen hangen 
borden, waarop de schilderijen beves-
tigd worden. De hoeveelheid schilde-
rijen per kunstenaar wordt bepaald 
door het aantal aanmeldingen. Men 
kan het glaswerk, de keramiek en 
beelden een mooi plekje op de grond 

tussen de cactussen geven. Wat het
formaat betreft, gelden hiervoor geen
beperkingen. 
Kunstenaars die hieraan willen mee-
doen kunnen zich opgeven bij de Cac-
tusOase,  0573-451817 of via info@
cactusoase.nl.

Wilt u alvast een indruk hebben over
hoe de galerie eruit zal zien, bezoek
dan de huidige internationale expo-
sitie van kunstenaars uit China, Bra-
zilië, Zuid-Afrika, Zweden en Neder-
land. Deze expositie vindt nog plaats
t/m 30 september 2012. Men kan dan,
naast de expositie, eveneens genieten
van de overige attracties zoals o.a. de
Vogeltuin, ambachtelijke schoenma-
kerij, doorsnede van een historische
boerderij en de Desert Express en
Thomastrein die door een Mexicaans
rotslandschap rijden. 
Zie ook www.cactusoase.nl

Expositiemogelijkheid 
Gelderse Kunstenaars bij 
CactusOase Ruurlo
Ruurlo - Familie Park CactusOa-
se, Jongermanssteeg 6 in Ruurlo, 
organiseert in de periode van 
half februari t/m half april 2013 
een beeldende kunstexpositie 
voor kunstenaars uit Gelderland.

De herfstperiode is een prachtige 
tijd. Langzaam afscheid nemend van 
de zomer en opmaken voor de kou-
dere maanden van het jaar. Wan-
neer de dagen korter worden en de 
bomen hun mooiste kleuren tonen. 
,,De maanden waarin de feestdagen 
weer voor de deur staan en de sfeer 
in huis weer warmer wordt. Culinair 
gezien is dit ook de periode waar 
de Achterhoek om bekend staat: 
”het wild eten”, zo verklaart Nynke 

Dolphijn die samen met Henrike 
Lobbes van Hampshire Hotel Ave-
narius voor de organisatie van de 
Herfstfair tekent. Wat kan men zoal 
verwachten tijdens de Herfstfair. 
Nynke Dolphijn: ,,Mooi ingerichte 
stands in een prachtige kasteeltuin 
die uiteraard geheel in sfeer is aange-
kleed. Op alle gebieden is er wel iets 
te vinden: van interieur tot exterieur 
en van culinair tot mode. Een fair 
met aandacht voor de goede dingen 

in het leven. Alle deelnemers komen 
met liefde voor het vak. Men kan let-
terlijk en figuurlijk de herfst komen 
proeven bij de diverse deelnemers.” 
De kasteeltuin zal voor de fair aan-
gekleed worden met pagodetenten 
en decoratie passende in het thema 
herfst. De horecaverkoop wordt ver-
zorgt door Orangerie Huize Ruurlo/
Hampshire Hotel Avenarius. Is men 
benieuwd wie de deelnemers zijn op 
deze fair, of is men geïnteresseerd in 
deelname? Kijk dan op de website: 
www.orangerie-ruurlo.nl. De fair is 
op beide dagen van 11.00 tot 17.00 
uur te bezoeken. Parkeren kan aan 
de Stapeldijk of aan de Batsdijk. 
Kortom een heerlijke dag uit voor 
het gehele gezin.

Twee dagen genieten van inspiratie voor de herfst

Herfstfair bij Orangerie Huize Ruurlo
Ruurlo - Zaterdag 29 en zondag 30 september staat de Orangerie en 
de kasteeltuin van Huize Ruurlo weer helemaal in het teken van het 
thema ‘Genieten!’ Op beide dagen organiseert Hampshire Hotel Ave-
narius namelijk een Herfstfair. Na de succesvolle Lentefair in maart 
staat ook nu weer een heerlijke dag uit te wachten in het hart van 
de Achterhoek: Ruurlo.

Yoga is in een innerlijke weg, een 
zoektocht naar bewustzijn, kracht 
en gelukzaligheid. Oorspronkelijk is 
yoga afkomstig uit India en bestaat 
al duizenden jaren. Yoga is een disci-
pline die je bewuster maakt.

Men kan yoga beoefenen in groeps-
lessen of onder persoonlijke begelei-
ding, daarnaast heeft Renée een spe-
cialisatie afgerond voor begeleiding 
van yoga voor ouderen. Yoga in en 
rond de stoel is niet zo bekend, maar 
zeer geschikt voor ouderen die niet 
meer zo mobiel zijn. Yoga verbeterd 
de balans, de concentratie,mobiliteit 
en acceptatie. Men krijgt meer ener-
gie en voelt zich vrijer, zowel in li-
chaam als geest.

Meer informatie staat op de website 
www.yogacentrumrenee.nl

Yoga is er voor iedereen
Zelhem - Renée Harmsen-Moo-
nen, 45 jaar heeft haar 4-jarige 
opleiding tot erkend yogadocente 
bijna afgerond. Dit seizoen heeft 
zij YogaCentrumRenee geopend 
in Zelhem. Renée geef hier les in 
kleine groepen van maximaal 8 
mensen.

Toldijk - Dit is de uitslag van de derde 
avond van de eerste competitieronde 
gespeeld op 20 september 2012 te 
Toldijk. Niet onvermeld mag blijven 
dat ons oudste lid Lien van Gastel, 
als combipaar Veenhuis-van Gastel 
eerste is geworden in de A lijn!Een 
combipaar wordt gevormd door twee 
spelers waarvan de vaste partner 
zich heeft afgemeld. “Het köpke is 
nog goed,” zoals Lien zelf zegt en dat 
blijkt dan ook. Volgende week spelen 
Jan en Lien met hun eigen partner, 
veel succes alle vier!

