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Deze week:

25 jaar
De Kraanvogel

Ruim 
265 tennissers 
in Vorden!

Zilver voor 
Erwin Plekkenpol 
in Finland

Gerrit Barink: 
Touwtreksport heeft 
jong bloed nodig

Avonturijn breidt uit 
met Buitenschoolse 
opvang Aquarius

Ivette Wentink 
woont en werkt 
in Oeganda

Dinsdag 23 augustus 2011
73e jaargang no. 25

Voor diploma ‘B “slaagden: Tom 
Bouwmeester, Noa Bruinsma, Nick 
Eggink, Ties Garritsen, Baike Groot 
Wassink, Lizzy Huisman, Amber Hul-

leman, Famke Jurriens, Bente Krijt, 
Ties Oplaat, Elza Schreurs, Jet Smit, 
Evie van der Weide, Joost van Dits-
huizen, Laure Wolf.

Voor diploma ‘C‘ slaagden: Sander 
Berenpas, Noa Helmink, Senna Hel-
mink, Stef Jansen, Sien Klein Nenger-
man, Cas Kranenberg, Sofie Legten-
berg, Mick Nijenhuis, Cas Sueters, Sil 
van Veen, Beau Droppers, Sven Groot 
Wassink, Zoë Hofs, Bram Hogendorp, 
Sanneke Hogendorp, Silke Krijt, Bo 
Limpers, Carlijn van de Waterlaat en 
Michelle Vlasblom.

Diplomazwemmen

Vorden - Het afgelopen weekend hebben in het zwembad ‘In de Den-
nen ‘ de volgende personen een zwemdiploma behaald. Voor het di-
ploma ‘A ‘ slaagden: Mirte Angenent, Milan Berendsen, Indy Boesveld, 
Dion Eggink, Kai Hofs, Celine Hu, Marijn Lichtenberg, Dylan Mulder, 
Iris Papen, Raphaëlle Roest, Silke Slomp, Mathijs ter Maat, Philip van 
der Stam, Sjors van Londen, Annemein Weenk, Fieke Woestenenk.

De nieuwe workshops worden gege-
ven op donderdag avond. Op deze 
avond zal een bepaalde techniek 
centraal staan (denk hierbij aan bv. 
Stempelen) en worden er aan de 
hand van diverse voorbeelden kaar-
ten gemaakt. Je kunt er ‘s avonds 
altijd je eigen draai aan geven of 
precies maken zoals het voorbeeld. 
Hier ben je vrij in om te kiezen. Het 
leuke van deze manier is dat ieder-
een de kaart naar zijn eigen zin kan 
maken. In dit najaar staan weer di-
verse technieken centraal. Gepland 
staat tri-O, stempelen en met hou-
ten ornamenten. In november staan 
nog 2 avonden gepland die nog na-

der ingevuld gaan worden, omdat 
de kerstmallen nog niet leverbaar 
zijn. Van de andere avonden ligt 
er een voorbeeld van de kaart in de 
hobbywinkel. Dus kom hier gerust 
eens voor langs om te kijken.
Ook word er dit najaar een avond 
georganiseerd voor het maken van 
een sieraad. Hier zullen ook diverse 
voorbeelden op de avond klaar lig-
gen, maar door middel van andere 
kralen te gebruiken krijg je natuur-
lijk al een heel ander soort ketting. 
Je kunt het dus aan een outfit aan-
passen. 

Nog een andere methode die de re-
vue zal passeren is het maken van 
een kado doos. Het leuke hiervan 
is dat je het als een leuke verpak-
king voor kado kan gebruiken. Hier 
is verschillend leuk papier voor te 
gebruiken, waardoor je verrassende 
effecten zult krijgen.

Kom gerust eens langs om te kijken 
naar de voorbeelden bij Top 1 Toys 
Sueters aan de Dorpsstraat. Zie ook 
in dit contact de advertentie met de 
data vermeld.

Workshops starten deze week
Vorden - Bij Top 1 Toys Sueters 
start deze week een nieuwe serie 
workshops in de hobby ruimte. 
Achterin de winkel is nog altijd 
de hobbywinkel aanwezig, waar 
tijdens de normale openings-
tijden van de Top 1 Toys hobby 
materialen te koop zijn. Je vindt 
hier altijd veel nieuwe materi-
alen, maar ook de dagelijks ge-
bruikte materialen, zoals verf, 
lijm, sieraad onderdelen, etc.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij 

de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. 

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het 

Dorpscentrum. Op ma-wo en don-
derdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. 
Info en opgave bij Welzijn Ouderen 
Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden .

• Kaartclub ’s maandagmiddags 
en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

AUGUSTUS
24 ANBO klootschieten, Olde Lettink
25 Koffiemorgen PCOB, hotel Bak-

ker
25 Klootschietgroep de Vordense 

Pan
31 ANBO klootschieten, Olde Lettink
31 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de 
Wehme

SEPTEMBER
1  Bejaardenkring Vorden
1  Klootschietgroep de Vordense Pan
7  ANBO klootschieten, Olde Lettink
8  Klootschietgroep de Vordense 

Pan
14 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
14 Handwerkmiddag Welfare Rode 

kruis in de Wehme
15  Klootschietgroep de Vordense 

Pan
15 Bejaardenkring Vorden
21 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
22  Klootschietgroep de Vordense 

Pan
22 PCOB Stampertje ds. C. Ferrari 

over reis naar Israel en Jordanie
28 Klootschieten bij Olde lettink
28 Handwerkmiddag Welfare Rode 

Kruis in de Wehme

29 Klootschietgroep de Vordense Pan

THEATER & KUNSTAGENDA
Augustus
24 Arjan Verschuur, luisterliedjes, 

Theater onder de Molen, Lindese-
weg 29, Vorden

September
2  september t/m 7 oktober ABN 

Amro overzichtstentoonstelling 
KunstZondagVorden

11 20e KunstZondagVorden, beel-
dende kunst en vormgeving

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK

Te Huur
Opslag/Stalling 
ruimte voor o.a. 

inboedel
auto’s (oldtimers)

06-51577095

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Orchidee plant
2 bloemstelen

 9.99
2e gratis



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

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

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

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden:
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 28 augustus 10.00 uur ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 28 augustus 10.00 uur zangdienst

R.K. kerk Vorden:
Zondag 28 augustus 10.00 uur Woord- en communieviering, J. 
Oudsen mmv Jongerenkoor

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 27 augustus 17.00 uur Eucharistieviering, Volkszang
Zondag 28 augustus 10.00 uur geen viering

Tandarts
27/28 augustus G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem tel. 0573 – 25 
18 70. Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende 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 gewerkt.
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       
Entreegebouw 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, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal  
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen van 
08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). Overig 
bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit (ICU): 
Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. 
Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
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
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden / Borculo / Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde / Hengelo (Gld.) / Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl / www.prowonen.nl

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 en 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
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
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ  Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.

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

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

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 Rui-
terkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten; 
dinsdag: 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
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 
 Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en 
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op 
het gebied van wonen, welzijn en zorg. Tevens steunpunt 
mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag, 
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 
kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 
(0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 32 zorg-
verzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is 
niet noodzakelijk.

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Aanbiedingen geldig t/m maandag 29 augustus. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Nieuwe oogst Bildstar aardappelen
10 kilo baal SCHERPE DAGPRIJS!
en bij aankoop 2 kilo uien GRATIS
Zoete sappige perssinaasappelen
1 kilo  1.99 2e kilo  halve prijs          
Hollandse sperciebonen 500 gram  0.79
Zoete blauwe druiven 500 gram  1.25     
Kant en klare Mexicaanse ovenschotel +
GRATIS bakje rauwkost naar keuze p.p.  6.95

Vlaai van de week

Abrikozenvlaai
6-8 personen € 6,75

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor € 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,75

Week-aanbiedingen

 Bolussen 4 voor € 2,00
 Waldcornbollen

6 voor € 2,50
Aanbiedingen geldig van di 16 aug. t/m za 27 aug.

Voor caravanstalling of op-
slagruimte in Hengelo (gld), 
Bel 0575-467470

�

LEEGVERKOOP-GROTE 
OPRUIMING. Zaterdag 
van 9.00 tot 12.00 uur in 
het Havo-gebouw, Burg. 
Galleestraat 69 te Vorden. 
Stichting Veilingcommissie

�

CURSUSPROGRAMMA 
KUNSTKRING RUURLO: 
(fi jn)schilderen, schilderen 
voor kinderen, boetseren, 
speksteen, patchwork, enz 
Info www.kunstkringruurlo.
nl of 0573-451599/451025. 
Aanmelden cursusadmini-
stratie@kunstkringruurlo.nl

�

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Jong werkend stel uit 
Wichmond zoekt huurwo-
ning in omgeving Vorden-
Wichmond-Vierakker. Bvk 
met schuur en tuin. Heeft u 
een woning of gedeelte van 
een woning te huur. Bel dan 
06-53423197

�

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

Alleen op afspraak.

Dagmenu’s 24 t/m 30 aug.

Dagmenu om mee te nemen  7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen  8,75. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. 
Dagmenu bij ons consumeren  9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 24 augustus Tomatensoep / Karbonade de 
rotonde, aardappelen en groente. 
Donderdag 25 augustus Brochette van varkenshaas en 
kipfilet met kruidenboter, aardappelen en rauwkost /
Bavarois met slagroom.
Vrijdag 26 augustus Mosterdsoep / Roodbaarsfilet met 
mosterdsaus, tagliatelle en groente.
Zaterdag 27 augustus varkenshaassaté met nasi, gebak-
ken ei, pindasaus en salade / IJs met slagroom. 
(alleen bezorgen of ophalen)
Maandag 29 augustus Runderbouillon met flensjes / Spies 
de Rotonde met kruidenboter, gebakken aardappelen en 
Rauwkostsalade.
Dinsdag 30 augustus Wiener Schnitzel met gebakken 
aardappelen en warme groente / IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Jong werkend stel uit 
Wichmond zoekt huurwo-
ning in omgeving Vorden-
Wichmond-Vierakker. Bvk 
met schuur en tuin. Heeft u 
een woning of gedeelte van 
een woning te huur. Bel dan 
06-53423197

�

Meer licht en ruimte in 
uw leven door meditatie! 
Op woensdagavond van 
19.30 tot 21.00 uur en op 
vrijdagmorgen van 9.30 tot 
11. 00 uur geef ik meditatie 
op een mooie lokatie in het 
buitengebied van Vorden,  
Vennemansweg 2. Start op 
woensdag 24 augustus en 
vrijdag 26 augustus. Kosten 
E120 voor 8 bijeenkomsten. 
Voor meer informatie www.
luciebartel.nl of bel 06-
53627192 voor een gratis 
kennismaking.

�

TE HUUR: voor 1 of 2 
personen APPARTEMENT 
in het buitengebied van 
Keijenborg; 2 kamers, keu-
ken met inbouwappara-
tuur, badkamer met bad 
en douche en apart toilet. 
Gestoffeerd. Met schuur 
en tuin. Reacties tussen 
19.00u en 20.00u. Tel. 06 - 
26244180

�



Contactjes
vervolg

0575-552959

Te koop: 2 rotan kuipstoel-
tjes met kussentjes en bij-
behorend tafeltje. Tel. 0575-
553992.

�

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

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

Gevraagd hulp in de huis-
houding. 1x in de 2 weken,
liefst op donderdag of vrij-
dag. Bellen na 17.30 uur
0575-553597

�

Geheel onverwacht is overleden, na een leven 
dat gekenmerkt werd door inzet, bezorgdheid en 
liefde, mijn lieve man, onze zorgzame vader en 
trotse opa

Gerard Jan Wisselink

geboren 6 juni 1942 overleden 21 augustus 2011

 Gerrie Wisselink-te Kiefte

 Harold en Maaike Wisselink
 Nick
 Bo

 Erwin Wisselink
 Ivanna
 Enrico

 Remco Wisselink en Karola Zwilling
 Sil
 Lena

Varsselseweg 41
7255 NR Hengelo Gld.

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op 
donderdag 25 augustus van 19.00 tot 20.00 uur 
aan de Varsselseweg 41.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op vrijdag 26 augustus om 
10.30 uur in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.
Voorafgaand kunt u afscheid nemen van 9.50 tot 
10.20 uur.

Aansluitend begeleiden we Gerard naar zijn laatste 
rustplaats op de Algemene Begraafplaats te Hen-
gelo Gld.
Condoleren na de begrafenis in “Ons Huis”, Beu-
kenlaan 30 te Hengelo Gld.

Indien u geen rouwkaart mocht hebben ontvan-
gen, gelieve deze advertentie als uitnodiging te 
beschouwen.

In verband met het overlijden van

Gerard Wisselink

Is de Pedicure Praktijk van
Gerrie Wisselink

Gesloten

van 22 augustus tot 19 september

Geheel onverwacht werd van ons weggenomen, 
onze beste zwager en oom

Gerard Wisselink
echtgenoot van Gerrie Wisselink-te Kiefte

in de leeftijd van 69 jaar.

 Zelhem: Willy en Gert † Schieven
 Vorden: Toos en Lammert Rietman
 Zelhem: Bertha † en Jan Diepenbroek
 Zelhem: Bertha Nijen Es-Klein Wassink

  Neven en nichten

Hengelo Gld., 21 augustus 2011

Dood gaan is stom

Het is ongelooflijk stil en leeg,
Maar mooi zijn de herinneringen

Omdat het voor ons helaas onmogelijk is u persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken en medeleven 
die wij mochten ontvangen na het overlijden van 
mijn lieve man, onze pa en opa

Henk Harmsen

Willen wij u op deze wijze oprecht bedanken.
Het viel als een warme deken om ons heen.

      
 Annie Harmsen - Holmer
  Anneke, Mike
   Sharon, Kesley
  Harm, Eveliene
   Ilse, Daphne

Tevens willen wij alle hulpverleners danken voor 
hun inzet en hulp.

Vorden, augustus 2011

TE HUUR: tijdelijke
woonruimte, buitengebied
Zelhem. à E 650,- all in. info
0625154694

�

Geert Harmsen 
& Anouk Pardijs

Gaan trouwen!

Op 3-9-’11 gaan wij om 12.00 uur trouwen in het 
café van het Bosmanshuis. 
Wij houden receptie van 15.00-17.00 uur op het 
oude deel van De Boggelaar. U bent van harte 
uitgenodigd om met ons te proosten. 

Geert en Anouk   Bosmanshuis
De Boggelaar  Baakseweg 3
Hekkelerdijk 5  7251 RH Vorden
7207 DB Zutphen
0575-551843

LEER (BETER) BRIDGEN 
Beginnerscursus start 14 september.

Opfriscursus start 15 september. 
Nicolette, Amber & Harry Garsen, 
gediplomeerde bridgedocenten. 

Aanmelden: 0575-522275.

B.z.a. huish. hulp omgeving
Vorden. Tel. 06-51854397
�

PAARD EN KIND: praktijk
mbv paarden voor kinderen
die uit balans zijn geraakt.
Maak vrijblijvend een af-
spraak: www.paardenkind.nl

�

Tuinman nodig? neemt
ook andere klussen aan. 06-
46460819

�

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

Fred Eggink

Jarenlang heeft Fred zich met hart en ziel ingezet 
voor de ontwikkeling en het behoud van de natuur 
en het landschap in de gemeente Bronckhorst     
(en daarvoor Zelhem). Wij zullen zijn bruisende 
persoonlijkheid missen.     
                                                               
Wij wensen zijn vrouw Janny, kinderen Janneke en 
Bas, familie en vrienden heel veel sterkte met dit 
grote verlies.

Burgemeester en wethouders, 
gemeenteraad en collega’s 

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

Terug van vakantie 
en weer een paar 
kilo aangekomen? 

Kies nu voor een 
blijvend gezond gewicht! 

www.diekeharmsma.nl
06-33014543

Docente M. Naaijkens geeft 
schilderlessen en werken 

in beelden met was. 
Informatie 0575- 519651 

- Enige kennisgeving -

Wij zijn heel verdrietig door het overlijden van mijn 
zorgzame dochter, ons lieve zusje, schoonzusje en 
onze tante

Cytha van Heerden
weduwe van A.G. Escher

Amersfoort Zutphen
1 maart 1943 19 augustus 2011

 Lochem: L.A.H. van Heerden-Keijdener
  Peter van Heerden †

 Rotterdam: Charlotte Bruidegom-van Heerden
  Jan Willem Bruidegom
  Jolien en Frank
  Wessel en Liesbeth
  Annemijn

 Bemelen: Adorée Röell-van Heerden
  Peter Röell
  Carlijn en Jelmer
  Emilie
  Sabine
  Govert

Correspondentieadres:
Molenlaan 255
3055 GE Rotterdam

Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers en
verpleegkundigen van het hospice te Zutphen

die haar liefdevol hebben verzorgd.

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Ik wil graag  eenvoudige
website maken maar wie
wil/kan me daarbij helpen?
Informatie: tel. 55 19 28.
Event. tegen betaling.

�

Woonruimte gezocht voor
nette man, 35 jaar. minimaal
2 slaapkamers. weet u iets?
06-46460819

�

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
gem.Bronckhorst e.o.

gem.Zutphen e.o.
gem.Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

u  k u n t  m i j  b e l l e n
v o o r  e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t

voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l
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Wat is: A. Tellen.

 B. Gevaar. 

 C. Notjen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

D’n Uuthook is een tuin van ongeveer 
5000 vierkante meter en bestaat uit 
drie gedeelten. In elk gedeelte is een 
vijver aanwezig en gazons met bor-
ders omringd. De beplanting bestaat 

uit een grote variatie van bomen,
struiken, bloemen en planten. De
tuin is geopend van 10.30 tot 17.00
uur en is te vinden aan de Morsdijk 9
in ’t Ruurlose Broek.

Open tuin D’n Uuthook in 
’t Ruurlose Broek

Ruurlo - Voor de laatste keer dit jaar is op zondag 28 augustus de tuin
D’n Uuthook van de familie Schepers aan de Morsdijk in ’t Ruurlose
Broek geopend voor iedereen die wil meegenieten van de tuin.

D’n Uuthook is een tuin van ongeveer 5000 vierkante meter en bestaat uit drie gedeelten.