UITSLAG 20 SEPTEMBER:
A-lijn: 1. Jan Veenhuis & Lien van 
Gastel 61,11%, 2. Inge & Reint Pel-
lenberg 60,07%, 3. Dick Brinkman & 
Hans Dekker 59,03%. 
B-lijn: 1. Dini Mijnen & Herman Sta-
pelbroek 55,42%, 2.Marietje Geurts& 
Greet Jansen 55,00%, 3. Will Snelder 
& Bert Botschuyver 54,58%. 
C- lijn: 1. Karen Notten & Joop te 
Veldhuis 63,23, 2. Margaret Heijting 
& Geerte Menkveld 59,06%, 3. Aartje 
Bernards & Pop Grizell 56,25%.

B R I D G E N
Donderdag is de vierde competitie-
avond bij Den Bremer. Zaterdag 29 
september is onze jaarlijkse Kroegen-
tocht in Hengelo Gld. Bij mooi weer 
kunt u ons zien flaneren. Hieraan 
kunnen nog enkele paren deelne-
men. Hiervoor contact opnemen met 
Hans Jansen, telefoon (0575) 551892. 

Voor het afmelden mailen naar bc-
bronkhorst@hotmail.nl, of een sms 
naar 06-28633453.  Inspreken lukt 
niet maar op donderdag en voor de 
kroegentocht ook op vrijdag/zaterdag 
is de wedstrijdleider op het genoem-
de mobiele nummer bereikbaar.
Veel succes en veel plezier allemaal.
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KOM eens dichter bij de natuur in 
deze mooie nazomer en merk dat het 
een nieuw deel van het jaar is met 
alle mooie dingen wat het in zich 
heeft. De maïs is al bijna rijp zodat 
het gekneusd kan worden en inge-
kuild als diervoeding dienst zal doen. 
Nog twee weken is het maïsdoolhof 
geopend voor publiek voordat het ge-
oogst wordt.

KIJK naar de biggen die vanaf heden 
weer aanwezig zijn in de stallen van 
Feltsigt. Aaien mag ook. Kijk ook 
naar de jonge kippen- en eendenkui-
kens die door de wei, de struiken en 
de schuren heen lopen. Kijk vanaf 
ongeveer 28 september ook maar 
eens naar de puppy’s van de boeren-
fox hond Mollie, de bedrijfshond van 
Feltsigt.

RUIK de herfst met z’n lekkere geuren 

en mooie kleuren van de bladeren en
veranderende grassen en gewassen. 
Laat de kinderen zien hoe mooi dit
alles is. Dat het echt een verschil is
met de rest van het jaar. De lamme-
tjes zijn bijna volgroeid, het laatste 
gras dat in de wei staat wordt opge-
geten door de moederdieren voordat
het paringsseizoen weer begint.

ZIE hoe de zon anders staat, zie hoe
mooi de eenden weer in de veren zit-
ten, zie ook maar eens of het leuk is
om dit te laten zien met een kinder-
partijtje. Zie de kippen leggen weer
een ei.

KOM, KIJK, RUIK en ZIE het allemaal
bij kinderboerderij Feltsigt, Bekveld-
seweg 5 Bekveld, telefoon (0575) 
462828. Meer informatie op www.
feltsigt.nl of volg via Facebook, Hyves
en Twitter.

Kom, Kijk, Ruik en 
Zie in Bekveld

Bekveld - Nieuws van Kinderboerderij Feltsigt in Bekveld.

Kijk naar de biggen op Kinderboerderij Feltsigt.

De Nationale Bokbierdag wordt dit 
jaar voor de zestiende keer gehouden. 
Van een bescheiden lokaal evene-
ment is het festijn uitgegroeid tot het 
grootste bokbierevent van ons land. 
Jaarlijks komen tussen de 100.000 en 
125.000 mensen naar Zutphen om 
het uitkomen van het seizoensbier te 
vieren. 
Het evenemententerrein is dit jaar 
uitgebreid met twee locaties. Mid-
delpunt van het evenement blijft 
de markt. Op de Houtmarkt, Zaad-
markt en Groenmarkt presenteert 
de Zutphense horeca diverse soorten 
bokbier. Dit jaar worden er voor het 
eerst activiteiten ontplooid op de 
Schupstoel. Op dit sfeervolle plein in 
het winkelhart zorgt Café Schatjes 

voor de juiste bokbiersfeer. Een dj en 
gevulde fusten en een tapkraan zijn 
de voornaamste ingrediënten.
Op het ’s Gravenhof, tussen de Wal-
burgkerk en het stadhuis, is een 
mini-kermis ingericht voor de jong-
ste bezoekers. Vaders en moeders 
kunnen een bokbiertje drinken in de 
sfeervolle pagodetent van sterrenres-
taurant ’t Schultenhues. Bezoekers 
die voor deze locatie kiezen zitten 
eerste rang, want hier komen ook de 
tientallen deelnemers van de optocht 
voorbij.

Op de markten in Zutphen wordt 
uit vele vaatjes getapt. Op het Mitra-
podium op de Zaadmarkt wordt de 
muziek verzorgd door Gratis Bier. 

De Sleppers zorgen voor sfeer op het 
Weevers Grafimedia-podium op de 
Houtmarkt. Op de Groenmarkt, op 
het Rabobank-podium, speelt The 
Real Time Showband.
De grote nostalgische optocht start 
om 14.00 uur. Vertrekpunt is de krui-
sing Havenstraat-IJsselkade. Van daar 
gaat het de stad in om na ongeveer 
anderhalf uur weer terug te keren op 
bedrijventerrein De Mars. Onder de 
deelnemers dit jaar diverse histori-
sche oogstwerktuigen, A- en T-Fords, 
prachtige koetsen en bierwagens 
voortgetrokken door prachtig opge-
tuigde paarden.

De exacte route van de optocht is te-
rug te lezen op www.bokbierdag.nl. 
Voor het laatste nieuws en andere 
wetenswaardigheden kun je het eve-
nement ook volgen op Twitter (@
bokbierdag) en op Facebook (/Natio-
naleBokbierdag).

Nationale Bokbierdag Zutphen 
breidt uit

Zutphen - Zo’n twintig verschillende soorten bokbier worden getapt 
tijdens de Nationale Bokbierdag op zondag 7 oktober. Vanaf 13.00 uur 
gaan de tapkranen open. Een uurtje later gaat de nostalgische optocht 
van start. Tientallen oude voertuigen en aanspanningen trekken door 
de straten van de historische stad Zutphen. De toegang is gratis.