Er worden 18 holes gespeeld door de 
deelnemers, die minimaal 21 jaar zijn 
en in het bezit zijn van het GVB. De 
organisatie heeft al een grote lijst met 
golfers uit Hengelo (Gld). Deze zijn 
inmiddels per e-mail geïnformeerd. 
Heeft u geen e-mail ontvangen, maar 
bent u wel woonachtig in Hengelo 

(Gld) of geboren in Hengelo en wilt u
mee doen aan deze golfwedstrijd, dan
kunt u de organisatie een e-mail stu-
ren voor meer informatie. Ook kunt
u hier een inschrijfformulier opvra-
gen: nicole@wimlenselink.nl. U kunt
ook telefonisch contact opnemen met
Nicole Lenselink: 0575-464015.

Tweede editie Hengelse 
Cup op golfbaan ‘t Zelle

Hengelo - Op maandag 19 september aanstaande vindt de tweede editie
plaats van de Hengelse Cup. Dit is een jaarlijkse golfdag op golfbaan ‘t
Zelle met uitsluitend deelnemers die in Hengelo Gld woonachtig zijn
of golfers die geboren zijn in Hengelo en inmiddels elders in het land
woonachtig zijn.

Tijdens een bijeenkomst in De Gou-
den Karper te Hummelo werd het 
contract getekend. De Vries B.V. heeft 
haar sporen in de monumentenzorg 
ruimschoots verdiend. Vele objecten 

werden in de loop der jaren gerestau-
reerd. In 2009 werd het bedrijf zelfs 
gecertificeerd als Erkend Restauratie 
Bouwbedrijf. Voor de stichting een 
partner om trots op te zijn. De sa-

menwerking betekent dat het ook de 
komende jaren weer mogelijk is om 
een interessant programma samen 
te stellen voor Open Monumenten-
dag. Alle programmaonderdelen zijn 
daarbij gratis, waardoor voor ieder-
een bereikbaar. Ook de de inmid-
dels traditionele jaarlijkse (bewaar-) 
brochure blijft zo in stand! Dit jaar is 
Open Monumentendag op 10 en 11 
september.

Stichting Open Monumentendag Bronckhorst

Nieuwe hoofdsponsor

Hummelo - Donderdag 18 augustus was een feestelijke dag voor de 
Stichting Open Monumentendag Bronckhorst. Na een bijzonder posi-
tief gesprek is Timmer- en Aannemersbedrijf De Vries BV in Hummelo 
bereid gevonden voor de komende jaren hoofdsponsor te worden van 
de stichting.

Directeur Henk de Vries tekent de overeenkomst

Binnen een uur ex-roker ! 
 
Want met eraCare kan iederèèn probleemloos stoppen, definitief en 
zonder bijwerkingen mét vergoeding door de zorgverzekeraar. 
 
Dat roken een verslaving is weet iedereen. Stoppen is lastig door de combinatie van lichamelijke 
verslaving, geestelijke afhankelijkheid en de gewoonte om te roken. Juist deze drie aspecten 
pakt eraCare met succes aan, waardoor het voor iedereen mogelijk wordt de tabak definitief en 
zonder bijwerkingen vaarwel te zeggen. Oók degenen die al diverse pogingen ondernomen 
hebben. 
 
HENGELO - Arno Vloet, therapeut bij eraCare, was ooit 
een verwoed roker. Aan stoppen dacht hij niet en als hij 
daarop aangesproken werd, strooide hij vrolijk met alle 
bekende rokersargumenten: Het is zo gezellig, het is zo 
lekker, je moet toch ergens dood aan gaan... Dat is 
verleden tijd. De straffe roker van weleer is opgelucht en 
blij dat hij nooit meer hoeft te roken. Zo blij dat hij al 
duizenden anderen van het roken af heeft geholpen. Dat 
zijn aanpak mensen aanspreekt blijkt wel uit het feit dat hij 
dankzij een overweldigende hoeveelheid nominaties van 
tevreden klanten in 2008 door Stivoro is gekozen tot beste 
stopondersteuner van Nederland. 
 
Auriculo therapie 
Om de lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er 
gewerkt met Auriculo therapie (westerse oor-acupunctuur). 
Op de uiteinden van de betreffende zenuwbanen op en 
rond het oor worden pijnloos enkele piepkleine steriele 
puntjes geplaatst die zorgen voor een snelle ontgifting en 
het onderdrukken van de ontwenningsverschijnselen. U 
blijft zich dus prettig voelen! U volgt intussen een 
effectieve training en krijgt een boekje mee waardoor u 
leert de geestelijke afhankelijkheid te bestrijden en uw 
rookgewoonte te doorbreken. Tijdens de tweede 
behandeling, een week later, worden de puntjes verwijderd 
en krijgt u een nieuw puntje dat voorkomt dat u gaat 
aankomen. Gaat het ondanks alles tóch even wat minder 
makkelijk? Dan kunt u gewoon tussendoor contact 
opnemen met de heer Vloet voor een extra duwtje in de 
rug.  
 

Levenslang garantie! 
eraCare is zo overtuigd 
van de werking van haar 
behandelmethode dat zij 
maar liefst levenslange 
garantie geeft.  

 
 
 

 
 
 
 
Vergoeding door zorgverzekering 
Arno Vloet is als gediplomeerd natuurgeneeskundig 
therapeut aangesloten bij de BATC en de RBNG en werkt 
volgens de vijf natuurgerichte principes, waardoor zijn 
behandelingen door de meeste zorgverzekeraars (deels) 
worden vergoed vanuit het aanvullende pakket (zonder 
eigen risico). O.a. door CZ, VGZ, Achmea, Menzis, Agis 
en Ohra. Kijk op onze website of informeer bij uw 
zorgverzekeraar naar de vergoeding voor een 
natuurgeneeskundige behandeling.  
 
De praktijk in Malden 
eraCare werkt uitsluitend op afspraak. U kunt in Malden 
wekelijks terecht voor een behandeling maar zij zijn 
binnenkort ook weer bij u in de buurt. 
 

Zat. 3 / 9 in “Ons Huis” in Hengelo 
(kijk voor meer data en plaatsen in de agenda op onze website) 

 

Arno Vloet van eraCare is in 2008 door Stivoro 
gekozen tot beste stopondersteuner van NL 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 24/7 bellen naar 
024-3880457 of kijken op www.eraCare.nl 
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Bent u op zoek naar een 

overdekte stalling 

voor uw caravan, vouwwagen, bagagewagen, 
aanhangwagen, camper, boot, motor e.d.  in 
de omgeving van Oost Gelre?

Bel dan naar 06 - 20012140 voor meer 
informatie of kijk op 

www.frank-interieurbouw.nl

OPEN DAGEN:
IEDERE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND

11.00 - 17.00 UUR 

Zondag 28 augustus

Zomerbingo
en Beachparty

100 prijzen
Opgave: Café de Zwaan
Locatie: Strandpaviljoen 

de Zwaan
Aanvang: 15.00 uur
m.m.v. Fifty-Fifty

Loon- Grond en Straatwerk
Onsteinseweg 2 - 7251 ML Vorden (Medler)

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

COMPLETE 
AIRCOCHECK +
VULLING VOOR

 75,–.
ALLEEN VAN TOEPASSING OP PERSONENAUTO’S.

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

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

APK  19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S
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Erwin: ‘Daardoor liep de ketting eraf. 
Dat ‘geintje’ kostte mij 3,5 minuut 
tijdverlies, waardoor ik de gouden 
medaille net mis liep. Op dat mo-
ment best wel balen, maar over het 
algemeen mag ik over het verloop 
van deze Zesdaagse niet klagen’, zo 
zegt hij. In totaal gingen er in Finland 
450 coureurs van start, waarvan 80 
rijders in de klasse E2 (de klasse van 
Erwin). In het eindklassement werd 
hij 31e en 58e in de scratch (klasse-
ment van alle 450 coureurs ). Het was 
de 9e keer dat Erwin Plekkenpol aan 
de Zesdaagse deelnam, dit keer op de 
nieuwe KTM machine. Daarover zegt 
hij: ‘In deze motor hebben de carbu-
rateurs plaats gemaakt voor injectie 
en dat merk je. De motor pakt fan-
tastisch op en hangt heel scherp aan 
het gas. Bovendien is deze motor be-
hoorlijk wat kilo’ s lichter. Ik voelde 
dat meteen. De ‘fiets‘ is nu nog wend-
baar. Je gooit hem nog gemakkelijk 
om. Het aangepaste ophangpunt van 
de achterdemper helpt daar ook bij. 
Ik heb de afgelopen dagen fijn op 
deze motor gereden’, aldus Erwin 
Plekkenpol, die in Finland ook een 
redelijk goede tweede dag had.

Wel een valpartij tijdens de tweede 
proef waardoor hij voorover van 
de motor viel. De derde dag van de 
Zesdaagse was één groot ‘ waterbal-
let’, waarbij Erwin zich overigens als 
een vis in het water voelde. Zegt hij: 
‘We hebben enkele dagen onder gi-
gantische hoosbuien moeten rijden. 
Daardoor spekgladde wegen. Het was 
zowel voor mens als machine erg 
zwaar, maar dat is tegelijkertijd weer 
zo mooi aan een Zesdaagse’. Het Ne-
derlands Trophy Team, bestaande uit 
Hans Vogels, Ralph Hubers, Erwald 
Lammertink, Erwin Plekkenpol, Amel 
Advocaat en Mark Wassink (laatst ge-
noemde won in de Klasse E 3 goud), 
behaalde in het eindklassement de 
vijfde plaats. Erwin: ‘Dit resultaat is 
ons erg meegevallen. 