Willem Feith

Sandra Witteman is geboren in 
Nieuwe Niedorp, maar verhuisde 
al snel naar Haarlem om later naar 
Spaarnwoude te gaan. Na de middel-
bare school volgde ze de vierjarige 
opleiding voor goudsmid aan de Vak-
school voor Edelsmeden in Amster-
dam. In 2000 begon ze voor zichzelf. 
“In Spaarnwoude had ik een atelier 
op zolder, met die enkele werkbank,” 
wijst Sandra aan. Ze maakte er eigen 
ontwerpen, maar ook sieraden in 
opdracht. Ze gaf les aan een leerling 
tegelijk. “Later kwam daar een dub-
bele werkbank bij.” Drie jaar geleden 
kwam Sandra met haar vriend Ed 
naar Zelhem, waar ze in een leuke 
straat woont. Ze wilde niet weer op 
zolder aan de slag, dus zocht ze via 
een advertentie werkruimte. Ze koos 
voor een vrijstaand huisje in Toldijk, 
waar ze al haar werkbanken en ap-
paratuur kwijt kon. Aan de buiten-
muur hangt een prachtige margriet, 
een fijn en strak logo wat staat voor 
haar werk.

“Ik wil cursussen gaan geven aan 
meer mensen tegelijk, dus heb ik er 
nog drie werkbanken bijgekocht,” 
vertelt Sandra verder. “Dat kan hier 
ook, deze ruimte is er geschikt voor.” 
Het atelier is wat betreft inrichting 
bijna compleet. Sandra laat zien wel-

ke gereedschappen er allemaal zijn 
bij de verschillende werkplekken. 
Het gaat bijvoorbeeld om vijlen, opte-
kengereedschap, freesjes, graveerma-
terialen, bolponsen en boortjes. Er is 
een polijstmachine, een wals en een 
trekbank. “Het enige wat hier niet 
kan is vacuümgieten, zo’n grote ma-
chine heb ik niet.”
Voor de aankomende periode staan 
verschillende workshops voor vol-
wassenen op het programma, zoals 
zilveren druppels gieten, kralen rij-
gen met beadalondraad of kralen 
kettelen met zilverdraad. Daarnaast 
kunnen belangstellenden inschrij-
ven voor een minicursus – van drie 
lessen - zilver gieten in ossa sepia of 
zilveren ring maken, of een cursus 
goudsmeden – van tien lessen - vol-
gen. De exacte dagen en tijden staan 
op de website vermeld. In de eerste 
week van oktober starten de mini-
cursussen weer en er zijn doorlopend 
verschillende workshops.

“Mensen kunnen altijd beginnen en 
of zij losse lessen nemen of tien les-
sen, dat maakt niks uit,” legt Sandra 
uit. “Ze mogen ook altijd een proefles 
komen doen zodat ze kunnen kijken 
hoe ik hier werk. Dan wordt alleen 
het gebruikte zilver in rekening ge-
bracht. Zaagoefeningen en solderen 

zitten erbij in. Maar ze mogen maken 
wat ze willen.”

Ook voor het organiseren van kinder-
partijtjes is de ruimte zeer geschikt. 
Voor meisjes is het kralen rijgen een 
leuke bezigheid. Sandra heeft een 
ruime sortering kralen en stenen die 
gebruikt kunnen worden bij het ma-
ken van leuke sieraden.
Voor jongens en meisjes is het zilve-
ren druppels gieten een prima uit-
daging. “Vooral voor kinderen vanaf 
een jaar of 10. Drie uur is wel lang, 
maar ze kunnen hier buiten tussen-
door even rennen,” lacht Sandra. 
“Ze kunnen dan zelf met die bran-
der het zilver verwarmen en in de 
emmer met koud water gieten. Dat 
vindt iedereen helemaal geweldig. Je 
weet dus niet wat eruit komt, dat is 
het leuke van gieten.” Het afronden 
van het zilveren werkstukje, schoon-
maken en poetsen, doen de kinderen 
ook zelf. Na het boren van een gaatje 
voor een oogje aan het gietsel, kan 
daar een kettinkje of leren veter aan 
worden gemaakt.
De sieraden die Sandra Witteman 
maakt in haar atelier verkoopt ze op 
verschillende kunstmarkten en bra-
derieën. Ook werkt ze in opdracht en 
kan sieraden repareren.

Witteman Edelsmederij, Beekstraat 
12 A, Toldijk. Bel voor informatie of 
aanmelden naar Sandra Witteman, 
telefoon 0314-640945 of mail san-
dra@edelsmederijwitteman.nl. Meer 
informatie staat op de website www.
edelsmederijwitteman.nl.

Witteman Edelsmederij Toldijk
Toldijk - Een jaar geleden vestigde zich goudsmid Sandra Witteman in 
het buitengebied van Toldijk met een volledig ingerichte Edelsmederij. 
Daar maakt zij haar gouden en zilveren sieraden, waarin zij eveneens 
edelstenen of paardenharen verwerkt. Zij heeft voor het aankomende 
winterseizoen een leuk aanbod aan workshops en minicursussen op 
het programma gezet.

Voor cursisten van Witteman Edelsmederij zijn goed gevulde werkbanken beschikbaar.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Vrouwleupraot:
  “Vrouwleupraot en boekweitezaod bunt ongewisse”, zeg i’j 

um dudelek te make da’j neet geleuft wat ter zegd is.”

 B. Wetterkolk, zoepkolk:
  Kolk (watergat) waarui het vee in de weide water kan 

drinken. “Jan is ne wetterkolk an ’t graven veur de beeste.”

 C. Zwad: 
  Regel pas gemaaid gras. “De zwa mot good scharp waenn, 

dan krie’j ’t grös mooi an zwadden te liggen.”