Wij waren er vanuit gegaan dat een 
plek bij de eerste acht mogelijk zou 
zijn. Dus met deze 5e plaats dik te-
vreden’, aldus Erwin Plekken pol. De 
twee KTM ploeggenoten van Erwin te 
weten Ismo Ten Velde en Robin Nij-
kamp, die in het Junior Trophy Team 
uitkwamen, deden het met ‘zilver’ 
eveneens goed.

Of Erwin Plekkenpol in 2012 opnieuw 
aan de Zesdaagse gaat deelnemen, wil 
en kan hij op dit moment nog niet 
zeggen. ‘Wanneer je zoals afgelopen 
week, na zes zware dagen van de mo-
tor stapt is het eerste wat je denkt: 
‘nu hoeft het voor mij even niet meer, 
het is mooi geweest’. Over een paar 
weken denk je daar niet meer aan. 
Volgend jaar vindt de motorzesdaagse 
in Duitsland plaats. Wel lekker dicht 
bij huis, dus wie weet’, zo zegt Erwin 
Plekkenpol lachend. Zover is het nog 
lang niet. Eerst rijdt hij zondag 28 
augustus een crosswedstrijd in Oss. 
Daarna is het crossseizoen voor Erwn 
Plekkenpol voorbij en richt hij zijn 
pijlen op het EK enduro dat over drie 
afzonderlijke wedstrijden (16, 17 en 
18 september) in Riom Es Montagnes 
in Frankrijk verreden wordt.

Erwin: ‘Ik sta in het tussenklasse-
ment voor de EK thans op de derde 
plaats. De tweede plaats is nog haal-
baar, brons zeer zeker. De leiding 
is in stevige handen van de Brit 
Greg Evans. Mocht hij van pech ver-
schoond blijven, dan wordt hij dus 
Europees kampioen’, aldus Erwin. Na 
het EK enduro, staan er voor het Ne-
derlands kampioenschap enduro nog 
acht wedstrijden op het programma 
(Havelte, Harfsen, Bergeijk, Vorden, 
Geesteren, Hellendoorn, Zelhem en 
Harfsen). Erwin Plekkenpol heeft be-
gin van het jaar de eerste drie wed-
strijden gewonnen, staat daardoor 
dus eerste in het tussenklassement 
en ligt ‘goud’ in het verschiet !

Internationale motorzesdaagse

Zilver voor Erwin Plekkenpol in Finland

Vorden - Als lid van het Nederlands Trophy Team, heeft Erwin Plek-
kenpol van de VAMC De Graafschaprijders uit Vorden, tijdens de in-
ternationale Motorzesdaagse in Kota en Harmina (Finland) een zilve-
ren medaille behaald. Erwin kwam in totaal (na zes dagen rijden) 1,5 
minuut tekort voor een gouden plak. Om daarvoor in aanmerking te 
komen mag een coureur tien procent verliezen op de winnaar (in dit 
geval de Amerikaan Kurt Casseli). Erwin kwam op de vierde dag in de 
tweede proef ten val. In een diepe geul lag een steen die zijn hele ket-
tinggeleider krom sloeg.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
De duiven van PV De IJsselbode Steen-
deren vlogen op zaterdag 20 augustus 
vanaf POMMEROEUL (248 km). De 
duiven werden gelost om 9.45 uur bij 
zonnig weer met een zuidwestenwind 
kracht 1. De eerste duif, voor Ria Lu-
esink, maakte een snelheid van 1366 
mpm en werd geklokt om 12.46 uur. 
Uitslag: Ria Luesink (11/24) 1 2 3 5 
10 11 12 16 17 21 24, Hendriks P.R.J. 
(7/22) 4 8 15 19 20 27 28, Boesveld J. 
(8/32) 6 7 9 13 18 23 25 26, Hulshof H. 
(1/12) 14, Tankink TH.H.M. (1/16) 22. 
De bloemenprijs viel op de 27e plaats 
voor P. Hendriks. De eerste oude duif 
werd geklokt door dhr. G. Kelderman 
om 12.37 uur. Deze duif maakte een 
snelheid van 1441 mpm. Uitslag: Kel-
derman G.H.H. (3/6) 1 2 10, Ria Lue-
sink (1/7) 3, Wiggerink H. (2/18) 4 11, 
Hulshof H. (2/4) 5 7, Stoel G. (4/7) 6 
8 9 13, Tankink TH.H.M. (1/8) 12. De 
bloemenprijs viel op de 7e plaats voor 
H. Hulshof. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO GLD. 
De 75 jonge duiven van 8 deelnemers 
van Steeds Sneller werden bij zon-
nig weer met zuidwestenwind gelost 
op 20 augustus om 09.15 uur vanuit 
POMMEROEUL. 
Uitslag: R. Koers (9/19) 1 5 6 7 9 11 14 
15 16, G. Duitshof (5/12) 2 3 4 12 18, 
A.H.J. Peters (3/16) 8 10 17, A. Luesink 
(1/6) 13, W. Brom (1/10) 19. 
Op zondag 21 augustus vlogen 294 
duiven van 14 deelnemers vanuit 
LOMMEL. De duiven werden bij zuid-
oostenwind kracht 2 gelost om 10.30 
uur. Uitslag: G. Kempers (11/42) 1 23 
24 34 42 44 45 46 47 69 71, G. Duit-
shof (8/16) 2 5 10 12 14 21 62 73, W. 
Jansen (6/13) 3 9 25 63 65 67, L Te 
Stroet (20/52) 4 7 13 15 16 17 18 20 
32 35 36 41 49 51 52 53 54 58 61 74, 
A.H.J. Peters (6/33) 6 55 57 59 68 70, 
R. Koers (5/20) 8 26 28 29 43, W. Wil-
lemsen (4/8) 11 22 33 39, Comb. Bor-
neman (7/38) 19 30 37 38 48 60 72, E. 
Koers (1/16) 27, S.E.J. Bergervoet (1/6) 
31, V.C.J. van Melis (1/19) 40, W. Brom 
(3/11) 50 64 66, J. Teunissen (1/6) 56. 

PV VORDEN 
Zaterdag 20 augustus werd door de 
duiven van PV Vorden deelgenomen 
aan de vlucht vanuit POMMEROEUL. 
Onder zonnige omstandigheden en 
met een kalm windje op de staart, 
met een af te leggen afstand van on-
geveer 250 km, leek dit een appeltje-
eitje te worden. Maar dit zou toch 
voor veel duiven een moeilijke klus 
worden. Echter niet voor de duiven 
van koehandelaar Tiemessen, die met 
enkele minuten te hebben verspeeld 
toch een 1.2 wist te scoren en hier erg 
mee in zijn sas was. Uitslag: Marc Tie-
messen 1 2 7 8 11 12 14 15 16 17 18 
23 27, C. Bruinsma 3 9 19 25, A. Kap-

pert 4 13, T.J. Berentsen 5 20 24 26,
H.A. Eykelkamp 6 22, Ashley Eykel-
kamp 10 29 30, F.T. Hummelink 21,
H.B.M. Hoksbergen 28. 
Zondag 21 augustus was het de beurt
aan het laatste onderdeel van dit sei-
zoen, namelijk de natour. Hier wordt
door oude en jonge duiven aan deel-
genomen. Vanuit LOMMEL werden
de duiven naar huis geblazen. Na
de af te leggen afstand van 118 km.
was het ditmaal Woutertje Verbeek
die bijna vastgenageld aan de grond
stond, want zijn duif kwam als een
meteoriet uit de lucht vallen en stel-
de zo de zege veilig. Proficiat. Uitslag:
W.J.S. Verbeek 1 7 35 39 40 74 93 98
99, Ashley Eykelkamp 2 4 9 10 27
28 29 31 54 68 71 72 90 100 104, C.
Bruinsma 3 5 6 18 20 33 42 69, Marc
Tiemessen 8 14 37 38 44 49 61 76 82,
Roy Schipper 11 13 59 62 67, Martijn
Schuerink 12 21 50 55 83 84 88 89
101 103, E. Bruinsma 15 16 19 22 23
24 48 63 102, R. de Beus 17 56 60 64
66 92 95 96 105 106, D.J. Gotink 25
26 30 36 45 51 53 70 73 86 87 97, A.
Kappert 32 41 77, H.J Stokkink 34 80
81, H.B.M. Hoksbergen 43 46 47 52 57
58 65 75 78 79 85 91 94. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
Zaterdag 20 augustus werd door de
duiven van PV De Koerier Zelhem
deelgenomen aan de vlucht vanuit
POMMEROEUL. De 91 duiven van 9
deelnemers werden om 09.15 uur ge-
lost. 
Uitslag: J.G. Poelman (5/13) 1 5 18 19
20, G.J. Wassink (7/16) 2 12 13 14 16
17 21, R.T.J. van Aken (4/19) 3 4 7 23,
H.W. Niesink ( 1/ 10) 6, E.G. te Pas
(2/6) 8 15, A. Velthorst (2/10) 9 11, R.
Jansen (1/6) 10, M.G.J. Burghout (1/8)
22. 
Op zondag 21 augustus werden 504
duiven van 24 deelnemers van De
Koerier gelost om 10.30 uur vanuit
LOMMEL. Uitslag: R. Jansen (1/8) 1,
J.Th. Reindsen (1/13) 2, A.H. Was-
sink (18/79) 3 4 12 14 23 27 32 50 64
73 82 99 100 101 108 114 119 121,
E. Weenk (4/17) 5 26 49 105, R.T.J.
van Aken (8/19) 6 10 11 16 75 89 94
120, G.J. Wassink (4/11) 7 43 58 86,
A. Velthorst (9/26) 8 20 44 45 54 55
78 98 125, Comb. Menkhorst (8/18) 9
18 47 56 80 83 84 102, H.W. Niesink
(8/21) 13 30 46 63 70 72 107 126, H.A.
Kamperman (22/62) 15 19 25 28 34 35
39 40 41 51 52 53 62 65 67 69 85 95
97 106 112 113, J.W. Wisselink (7/32)
17 31 33 66 68 74 111, Fr. Meijerman
(7/20) 21 22 37 81 91 96 123, G.J.W.
Massen (6/17) 24 29 42 79 92 110,
Nick Chevalking (4/14) 36 77 103 122,
G.A.M. Dijcker (1/10) 38, S. Gemmink
(10/27) 48 57 59 71 76 87 88 104 109
124, W. Meijerman (2/26) 60 90, J.G.
Berendsen ( 6/ 32) 61 93 115 116 117
118.