TONEEL- EN DANSAVOND. 
 Vrijdagavond staat het Varssels 
Volkstoneel weer op de planken voor 
volk uit Varssel én (verre) omstreken. 
Dit maal wordt het stuk ‘ ‘n Hond 
met Veren’, een blijspel in drie bedrij-
ven, ten tonele gebracht.
 Dit toneelstuk gaat over het wel en 
wee van een wethouder in een klein 
dorp. Relus Groeneveld is een wet-
houder van de oude stempel. Hij was 
vroeger postbode en wordt door de 
bevolking dan ook vaak ‘de pette’ ge-
noemd. De goede man wordt zachtjes 
aan stapelgek van een ‘import-dame’, 
Geertje Kaspers genaamd, die gere-
geld komt klagen over geluidsover-
last. Deze kakmadam heeft geen be-
grip voor het gebeier van kerkklok-
ken, het gekraai van hanen en de 
repetitie van de blaaskapel.

 Als de wethouder toch wat voor deze 
zeur wil doen, loopt hij tegen een 
geweldige dreun op z’n hersens aan. 
Hij raakt helemaal in de war en hij 
denkt dat hij nog postbode is. De ge-
meentebode Siep, die volgens secreta-
resse Marion een echte ‘smiesterd’ is, 
maakt door zijn onwijze praatjes en 
leugens de verwarring compleet. Dan 
komt ook nog de knotsgekke profes-
sor Zoetebier opdraven en verschijnt 
er een oude vrijster die op zoek is 
naar een echtgenoot. Kortom, genoeg 
ingrediënten voor een hilarische to-
neelavond.
 
De aanvang van het toneel is om 
19.15 uur en de entree bedraagt 5 eu-
ro, inclusief een kopje koffie, thee of 

fris.Tijdens de pauze zijn er bij de ver-
loting wederom fantastische prijzen 
te winnen: de hoofdprijs is een fiets. 
Na afloop van de toneelvoorstelling 
is er volop gelegenheid om te dansen 
op muziek van de feestband Keep in 
Touch, met Varsselse inbreng door 
drummer/zanger Albert-Jan Haaring.
 
VOLKSSPELEN. 
Op zaterdagmiddag worden traditie-
getrouw de volksspelen gehouden, 
die om 13.30 uur zullen worden ge-
opend door wethouder Arno Spek-
schoor van de gemeente Bronck-
horst. Het eerste schot op de houten 
vogel zal worden gelost door Johan 
Slotboom, schutterskoning van 2011. 
Naast het vogelschieten kan worden 
deelgenomen aan vogelknuppelen, 
schijfschieten, kegelen, doeltrappen, 
bolero, pijlenrad en spijker slaan.
 Zowel op zaterdag als op zondag 
kunnen de kinderen gratis rondjes 
draaien in de draaimolen. Ook staan 
op die dagen weer een springkussen, 
skelters en speciale fietsen klaar.
 
MACHINISTEN-
KAMPIOENSCHAP.
Op zaterdagmiddag zal het eerste 
“Open Varssels Machinisten Kampi-
oenschap” worden gehouden. Kraan-
machinisten zullen de strijd aan gaan 
op verschillende onderdelen, waarbij 
behendigheid en snelheid bepalend 
zullen zijn. Wie mag zich de beste 
machinist van Varssel en omstreken 
noemen? Ook jij kunt dit worden. 
Inschrijving kan op 6 oktober vanaf 
12.45 uur in de feesttent. 

FEESTAVOND MET TRIGGER. 
Het nieuwe koningspaar zal op za-
terdag worden gehuldigd tijdens de 
feestavond met muziek van de cover-
band Trigger. Deze populaire band 
treedt voor de tweede maal op in Var-
ssel. Iedereen die van een oergezellig 
feest houdt is welkom. De entree be-
draagt 10 euro.
 
KINDERFEEST EN GEZELLIGE 
MIDDAG MET MUZIEK, HUMOR 
EN MAGIE. 
Op zondag om ca. 11.45 uur start de 
lawaaioptocht vanaf het schoolge-
bouw. De jeugd zal dan met veel ka-
baal van onder meer pannendeksels, 
ratels, fluiten, bellen en hun eigen 
stemgeluid door Varssel trekken. Ook 
diegenen, die dan nog in bed liggen 
na de feestavond, zullen wakker moe-
ten worden. Tevens wordt hiermee 
symbolisch het laatste schoolfeest 
uitgeluid.  Om 12.30 uur begint de 
kinderzeskamp met leuke, uitdagen-
de onderdelen. Iedereen is natuurlijk 
welkom om de kinderen aan te moe-
digen. Tussentijds wordt de Varsselse 
jeugd getrakteerd op allerlei lekkere 
dingen en mogen zij een graai doen 
in de grabbelton. Bovendien is er na 
afloop van de spelen voor een ieder 
een leuk prijsje weggelegd.  Om 14.00 
uur treedt goochelaar / entertainer 
Magic Jack op met verrassende acts 
vol humor en magie. Tijdens de finale 
van het ‘Open Podium’ werd aan hem 
unaniem de persjuryprijs toegekend.  
Vanaf 15.00 uur treedt Hayloft op. 
Dit is een frisse, maar ervaren band 
met een uitgebreid repertoire van 
klassieke meezingers tot hedendaag-
se hits. Ook zal Magic Jack die mid-
dag het publiek nogmaals vermaken 
met een mix van trucs en cabaret.

Er is dus in het weekend van 5, 
6 en 7 oktober veel te beleven in 
Varssel. Dit mag je niet missen. 
Tot ziens bij het Varssels feest.

Drie dagen feest in Varssel

Varssel - Dit jaar zal het allerlaatste School en Volksfeest in Varssel 
worden gehouden. De basisschool Varssel wordt in 2013 opgeheven. 
Het kinderfeest blijft natuurlijk bestaan, maar kan niet meer op vrij-
dagmiddag plaats vinden. In verband hiermee is het kinderfeest nu 
al verhuisd naar de zondagmiddag. Aansluitend is er een gezellige 
middag voor jong en oud. De andere bekende onderdelen - zoals de to-
neelavond met dansen daarna, de volksspelen en de feestavond - gaan 
door op vrijdag en zaterdag. De festiviteiten vinden plaats op 5, 6 en 7 
oktober. Alles speelt zich af in en rondom de verwarmde feesttent bij 
de Varsselse molen.

Het Varssels Volkstoneel.