Duivenberichten 
20 en 21 augustus 2011
Bronckhorst - De vier duivenverenigingen in de gemeente Bronck-
horst, PV De IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden, PV Steeds Sneller
Hengelo Gld. en PV De Koerier uit Zelhem zijn afgelopen weekend
gestart met de laatste vluchten van het jaar, de natour. De duiven vlo-
gen zaterdag 20 augustus vanuit Pommeroeul en zondag 21 augustus
vanuit Lommel.

Wie op een luie zondagmiddag al zappend 
langs Discovery Chanel en National Geograpic 
Chanal komt, ontkomt er bijna niet aan om 
deze grote hit uit Amerika tegen te komen: 
‘Dog Whisperer’ Cesar Millan. Deze goeduit-
ziende, charismatische en humoristische hon-
dentrainer helpt vele gezinnen in Amerika om 
van hun vierpotig monster een brave lobbes 
te maken. “I rehabilitate dogs, I train people.” 
Een bekende uitspraak van Cesar. En met die 
uitspraak slaat hij de spijker op zijn kop. Hon-
denschool Consequent Toldijk doet dit eigen-

lijk al jaren. “Maar ja, wij komen niet op de 
televisie… Wij zijn meer bezig met het trainen 
van de baas dan met het trainen van de hond. 
De hond kan zich immers niet in ons mensen 
verplaatsen. Zij zien ons als superieure honden. 
Daarom zullen wij mensen ons in hondenge-
drag moeten verdiepen om zo de hondentaal 
te leren spreken en met de hond op de juiste 
wijze te communiceren en een goede band op 
te kunnen bouwen.” 
Er zit wel een verschil tussen dat wat Cesar 
doet en wat de cursisten op de hondenschool 

doen. De meeste mensen op de hondenschool 
‘voeden hun hond op’. Cesar is voornamelijk 
bezig met ‘heropvoeden’. Dit vraagt om een 
andere aanpak. Op zaterdag 3 september om 
15.00 uur start het najaarseizoen weer op de 
Hoogstraat 46 in Toldijk met de gehoorzaam-
heidscursussen en de apporteercursussen. 
Maar er is nog meer nieuws! Hondenschool 
Consequent heeft bij een groot aantal honden-
fokkers in de Achterhoek contact gezocht. Men 
ziet regelmatig dat mensen zo maar een hon-
denschool beginnen, omdat zij denken op basis 
van enkele jaren ervaring voldoende ervaring 
te hebben op gedaan. Men ziet ook dat mensen 
zich opeens uitgeven als hondenfokker terwijl 
er onvoldoende kennis in huis is. 
Een hond zal nooit een prettige huisgenoot 
worden als er onvoldoende aandacht wordt 

besteed door de eigenaar aan 1. zorg voor de 
hond 2. rangorde 3. roedelorde. 4. appél. Als er 
aan een van deze vier elementen onvoldoende 
aandacht besteed wordt, dan mag men niet 
verwachten dat de hond naar wens zal gehoor-
zamen. Sterker nog, de hond zal zich onzeker 
voelen en de kans is groot dat er probleemge-
drag ontstaat. Helaas is het dan vaak zo dat de 
fokker ook de schuld krijgt, omdat de hond 
probleemgedrag vertoont. Door een onderlin-
ge samenwerking te realiseren tussen erkende 
goede hondenfokkers en de hondenschool zal 
de nieuwe baas van de hond en/of het gezin 
meer plezier beleven aan de gesocialiseerde 
viervoeter. Een goed opgevoede hond zal op 
zijn beurt weer een beter leven hebben. 
Voor meer informatie: www.hondenschool-
consequent.nl of bel (06) 10762337.

Hondenschool Consequent in Toldijk

DOG WHISPERER Cesar Millan
Toldijk - Op zaterdag 3 september om 15.00 uur start het najaarseizoen weer op de 
Hoogstraat 46 in Toldijk met de gehoorzaamheidscursussen en de apporteercursus-
sen. Maar er is nog meer nieuws! Hondenschool Consequent heeft bij een groot aantal 
hondenfokkers in de Achterhoek contact gezocht en een onderlinge samenwerking 
gerealiseerd.
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In september 2006 startte Harriët met de zorg-
boerderij: dagbesteding op de zaterdag. Een jaar 
later werkte ze fulltime thuis. Hoewel Gert en 
Riky al jaren een zorgboerderij hadden, is er 
geen enkel jubileum gevierd. Omdat Harriët 
wel van een feestje houdt, wordt de start van 
Harriët aangehouden, zodat in september 2011 
het vijfjarig jubileum kan worden gevierd. 

Er is een gevarieerd programma samengesteld 
voor verschillende doelgroepen: 
1 september: thema-avond thuiszorgmakelaar 
door Ans de Blauw 
3 september: start seizoen hondenclub Conse-
quent op het terrein van de Bult 
8 september: gezellige dag voor ouderen in 
Bronckhorst 
10 september: dagje meehelpen met het gezin 
op de (zorg- en recreatie)boerderij 
16, 17, 18 september: logeerweekend 
18 september: uitje bewoners kamers met 
zorg de Bult 
22 september: thema-avond voor ouders van 
deelnemers 
24 september: broertjes – en zusjesdag 
29 september: thema-avond jeugdzorgboerde-
rij: omgaan met jeugd en (gedrags)problemen 

De thema-avond thuiszorgmakelaar op 1 sep-
tember is voor alle belangstellenden. De afge-
lopen jaren is er fors bezuinigd op de zorg, op 
verschillende vergoedingen en op de inzet van 
begeleiding. Daarnaast is de dagopvang voor 
mensen met lichtbeperkte problematiek uit de 
AWBZ gehaald. 

Om de kosten voor de zorg binnen de perken te 
houden, is het noodzakelijk om te bezuinigen. 
Door al deze regels is het aanvragen en regelen 
van zorg steeds moeilijker geworden. Het rege-
len en ook aanvragen van zorg is een vak apart 
geworden. Vragen als ‘Waar heeft de zorgvrager 
recht op?’, ‘Waar kan ik terecht om alles goed 
te regelen?’, ‘Waar haal ik de passende zorg 

vandaan?’ en ga zo maar door. Men krijgt met 
meerdere instanties te maken zoals het CIZ, mo-
gelijk Bureau Jeugdzorg, de gemeente, de AWBZ 
en de eigen ziektekostenverzekeraar met ieder 
hun eigen regels voor hulpmiddelen en/of wo-
ningaanpassingen en andere regelingen. 
Het aanvragen van zorg kan gezien worden als 
een subsidieaanvraag waaraan veel regels vast-
zitten en waaraan allerlei voorwaarden moet 
worden voldaan. De indicatiecommissies krij-
gen die regels van hogerhand opgelegd en zijn 
genoodzaakt deze als zodanig uit te voeren. 
Door het inzetten van een thuiszorgmakelaar 
kan veel tijd worden bespaard. Deze onafhan-
kelijke cliëntondersteuner helpt bij het aan-
vragen van zorg, begeleiding, hulpmiddelen, 
woningaanpassingen en PGB. Daarnaast helpt 
een thuiszorgmakelaar bij het vinden van de 
meest passende zorg. Hij kent de regels die no-
dig zijn om zorgaanvragen op een deskundige 
wijze op te zetten. Zo iemand begeleidt cliën-
ten ook naar een juiste daginvulling, zoals een 
zorgboerderij. 
Tijdens de bijeenkomst op 1 september wil Ans 
de Blauw graag uitleggen welke regels er op dit 
moment gelden, met betrekking tot het aanvra-
gen van zorg en begeleiding. Welke gevolgen de 
bezuinigingen kunnen hebben voor ouders en 
hun kind en hoe daar het beste op kan worden 
ingespeeld. Tevens wil ze de gelegenheid geven 
vragen te stellen die betrekking hebben op de 
eigen situatie. Er kunnen zich 30 personen op-
geven voor deze avond. 