Eendenkroos heeft een zeer hoog ei-
witgehalte waarvan de samenstelling 
lijkt op die van soja, een eiwitbron 
die veel wordt gebruikt in veevoer. 
Eendenkroos zou als goed alternatief 
gebruikt kunnen worden, omdat het 
enige dat nodig is om het te laten 
groeien water en mest is. Dat zou 

beteken dat veevoederproducenten
geen soja meer hoeven te importeren
uit Zuid-Amerika. In Beltrum wordt
een productievijver van een hectare 
groot gebouwd. Ook is er een speciale
mestdoseerinstallatie en oogstmachi-
ne ontwikkeld.
Het Sociaal-Economisch Overleg voor
de Achterhoek (SEO) reikt in samen-
werking met het Achterhoeks Cen-
trum voor Technologie (ACT), de Regio
Achterhoek (RA), VNO-NCW Achter-
hoek, de Kamer van Koophandel, Syn-
tens, de gezamenlijke Rabobanken in
de Achterhoek, Bonsen&Reuling Ac-
countants en Achterhoek Magazine
de Achterhoek InnovatiePrijs uit. Dit
om de vele innovatieve bedrijven in
de Achterhoekse maakindustrie een
steuntje in de rug te geven en om de
Achterhoek steviger als innovatieve
regio op de kaart te zetten.

EDV Consortium wint 
Achterhoek Innovatieprijs 
met teelt eendenkroos
Achterhoek/Beltrum - EDV Con-
sortium waarin het Beltrumse be-
drijf Groot Zevert Vergisting BV 
samen met CC Advies uit Ulft en 
Thecogas en ForFarmers uit Lo-
chem participeren, heeft vrijdag-
middag 21 september de Achter-
hoek Innovatieprijs gewonnen. 
De prijs, een bedrag van 10.000 
euro, werd door VNO-NCW-voor-
zitter Bernard Wientjes uitge-
reikt in de Dru Cultuurfabriek in 
Ulft.

De groep wordt gevormd door Anja 
den Bakker, Eelco Schuijl en Hiske 
Huiting. Dit drietal biedt u een avond 
vol zang, muziek en aardige confe-
rences over de Liefde, het Nu en de 
Toekomst. ‘De man in de wolken’ 
vormt hierbij de rode draad.

“Als persoon zijn we verschillend, 
maar als team vormen we een har-
monieus ensemble “, zeggen ze. Met 
plezier nodigen we u uit voor een 
avond waarin u weer eens op een an-
dere manier naar de gewone dingen 
leert kijken. Een avond vol drama, en 
volop genieten.” Komt u zien en be-
leven of ze dit waar kunnen maken?

In de kleine kerk aan de Banninkstraat

Voorstelling ‘Verrassend Gewoon’ Hengelo
Hengelo - Op 11 oktober is er 
voor de liefhebbers een voorstel-
ling van Theatergroep ‘Verras-
send Gewoon’ op het podium van 
de Vrijzinnige Kerk in Hengelo. 
De voorstelling begint om 20.00 
uur. En de entree bedraagt 5 euro 
inclusief koffie en koek.

“We zitten nu in de eindfase en er 
is door twee media specialistische 
bedrijven iBeat Recording Studio 
uit Zelhem en Notrot Mediafacilitei-
ten uit Lochem professioneel werk 
geleverd. Zie het maar als of je een 
oude zwart wit film bewerkt en deze 
in kleur oplevert. Het kost enorm 
veel tijd en moeite om elk stukje die 
kwaliteit te geven die het moet zijn. 
Wij streven ook hier naar ‘gewoon 
1000%’,” aldus het management uit 
Baak. 
“Wij vinden dat Hanska cultureel 
erfgoed is die in deze streek aansluit 

bij de cultuur en die waardevol wordt
geacht om te bewaren en uitgebracht
dient te worden.”

Het zijn unieke sporen uit het ver-
leden in het heden die zichtbaar en 
tastbaar aanwezig zijn en moeten 
blijven. “Doordat veel mensen vragen
wanneer dit stukje nostalgie wordt 
uitgebracht hebben wij besloten een
tussentijdse stand van zaken en dus 
inzicht te geven. Wij zijn trots en ho-
pen al in de novembermaand te kun-
nen aangeven waar en wanneer deze
nieuwe cd uiteindelijk te koop is”.

Nieuwe CD Hanska Duo 
Baak nadert eindfase

Baak - ‘Oude unieke opnamebandjes gevonden’ stond als kop in diver-
se kranten begin april en zelfs op de regionale tv werd hier aandacht 
aan besteed. Het bleek toch nog een langdurig traject te zijn om deze
unieke opnames te bekijken en te beoordelen om de gewenste kwali-
teit te krijgen door de nummers te laten bewerken met de nieuwste
technieken en verfijnde apparatuur die er nu voorhanden is.

Unieke opnames van wijlen Hans Wonnink worden op een nieuwe Hanska Duo CD ver-
zameld.
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OPEN HUIS  ZATERDAG 29 SEPTEMBER A.S. VAN 11.00 - 15.00 UUR

Joh. van Oldebarneveltlaan 3, Lochem
Inh.: 400 m³. Woonopp.: 128 m². 

Perceelopp.: 357 m².

€ 309.000,- k.k.

OPEN HUIS

Beltrumseweg 4, Borculo
Inh.: 740 m³. Woonopp.: 273 m². 

Perceelopp.: 2.785 m².

€ 549.000,- k.k.

OPEN HUIS

Sparrenlaan 3, Barchem
Inh.: 485 m³. Woonopp.: 140 m². 

Perceelopp.: 1.220 m².

€ 396.000,- k.k.

OPEN HUIS

Kopermolenring 24, Lochem
Inh.: 460 m³. Woonopp.: 150 m².

Perceelopp.: 269 m².

€ 309.000,- k.k.

OPEN HUIS

Nieuweweg 3f, Lochem
Inh.: 350 m³. Woonopp.: 120 m². 

Afmeting dakterras: 11,5 m².

€ 398.000,- k.k.

Oosterwal 17, Lochem
Inh.: 200 m³. 

Woonopp.: 60 m². 

€ 139.500,- k.k.

OPEN HUIS

Schweitzerweg 44, Lochem
Inh.: 700 m³. Woonopp.: 210 m². 