Gezellige dag voor ouderen in Bronckhorst op 
donderdag 8 september. Elke oudere kan/mag 
aangeven of aan laten geven dat hij/zij graag 
mee zou doen aan deze dag. Vervoer moet zelf 
worden geregeld, maar de dag wordt ingevuld 
door medewerkers van de Bult. Men moet enigs-
zins mobiel zijn om aan het programma mee te 
kunnen doen. Er is een limiet wat inschrijvin-
gen betreft, maar als er te veel aanmeldingen 
zijn, wordt er een andere dag bij gepland. Opge-
ven voor deze dag is noodzakelijk. 
Indien men eerst wil zien hoe het er uit ziet op 
zorg- en recreatieboerderij de Bult alvorens zich 
aan te melden, is daar tijdens de open dagen 
prima gelegenheid voor. Van harte welkom. 
Zorg- en recreatieboerderij de Bult, Harriët Hid-
dink, Beekstraat 13, 7227 NC Toldijk, telefoon 
(0575) 451305, info@zorgboerderijdebult.nl

September jubileummaand 
zorgboerderij de Bult

Toldijk - De open dagen op zorg- en re-
creatieboerderij de Bult vinden plaats op 
vrijdag 26 augustus van 13.00-20.00 uur, 
zaterdag 27 en zaterdag 28 augustus van 
10.00-18.00 uur. Al snel daarna beginnen 
de eerste activiteiten in het kader van sep-
tember jubileummaand.

Yvonne Hoek heeft al veel belangstellenden mo-
gen ontvangen. “Het is leuk om met de mensen 
zelf contact te hebben,” lacht Yvonne. “Zeker 
met de mensen die een werk van je kopen.” Op 
de tafel liggen ook verschillende reproducties 
van haar werk, met eveneens ansichtkaarten, 
boekenleggers, liniaals en andere kleine cadeau-

tjes. De expositie duurt nog tot en met maandag
29 augustus. Alleen op vrijdag 26 augustus is de
expositie vanwege een bruiloft ’s middags geslo-
ten vanaf 13.00 uur. Zaterdag 27 augustus is zij
weer aanwezig, iedere dag van 10.30 tot 17.30
uur. Meer informatie over Yvonne Hoek staat
op haar website www.aquarelyvonnehoek.nl

Kapel van Bronkhorst, nog t/m 29 augustus

Veel belangstelling 
voor werk Yvonne Hoek
Bronkhorst - Fijnschilder Yvonne Hoek ontving in de Kapel van Bronkhorst afgelopen
weekend al veel belangstellenden. Haar aquarellen kregen veel aandacht. De expositie
duurt nog tot en met maandag 29 augustus en is dagelijks geopend van 10.30 tot 17.30
uur. Alleen op vrijdag 26 augustus is de expositie vanwege een bruiloft gesloten vanaf
13.00 uur.

De expositie van fijnschilder Yvonne Hoek wordt goed bezocht.

Na een welkom door de voorzitter Petra Schaars 
van LTO Noord afd. Bronckhorst e.o. namens 
het bestuur begon de dienst, waarbij veel samen 
gezongen werd onder muzikale begeleiding van 
Muziekvereniging Nieuw Leven. Alfons Masse-
link legde de bestemming uit van de collecte: 
een project van Agri-Terra in Niger. Er is daar 
ernstige droogte en daarom geen oogst. De 
meeste boeren en boerinnen kunnen net vol-
doende voedsel voor hun eigen gezin verbou-
wen. Agri-Terra maakt de volledige opbrengst 
uit de oogstdankviering van LTO Bronckhorst 
over aan landbouworganisatie CSA-OCP. Om de 

voedselzekerheid te verbeteren, richt CSA-OCP
graanbanken op. Dit zijn voorraadschuren voor
graan, die beheerd worden door een groep boe-
ren en boerinnen in de vorm van een coöpera-
tie. Door een goed beheer van het graan kunnen
dorpsbewoners dit kopen tegen een redelijke
prijs, ook in tijden van crisis. 
Ds. Bart Seelemeijer vertelde in zijn overden-
king het verhaal van de ‘Goa-stok’, een staf
om te zegenen. Het was de laatste keer dat hij
voorging bij de oogstdankviering, omdat hij aan
het einde van dit jaar met emeritaat gaat. Petra
Schaars bedankte hem tijdens haar slotwoord
voor de goede samenwerking voor en tijdens
de oogstdankvieringen. Ook weet zij dat velen
steun bij hem vonden tijdens de crises door
ziekte bij de veebedrijven. Alfons Masselink gaf
ds. Seelemeijer het afscheidscadeau: een foto
van een MRIJ koe tegen een blauwe lucht. 
Na afloop van de dienst werd van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om een kopje koffie of
thee te drinken, een dankdagbol te eten en ge-
zellig met elkaar bij te praten.

Afscheid van ds. Bart Seelemeijer

Oogstdankviering in 
Baakse Veldkapel

Baak - Zaterdag 20 augustus vond de oogst-
dankviering plaats, waar het binnenhalen 
van de oogst werd gevierd, maar ook werd 
gecollecteerd voor mensen die het minder 
hebben. Het thema van de viering, georga-
niseerd door LTO - afdeling Bronckhorst, 
is ‘Gods water over Gods akker?’. Ds. Bart 
Seelemeijer en pastor Jaap van Kranen-
burg gingen voor.

Alfons Masselink mocht ds. Bart Seelemeijer zijn afscheidscadeau overhandigen.

‘Bewapend’ met scottelbraais (een uit Zuid-
Afrika overgekomen manier van koken/braden 
waar alles op een grote bakplaat wordt klaar-
gemaakt) togen de families naar Ruimzicht 

waar uitsluitend biologische producten van de 
boerderij gebruikt werden om de maaltijden 
te bereiden. Dat de biologische producten wel 
in de smaak vielen, liet zich optekenen uit de 
hoeveelheid genuttigd vlees, maar vooral uit 
de opmerking van een 16-jarige jongedame: 
“Dit vlees smaakt niet naar plastic....!“. 

De maaltijd werd besloten met een half uur-
tje heerlijk ‘Opwekkingsliederen’ zingen in de 
schuur, want per slot, het waren natuurlijk 
wel gasten van camping de Betteld. Al met al 
een fantastische avond waar met plezier op 
teruggekeken kon worden door zowel de bio-
boeren Gerjo enAnnet als ook hun gasten.

Campinggasten bij boerderij 
Ruimzicht
Wolfersveen - Donderdag 28 juli waren een 
14 tal families te gast op biologische boer-
derij ‘Ruimzicht’. Jaarlijks bivakkeren deze 
families op de Pinkenweide van Camping 
de Betteld en ieder jaar houden ze een ‘ge-
zamenlijke maaltijd’. Dat gebeurt meestal 
op de camping zelf, maar gezien het weer 
van de laatste tijd werd naar een goed on-
derkomen gezocht. En dat werd gevonden 
bij boerderij Ruimzicht.
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Profilers is er van overtuigd dat iedere 
ondernemende organisatie dromen 
heeft. Ambities zijn dromen met een 
doel. Maar reist je droom voor je uit 
of ga je erin mee? Deze vraag stond 
centraal in de zomeractie van Profi-
lers Communicatie. 

Door het insturen van een droom-
spreuk maakten de relaties van Pro-
filers kans op dé originele Profilers 
droom/vakantie/reiskoffer. Dat velen 
dromen hebben, op welk gebied dan 
ook, blijkt uit de grote verscheiden-
heid aan droomspreuken die binnen-
kwamen. Uit alle inzendingen werd 
Ingrid Schieven, Public Relations ma-
nager van Markenheem, de winnares 
van dé Profilerskoffer. Haar droom-
spreuk: “Big journeys start with little 
dreams”, zal elke ondernemer aan-
spreken!

INSPIRATIE
Alle droomspreuken worden ter in-
spiratie gepubliceerd in De Onderne-
mer, bijlage van De Gelderlander die 
17 september a.s. verschijnt.

UITREIKING PRIJS
Onder grote belangstelling van haar 
collega’s van Markenheem ontving 
een verraste Ingrid Schieven de 

prachtige originele droomkoffer uit 
handen van Sharon Ditzel, project-
manager van Profilers.

Big journeys start with little dreams
Doetinchem - Met deze droom-
spreuk werd Ingrid Schieven van 
Markenheem, centra voor zorg en 
dienstverlening, winnaar van de zo-
meractie van Profilers Communica-
tie uit Doetinchem. Reist je droom 
voor je uit of ga je erin mee?

Op naar zonnige oorden! Ingrid Schieven van Markenheem ontvangt de droomkoffer uit 
handen van Sharon Ditzel, projectmanager Profilers.

Er is dan een vraaggesprek te beluis-
teren met Ds. Aleida Blanken over de 
feestelijkheden rond de gerestaureer-
de Remigiuskerk van Hengelo.

Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-

avond tussen 19.00 en 20.00 uur
uitgezonden via Radio Ideaal. Na de
uitzending kunnen er van 20.00 uur
tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes aangevraagd worden voor de
daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio: 0314-624002.

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

Kerk en radio
In het interkerkelijke programma 
“De Muzikale Ontmoeting “ bij Ra-
dio Ideaal is ook voor de eerstvol-
gende uitzending van 29 augustus 
een studiogast uitgenodigd.

Op deze dag is er weer van alles te 
beleven. De allernieuwste lessen wor-
den geïntroduceerd. Ultimate Indoor 
Cycling, indoor fietsen, maar met de 
beleving van buiten. Ideaal voor fana-
tieke fietsers! Cxworx, de 30 minuten 
durende les voor rug, buik en billen. 
Wanneer u aan deze lessen mee wilt 
doen, kunt u reserveren via www.
aerofitt.nl Nog geen lid en u wilt wel 

graag meedoen; neem telefonisch
contact op met 0575-465001. Tijdens
de Open dag maakt iedere bezoeker
kans op een lidmaatschap ter waarde
van 1.000 euro. Als u ook wilt starten
bij AeroFitt of vragen heeft over de
mogelijkheden kunt u tussen 10.00
en 16.00 uur terecht bij één van de
medewerkers van AeroFitt. Wan-
neer u besluit om te starten kunt u
gebruik maken van een aanbieding
van maximaal 100 euro korting! Het
team van AeroFitt heet u van harte
welkom op zondag 4 september!

Zondag 4 september

Open dag sportcentrum 
AeroFitt
Hengelo - Op zondag 4 september 
is er een Open dag bij sportcen-
trum AeroFitt in Hengelo Gld.

‘In principe is elk stopcontact een 
laadstation voor een elektrische 
auto’, aldus Joop Hendriksen, vesti-
gingsmanager van Herwers Nissan 
Doetinchem, ‘maar wanneer u onder-
weg bent is het handiger en sneller 
om via een snellaadstation de batterij 
op te laden. Dit kan met een speciale 
laadpas. De pas is niet alleen in Neder-
land te gebruiken, maar er kan door 
heel Europa worden opgeladen met 
deze tankpas’.  Epyon Power, de Eu-
ropese leider op het gebied van snel-
laden van elektrische auto’s (EV’s), is 

leverancier van de snellaadstations 
door heel Nederland en heeft ook de 
plaatsing van het laadstation in Doe-
tinchem verzorgd. Deze stations kun-
nen een batterij van een elektrische 
auto tot 80% opladen in slechts 15 tot 
30 minuten. Met een volle batterij is 
het mogelijk om 160 kilometer met 
een elektrische auto te rijden. 

MOBILITEIT IN DE 
ACHTERHOEK
Doordat er bij Herwers Nissan Doetin-
chem een snellaadstation is geplaatst, 

is de mobiliteit van elektrische auto’s 
in de Achterhoek in gang gezet. Doe-
tinchem is de eerste plaats die in deze 
regio een snellaadstation biedt.

NISSAN LEAF
Herwers Nissan Doetinchem is tevens 
ook de officiële Nissan LEAF dealer, 
voor verkoop en onderhoud van de 
volledig elektrische auto. De officiële 
verkoop is op 1 juni jl. gestart, de eer-
ste LEAF’s rijden inmiddels al rond. 
Wanneer u een proefrit wilt maken 
in de elektrische auto, kunt u contact 
opnemen met Herwers Nissan Doe-
tinchem. Kijk voor meer informatie 
op www.herwers.nl.

Snellaadstation elektrische 
auto’s bij Herwers Nissan

Hengelo - Eerste snellaadstation van Oost-Nederland in Doetinchem 
De eerste snellader voor elektrische auto’s is in deze regio geplaatst bij 
Herwers Nissan aan de Edisonstraat in Doetinchem. Met de snellader 
wordt de auto in zo’n 15 tot 30 minuten volledig opgeladen, in plaats 
van de gebruikelijke 8 uur bij de reguliere AC aansluiting.

Joop Hendriksen en Frank Mengerink bij het snelllaadstation

Verder hoort u twee nummers van 
de Groningsezangeres Lianne Abeln, 
Danièl Lohues en de andere Drent 
Ard Eggens. Uit eigen regio swingt 
Normaal, terwijl ‘Bonne Route’ zingt 
over ‘Bulten Bennie’. 
De Zwoagers zit op de proatstoel en 

‘Uut de olde deuze’ komt dit keer
een mooi lied van Ede Staal. In deze
uitzending kunt u in de prijsvraag
reageren door een ‘ampart woord’ te
verklaren.
Het programma wordt afgesloten
met ‘spreuken en gezegden’, de lime-
rick van de week en muziek van Aalt
Westerman, Kasbendjen en Egberts
Meyers. De uitzending van Ideaal
Dialect is iedere zondagmorgen van
10.00 tot 11.00 uur te beluisteren via
de frequenties FM 105.4 of FM 105.8
of via de kabel.

Regisseur Fons Rouwhorst 
te gast bij Ideaal Dialect
Zelhem - In het dialect-program-
ma van Radio Ideaal is zondag 28 
augustus Fons Rouwhorst, regis-
seur van het Theater gezelschap 
PLATeaute gast om te vertellen 
over zijn passie.

Het toernooi begon zaterdag 13 au-
gustus en kreeg zondag 14 augustus 
en zaterdag 20 augustus een vervolg. 
Aan het toernooi deden drie dames-
teams mee. Bij de dames werd HC ’03 
eerste. Steenderen werd tweede en 
Keijenburgse Boys derde. De fairplay-
cup ging naar Steenderen. 
Zaterdag 20 augustus werden de kruis-
finales, de kleine finale en de finale 

gespeeld. Bij de kruisfinales was Zelos
te sterk voor Zelhem 3 – 1 en Steen-
deren won met 2 – 0 van Ratti. De
finalewedstrijd werd op verzoek van
de finalisten met een uur vervroegd
en tegelijk gespeeld met de kleine
finale. De wedstrijd om de derde en
de vierde plaats ging tussen Zelhem
en Ratti die door de Kranenburgers
met 1 – 0 werd gewonnen. De finale
Zelos – Steenderen werd overtuigend
gewonnen door Zelos met 5 – 1. De
fairplay-cup werd beschikbaar gesteld
door het CDA afdeling Bronckhorst
en door Henk Onstenk uitgereikt aan
Ratti. De prijsuitreiking werd gedaan
door wethouder Paul Seesing.

Zelos wint Bronckhorster 
voetbaltoernooi
Keijenborg - Zelos is winnaar ge-
worden van het Bronckhorster 
voetbaltoernooi. De wedstrijden 
werden gespeeld op de velden van 
de organiserende voetbalvereni-
ging Keijenburgse Boys.

Sensire organiseert vanaf 29 septem-
ber een assertiviteitstraining voor 
inwoners van de gemeente Bronck-
horst. Tijdens deze training leren de 
deelnemers om beter voor zichzelf 
op te komen. De training is bedoeld 
voor mensen vanaf 18 jaar die zich 
herkennen in één of meer van de vol-
gende afspraken: ‘ Ik vind het moei-
lijk om contacten te leggen en te on-
derhouden. Ik zeg vaak ‘ja ‘, terwijl 
ik ‘nee ‘bedoel. Complimenten wuif 
ik weg, want dat is toch niet echt ge-
meend. Ik vind het moeilijk om kri-
tiek te krijgen of te geven. De mening 
van anderen vind ik belangrijker dan 
mijn eigen mening. Ruzie vermijd ik 
voor de lieve vrede’. Wie zich hierin 
kan vinden en dit gedrag wil veran-
deren, kan deelnemen aan de asser-
tiviteitsgroep. 
Tijdens de training wordt aandacht 

besteed aan : contacten leggen, nee
zeggen, omgaan met schuldgevoe-
lens, omgaan met kritiek, omgaan
met complimenten, niet meer over
je heen laten lopen en voor je eigen
mening opkomen. De groep komt
tien keer van 14.00 tot 16.00 uur bij-
een. De eerste bijeenkomst is op don-
derdagmiddag 29 september in het
gebouw Sensire aan de Sarinkkamp
5a in Hengelo. De kosten voor de trai-
ning bedragen in totaal 40 euro per
persoon, ontheffing is mogelijk. Na
aanmelding vindt er een informatie-
gesprek plaats. Voor meer informatie
of aanmelding kan men contact op-
nemen met Martijn Wesseling of Da-
nielle Bolink- van der Zwaag, maat-
schappelijk werker van Sensire ( te-
lefoon 0314- 356034 of 0314- 356019.
Ook kan men een mailtje sturen naar
amv.bronckhorst@sensire.nl

Assertiviteitstraining voor 
inwoners Bronckhorst
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Vanwege het geringe aantal actieve 
touwtrekkers hebben de clubs Vor-

den en de Heure de handen ineen 
geslagen en hebben zij als één ploeg 

(Heure/Vorden), aan de selectiewed-
strijden voor deze EK deelgenomen. 
En met succes. Zowel in de klasse 
680 kg en de klasse 720 kg, gingen de 
teams Heure/Vorden met de eerste 
plaats strijken. Dat houdt in dat deze 
combinatie ook Nederland tijdens de 
landenwedstrijd zal vertegenwoordi-
gen. De 74 jarige Gerrit Barink is al 
jaren voorzitter van de TTV Vorden. 
Niet zomaar een voorzitter die dele-

geert maar ook eentje die weliswaar 
niet zelf het touw hanteert , maar 
wel zijn handen op een andere ma-
nier laat ‘wapperen’. 