Perceelopp.: 910 m².

€ 498.000,- k.k.

Sparrenlaan 7, Barchem
Inh.: 553 m³. Woonopp.: 141 m². 

Perceelopp.: 2.023 m².

€ 429.000,- k.k.

OPEN HUIS

Postelstraat 1, Laren
Inh.: 315 m³. Woonopp.: 105 m². 

Perceelopp.: 230 m².

€ 209.000,- k.k.

OPEN HUIS

Maarten Boshof 14, Zutphen
Inh.: 300 m³. Woonopp.: 90 m². 

Perceelopp.: 121 m².

€ 175.000,- k.k.

Hagensweg 1, Geesteren
Inh.: 766 m³. Woonopp.: 205 m². 

Perceelopp.: 845 m².

€ 489.000,- k.k.

OPEN HUIS

Olde Diek 2a, Laren
Inh.: 618 m³. Woonopp.: 176 m². 

Perceelopp.: 1.000 m², evt. meer te koop.

€ 395.000,- k.k.

OPEN HUIS

Eekvenne 69, Barchem
Inh.: 590 m³. Woonopp.: 149 m². 

Perceelopp.: 303 m².

€ 256.000,- k.k.

OPEN HUIS

Zwiepseweg 21, Lochem
Inh.: 550 m³. Woonopp.: 205 m². 

Perceelopp.: 669 m².

€ 389.000,- k.k.

Scheiddijk 21, Mariënvelde
Inh.: 948 m³. Woonopp.: 256 m². 

Perceelopp.: 6.195 m².

€ 595.000,- k.k.

OPEN HUIS

Ooyerdreef 9, Warnsveld
Inh.: 275 m³. 

Woonopp.: 82 m². 

€ 209.000,- k.k.

OPEN HUIS

Stalkaars 48, Lochem
Inh.: 272 m³. Woonopp.: 90 m². 

Perceelopp.: 154 m².

€ 185.000,- k.k.

OPEN HUIS

Lochemseweg 50, Barchem
Inh.: 1.253 m³, bijgebouw  

425 m³. Woonopp.: 284 m², bijgebouw 
141 m². Perceelopp.: 7.615 m². 

€ 748.000,- k.k.

Loolaan 64, Ruurlo
Inh.: 450 m³. Woonopp.: 151 m². 

Perceelopp.: 453 m².

€ 389.000,- k.k.

OPEN HUIS

IN PRIJS VERLAAGD! IN PRIJS VERLAAGD!

Hartog Nootlaan 10, Borculo
Inh.: 765 m³. Woonopp.: 205 m².

Perceelopp.: 655 m².

€ 498.000,- k.k.

IN PRIJS VERLAAGD!

IN PRIJS VERLAAGD!

OPEN HUIS
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Kerkstraat 3c, Ruurlo
Inh.: 426 m³. Woonopp.: 115 m². 

Perceelopp.: 255 m².

€ 209.000,- k.k.

OPEN HUIS

Stobbesteeg 4, Neede
Inh.: 335 m³. Woonopp.: 105 m². 

Perceelopp.: 2.350 m².

€ 300.000,- k.k.

Zutphenseweg 69, Lochem
Inh.: 350 m³. Woonopp.: 96 m². 

Perceelopp.: 310 m².

€ 269.000,- k.k.

OPEN HUIS

Zutphenseweg 66, Vorden
Inh.: 370 m³. Woonopp.: 133 m². 

Perceelopp.: 847 m².

€ 375.000,- k.k.

OPEN HUIS

Hogenweerd 16, Borculo
Inh.: 530 m³. Woonopp.: 151 m². 

Perceelopp.: 238 m².

€ 249.500,- k.k.

Schweitzerweg 11, lochem
Inh.: 440 m³. (excl. garage). 

Woonopp.: 127 m². Perceelopp.: 269 m².

€ 219.000,- k.k.

OPEN HUIS

Lochemseweg 7, Markelo
Inh.: 1.051 m³. Woonopp.: 254 m². 

Perceelopp.: 1.355 m².

€ 465.000,- k.k.

Witbol 11, Lochem
Inh.: 700 m³. Woonopp.: 165 m². 

Perceelopp.: 895 m².

€ 496.000,- k.k.

OPEN HUIS

Irenelaan 2a, Ruurlo
Inh.: 260 m³. Woonopp.: 95 m². 

Perceelopp.: 807 m².

€ 198.000,- k.k.

OPEN HUIS

Zuiderwal 1, Lochem
Inh.: 330 m³. Woonopp.: 120 m² 

(excl. terras + berging). 

€ 359.000,- k.k.

Zijlandstraat 16, Borculo
Inh.: 540 m³. (excl. kantoor 155 m³.) 

Woonopp.: 148 m². Perceelopp.: 687 m².

€ 265.000,- k.k.

OPEN HUIS

Loolaan 68, Ruurlo
Inh.: 429 m³. Woonopp.: 122 m². 

Perceelopp.: 449 m².

€ 300.000,- k.k.

OPEN HUIS

Lindeseweg 25, Vorden
Inh.: 740 m³. Woonopp.: 222 m². 

Perceelopp.: 1.500 m².

€ 439.000,- k.k.

Heggerank 15, Lochem
Inh.: 456 m³. Woonopp.: 141 m². 

Perceelopp.: 198 m².

€ 239.000,- k.k.

OPEN HUIS

Bergweg 31, Lochem
Inh.: 260  m³. Woonopp.: 70  m².

Perceelopp.: 720 m².

€ 239.000,- k.k.

Dorpsstraat 8c, Wichmond
Inh.: 540 m³. Woonopp.: 142 m². 

(excl. garage). Perceelopp.: 809 m².

€ 426.000,- k.k.

OPEN HUIS

Torenmolenlaan 92, Lochem
Inh.: 544 m³. Woonopp.: 127 m². 

Perceelopp.: 288 m².

€ 298.000,- k.k.

OPEN HUIS

Stokkersweg 9, Eibergen
Inh.: 580 m³, bijgebouw: 275 m³. 

Woonopp.: 160 m². Perceel: 9.120 m².

€ 429.000,- k.k.

OPEN HUIS

IN PRIJS VERLAAGD!

EVT. TE HUUR IN PRIJS VERLAAGD!

De Koppel 9, Vorden
Inh.: 532 m³. Woonopp.: 160 m². 

Perceelopp.: 251 m².

€ 319.000,- k.k.

OPEN HUIS

Dillenburg 27, Lochem
Inh.: 400 m³. Woonopp.: 115 m². 

Perceelopp.: 254 m².

€ 196.000,- k.k.

OPEN HUIS

IN PRIJS VERLAAGD!
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VIND JE (T)HUIS OP MAKKINGA.NL
Zwiepseweg 72, 

Lochem

Oude Diepenheimseweg 35
Geesteren

Christinalaan 5
Vorden

Scheggertdijk 23
Almen

Vordensebinnenweg 21
Warnsveld

Nieuweweg 21
Lochem

Lindeseweg 8
Vorden

Enkweg 8
Lochem

Oosterbleek 47
Lochem

Barchemseweg 5c
Lochem

Kopermolenring 13
Lochem

Hobelmansdijk 1
Zelhem

Nieuwe Weg 1
Ruurlo

Wildenborchseweg 12
Vorden

Landsteinerweg 6
Lochem

De Hofvoogd 36
Borculo

Maïs 2
Ruurlo

Henry Dunantweg 91
Lochem

Velhorst 7
Lochem

Lansinkweg 10
Zutphen

Het Hoge 74
Vorden

Beukenlaan 13
Borculo

Torenmolenlaan 49
Lochem

Kooigootsweg 1
Beltrum

Acerstraat 10
Borculo

OMMEKEER IN DE MARKT...?

EEN GREEP UIT RECENT GEDANE TRANSACTIES

Lochem

VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT

AANGEKOCHT

VERKOCHT
ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT
ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT
ONDER VOORBEHOUD

VERKOCHT
ONDER VOORBEHOUD

AANGEKOCHT

AANGEKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHTVERKOCHT VERKOCHT

VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT

VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHTVERKOCHT

Werkelijk uniek wonen op één der 
mooiste plekjes aan de rand van 
de bebouwde kom in villapark 
“Berkeloord”, met blijvend vrij uitzicht 
over geaccidenteerd wandelgebied de 
Hoge Enk en Lochemse Berg edoch op 

terrein van LANDHUIS “DE BONGERD” 
(1950) maakte voorheen deel uit van de 
statige villa ´’t Keppelke” en is in bezit 

Ook is de locatie uitermate geschikt voor 
het realiseren van een nieuw landhuis met 
een bijgebouw van 75 m2

bestemmingplan Lochem-Oost biedt 
de mogelijkheid van 2 bouwlagen (6 
meter goothoogte) plus kap (10 meter 

Bieden vanaf € 600.000- k.k.

Tussen het centrum en het prachtige 
buitengebied van Lochem, ligt deze 
MONUMENTALE, STOERE EN ROYALE 
VILLA “HEUVEL ENK” (1939) met 
inpandige garage en aangebouwde 
carport, ontworpen door de bekende 

Enk is voorzien van een aangelegde 
en zonnige achtertuin met gevarieerd 
volwassen geboomte, rododendrons en 

Een wandeling vanuit het huis brengt u 
binnen enkele minuten in de natuur van 

bibliotheek, zwembad, schouwburg, 
sportschool, polikliniek, scholen en de 

€ 800.000,- k.k.

OPEN HUIS 
wo. 3 okt. van 10:00-12:00 uur
zat. 6 okt. van 10:00-12:00 uur
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

INKOPER M/V
Fulltime - vacaturenr. VCP1056288 
 
De inkoper houdt zich bezig met het verkennen van markten, 
het selecteren en beoordelen van leveranciers, het aanvragen en 
beoordelen van offertes, het uitvoeren van onderzoek naar huidige 
en toekomstige ontwikkelingen op de inkoopmarkt, het aangaan en 
onderhouden van relaties tussen leveranciers en de eigen organi-
satie en het inkopen en bestellen van materialen en componenten.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een afgeronde HBO 
opleiding, bij voorkeur richting Elektronica, aangevuld met NEVI 1 
en NEVI 2 opleiding. Je hebt ervaring als inkoper in een techni-
sche omgeving, goede kennis van de Engelse en Duitse taal en 
uitstekende organisatorische, communicatieve en contactuele 
vaardigheden.
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Chantal te Pas. 
Telefoonnummer: 0575 - 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MACHINEOPERATOR METAAL M/V  
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO1055943

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Terborg zijn wij per 
direct op zoek naar een operator voor de afdeling verspaning. 
Je gaat produkten inleggen en uithalen aan een CNC Draaibank. 
Daarnaast verricht je diverse metingen en controles. Het betreft 
een functie in dagdienst.

Functie eisen
-  Je hebt een LTS Metaal opleiding;
-  Hebt ervaring als operator in de metaal;
-  Je bent gemotiveerd en bent accuraat in je werkzaamheden.

MEEWERKEND VOORMAN SPUITERIJ M/V
Omgeving Twello - Fulltime - vacaturenr. VVN973655

Werkzaamheden
In de omgeving van Twello zoeken wij een meewerkend voorman 
spuiterij. Je geeft leiding aan 3 collega’s en alles wat daarbij komt 
kijken. Je bewaakt de gevraagde levertijden en kwaliteit. Daarnaast 
draag je zorg voor de planning en voorbereiding van de productie, 
het bewaken van de gevraagde kwaliteit en levertijden, het zorg-
dragen voor de voorbereiding, planning en het opstarten van de 
productie, het ondersteunen van de inkopen van materialen voor de 
projecten, het zelfstandig plannen van de productie aan de hand van 
de aan geleverde planning, het telefonisch onderhouden van contac-
ten met klanten en leveranciers en het ondersteunen van de verkoop 
bij het maken van offertes. Het betreft een vaste baan in dagdienst.

Functie eisen
-  Communicatief vaardig;
-  Leidinggevende ervaring;
-  Zelfstandig kunnen werken.

PRODUCTIEMEDEWERKER METAAL M/V
omgeving Doetinchem - Fulltime - Vacaturenr. VIO973856 
 
Werkzaamheden:
Als productiemedewerker metaal ga je diverse machines bedienen en 
afstellen voor seriematige produktie oa een cnc zaagmachine, excen-
ter persen en een klinkmachine. Verder ga je op basis van tekening 
materialen bewerken, assembleren en de producten verpakken; Je zal 
dit binnen een gestelde tijdsnorm moeten doen; Je voert periodieke 
kwaliteitscontroles uit over je eigen werkzaamheden en voormateriaal 
en registreert deze. Je verhelpt kleine machine/stempel storingen.

Functie eisen :
-  Opleiding richting metaal, aangevuld met enige werkervaring 

binnen dit werkgebied;
-  Kennis van machines;
-  Ook heb je kennis van diverse meetmiddelen, zoals een schuifmaat, 

rolmaat en gradenboog;
-  Een heftruck certificaat is een pré.

AANKOMEND MANAGER TECHNOLOGY M/V  
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK1055975

Werkzaamheden
Jouw doel als Manager Technology is dat je de afdeling Technology 
aanstuurt. Inhoudelijke (oplossingen) en actieve (klant bezoek) 
ondersteuning bieden aan Sales in het verkooptraject. Je stimuleert 
en stuurt projecten aan, gericht op innovatie en verbetering. Je 
bent een sparringspartner voor internationale klanten op het terrein 
van afvalwaterzuivering en slibbehandeling. Ook werk je samen 
met onderzoeksinstellingen, leveranciers en andere technology-
partners gericht op innovatie. Daarnaast rapporteer je aan en ben 
je sparringspartner van de technical manager.

Functie eisen
-  Afgeronde HBO/Academisch- opleiding bijvoorkeur richting 

Proces Technologie of Chemische Technologie;
-  Kennis van procestechnische ontwikkelingen op het gebied van 

waterzuivering en slibbehandeling;
-  Ervaring en ontwerpkennis van waterzuivering en slibbehandeling;
-  Je bezit leidinggevende capaciteiten gericht op het ontwikkelen 

van anderen;
-  Je bent bereid om te reizen;
-  Daarnaast beheers je de Engelse taal, zowel mondeling als 

schriftelijk, goed. Duits is een pré.

SERVICE ENGINEER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - Vacaturenr. VAS1056345 
 
Werkzaamheden:
Voor onze relatie in de omgeving van Vorden zijn wij op zoek naar 
een service engineer. Je neemt aanvragen van klanten in behande-
ling, werkt deze uit op tekening, bewaakt de voortgang van eigen 
project en vervolgens monteert je het bij de klant. Je komt te 
werken bij een dynamisch bedrijf die passie heeft voor techniek, is 
gedreven en trots op haar product(en).

Functie eisen :
-  MBO+ WTB;
-  Bereidheid om op projecten buiten Nederland te werken;
-  Hoog verantwoordelijkheidsgevoel;
-  Een flexibele, pragmatische en op resultaat gerichte instelling;
-  Organisatorische vaardigheden.

Barkenkamp 1
7141 EL Groenlo
T  (0544) 46 13 39
F  (0544) 46 58 01
E  info@reusen.com
I  www.reusen.com

Reusen is al meer dan 
50 jaar een begrip in 
de regio. 
Deskundig, persoonlijk 
en betaalbaar.  

Hét kantoor voor 
het MKB en de 
agrarische sector.

Wij zoeken ter versterking van ons 
team, op korte termijn een:

ASSISTENT ADMINISTRATIE- 
& BELASTINGADVISEUR

Wij bieden:
goede flexibele arbeidsvoorwaarden
een prettige informele werksfeer
een afwisselende functie in een jong en 
professioneel team

Onze gedachten gaan uit naar een kandidaat met:
MBO-administratie, MBA of HEAO, HAS
kennis en/of affiniteit met de agrarische sector 
(is een pré)
enige ervaring op een administratie- en/of 
accountantskantoor
ervaring met Word en Excel
interesse in zelfstandig en flexibel werk in 
teamverband
goede schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid

Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur of mail dan 
je sollicitatie met cv en pasfoto. 
Wil je eerst nog meer informatie, neem dan contact op 
met Stef Reusen, tel. 0544 - 461339.

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)     T0575- 46 52 58    

F 0575 - 46 01 81 E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl

Functie omschrijving
Als monteur installeer je zelfstandig of in 
samenwerking, nieuwbouw, utiliteits-
projecten

 

woningbouw, renovatie en klantenwerk.

Wij vragen
varing in een soortgelijke functie

e,
collegiale instelling

v

Wij bieden
 afwisselende baan met een prettige en 

directe werksfeer bij een gezonde en groeiende
onderneming. Naast goede arbeidsvoorwaarden
zijn er volop  voor studie en
eigen ontwikkeling. 

Heb je interesse?
 dan je sollicitatie voorzien van een 

CV naar Gotink e
t.a.v. d r. H. Gotink
Molenenk 6 

7255 AX Hengelo

Gotink Installatie is gevestigd in Hengelo (Gld) en beschikt over een eigen sanitair 
showroom. Als totaalinstallateur zijn wij actief in de gehele Achterhoek.
Vanwege toename van onze werkzaamheden zijn per direct op zoek naar

Een vakbekwame elektro 
monteur met veel ervaring

Stichting dorpshuis den Draeijer
Voor ons dorpshuis met daarbij behorende sporthal, 
zijn wij op zoek naar een

               BEHEERDER  m/v
die al dan niet in samenwerking met zijn of haar partner als zelfstandig
ondernemer zorgt voor de exploitatie van de kantine en het beheren en 
schoonhouden van de sporthal.

Gegadigden voor deze functie moeten in het bezit zijn van het diploma
sociale hygiëne.

Uw schriftelijke reacties zien wij graag binnen veertien dagen tegemoet
op onderstaand adres. Voor eventuele vragen kunt U contact opnemen 
met dhr. V. van Rooden tel.nr. 0314-641491.

Prunushof 80, 7021 LD Zelhem                   v.van.rooden1@kpnplanet.nl



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 39 van

24 sept. t/m 29 sept.www.ah.nl

H E N G E L O 

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Extra veel Bonusvoordeel