Op de dag van onze afspraak staart 
hij over de grasmat van de accommo-
datie van zijn club aan de Rijksweg 
Vorden-Ruurlo in het buurtschap 
Medler. ‘Ik had hier vanmorgen het 
gras zullen maaien, helaas, de regen 
van gisteren heeft roet in het eten ge-
gooid, het is nog te nat’, zo zegt hij. 
Ook het onderhoud aan het clubge-
bouw neemt hij voor een groot deel 
voor zijn rekening. 

Verder is Gerrit Barink al diverse 
keren bezig geweest om de jeugd 
‘warm’ te krijgen voor de touwtrek- 
sport. Daarover zegt hij: ‘Een paar 
jaar geleden hadden wij op gegeven 
moment zo’n tien jeugdleden. Ech-
ter toen er een paar stopten en voor 
de voetbalsport kozen (onze grootste 
concurrent), vond de rest het ook 
welletjes. Want dat is namelijk het 
grote verschil met andere sporten, 
je kunt bij de touwtrek- sport niet 
anders dan als ploeg trainen en aan 
wedstrijden meedoen. 

Een ploeg bestaat uit acht ‘trekkers’ 
en veelal twee reserves. Vallen er 
twee man af, dan valt ook de ploeg in 
duigen. Wij hebben als TTV Vorden 
circa 65 leden, echter, wij beschikken 
maar over dertien actieve touwtrek-
kers. Guus Hummelink is de oudste 
en maakt al ruim 40 jaar deel uit van 
de ploeg. Een geweldig goede touw-
trekker die te kennen heeft gegeven 
binnenkort te willen stoppen. Wij 
hebben twee teams die aan de com-
petitie van district Oost deelnemen 
(680 kg en 720 kg klasse). Eigenlijk 
te weinig personen, vandaar ook dat 
de spelers beurtelings in beide teams 
rouleren. Het is niet alleen in Vor-
den het geval, maar in feite kampt 
de gehele ‘touwtrek-wereld’ met een 
tekort aan actieve leden. 

Vandaar ook dat we bij selectiewed-
strijden samen spelen met de Heure.
Op dinsdag wordt er in Vorden o.l.v.
Hendrik Weenk getraind en op don-
derdag o.l.v. Harry Hermans bij de
Heure in Borculo. Verder op een aan-
tal zondagen wanneer er geen com-
petitie wordt gespeeld. Gerrit Boers-
toel fungeert als hoofdcoach’, zo
zegt Gerrit Barink. Wat de nationale
competitie betreft doen de Heure en
Vorden op ‘eigen titel ‘ aan de wed-
strijden mee. 

Overigens telt District Oost in totaal
23 verenigingen die afkomstig zijn
uit de Achterhoek, De Liemers, Be-
tuwe en Twente. De touwtrek- ver-
eniging in Vorden is in 1958 door de
gebroeders Hummelink opgericht.
Een paar jaar later kwam ook Antoon
Steenbreker in beeld. 

Gerrit Barink: ‘Niet alleen als actief
touwtrekker, maar bovenal als de
man die jarenlang duizenden ‘ton-
nen’ aan oud papier voor de vereni-
ging heeft ingezameld. 

Daardoor beschikken wij ook over
een eigen accommodatie. De velden,
clublokaal, allemaal ons eigendom’,
zo zegt Gerrit Barink. Na het over-
lijden van Antoon Steenbreker (hij
verongelukte toen hij met de bak-
fiets voor zijn vereniging bezig was
met het ophalen van oud papier), is
het inzamelen van oud papier voor
de vereniging nog steeds een belang-
rijke bron van inkomsten. En dat
niet alleen voor de touwtrekkers,
maar ook voor andere verenigingen
in de gemeente Bronckhorst. Gerrit
Barink: ‘Helaas gaat het ophalen in
de toekomst veranderen. 

Wij hebben inmiddels van de ge-
meente Bronckhorst vernomen dat
de huidige wijze van inzamelen van
oud papier stopt en dat het papier
t.z.t. op een andere wijze wordt op-
gehaald’, zo zegt Gerrit Barink.

Touwtrekkers naar EK in Engeland

Gerrit Barink: Touwtreksport heeft jong bloed nodig

Vorden - Momenteel wordt er bij de touwtrek- vereniging Vorden en 
de Heure uit Borculo keihard getraind om in september aanstaande 
tijdens de Europese kampioenschappen een goed figuur te slaan. Deze 
EK wordt vanaf 22 september t/m 25 september in Engeland gehouden. 
De eerste twee dagen zijn er de open clubkampioenschappen, terwijl 
op 24 en 25 september de landenteams tegen elkaar in het strijdperk 
zullen treden. Vorige maand vonden de selectiewedstrijden voor dit 
evenement plaats.

Gerrit Barink

Vanaf 15 augustus verzorgt kinder-
opvang Avonturijn voor de kinderen 
van basisschool het Hoge de voor- en 
naschoolse opvang. Natuurlijk zijn 
leerlingen van andere scholen uit het 
dorp ook van harte welkom! Avon-
turijn heeft naast een kindercen-
trum in Ruurlo (hoofd locatie) ook 
in Wichmond en Doetinchem een 
kindercentrum. Op CBS de Haven 
in Doetinchem wordt, net als vanaf 
januari 2012 op het Hoge, opvang 
geboden aan kinderen in de leeftijd 
van nul totdat zij naar het voortgezet 
onderwijs gaan. 

Avonturijn en het Hoge willen door 
deze intensieve samenwerking han-
den en voeten geven aan de door-
gaande leerlijn en de kinderen hierin 
centraal stellen. Het Hoge zal het 
accent leggen op het leren en bij de 
Buitenschoolse opvang ligt het accent 
op vrije tijd! 

DE KERN TOT BLOEI LATEN 
KOMEN
Avonturijn wil aansluiten wat bij het 
kind in potentie aanwezig is en wordt 
hierbij door onze pedagogisch mede-
werkers gestimuleerd. Wij sluiten aan 
bij het kind en zijn mogelijkheden. 
Zo kan een kind zijn en worden wie 
hij werkelijk is. Deze visie deelt het 
Hoge ook en samen willen we voor 
het kind een fijne, veilige omgeving 
creëren waar het kind graag komt en 
waar u als ouder uw kind met een ge-
rust hart kunt achterlaten.

GROEPSRUIMTES
De groepsruimte in de tijdelijke huis-
vesting voldoet aan de eisen die de 
GGD stelt qua m2, veiligheid en hy-
giëne, maar Avonturijn heeft hierbij 
andere ideeën. Alleen deze gaat zij 
pas in de nieuwbouw verwezenlijken. 
Zowel de ruimtes van het kinderdag-
verblijf als van de buitenschoolse op-
vang krijgen een eigen karakter, een 
eigen sfeer. De ruimtes worden zo 
ingericht dat er voor kinderen ruim-
te is om te kunnen kiezen wat zij ‘s 
middags, al dan niet met vriendjes of 
vriendinnetjes, willen gaan doen. Zo 
is er in de school ruimte om muziek 
te maken, uitgebreid te kokkerellen 
aan een heus kookeiland of om lek-
ker te kunnen sporten en te spelen 
in de gymzaal. Natuurlijk kunnen 
de kinderen zich in de ‘eigen’ BSO-
ruimtes ook op diverse manieren 
vermaken. Samen een spelletje doen, 
knutselen in het atelier, verkleden of 
je laten schminken door een van de 
pedagogisch medewerkers of buiten 
meedoen met BeweegWijs. 
Omdat niet alleen wij leuke ideeën 
hebben hoe de ruimtes er uit moeten 
gaan zien of welke activiteiten we 
kunnen gaan doen, maar dat kinde-
ren dat ook heel goed weten, nemen 
wij ze de komende tijd mee in de 
plannen, die we ten uitvoer willen 
gaan brengen. De BSO moet een plek 
worden waar ze graag zijn, waar ze 
zich thuis voelen. Hoe creëer je dat 
nou beter als je als kind jouw eigen 
ideeën terug ziet.

BEWEEGWIJS
Avonturijn is op een aantal van haar 
BSO-locaties gestart met de Beweeg-
Wijs-carrousel. Activiteiten op het 
gebied van sport en bewegen, toneel, 
muziek, kookworkshops, ed. wisse-
len elkaar wekelijks af. Ook in Vor-
den gaat BeweegWijs van start.  Daar-
naast heeft één van de pedagogisch 

medewerkers een start gemaakt met 
de thema-theek. De inhoud van di-
verse thema kisten sluiten aan bij de 
activiteiten die in de carrousel voor-
komen. Zo is er dus altijd wel iets 
georganiseerd waar je als kind graag 
aan mee wilt doen en .........weer een 
leuke middag op de BSO hebt.
Bent u benieuwd naar BSO Aquarius, 

kom gerust even aan, wij staan u
graag te woord. Wij zijn ‘s morgens
tijdens de voorschoolse- en ‘s mid-
dags tijdens de naschoolse opvang
op het Hoge, met uitzondering van
de woensdagmiddag. Of kijk op onze
website: www.avonturijn.nl voor na-
dere informatie of   met Avonturijn
(0573) 458130.

Avonturijn breidt uit met Buitenschoolse opvang Aquarius
Vorden. De scholen zijn inmiddels weer begonnen en zo ook de leer-
lingen van basisschool het Hoge. Alle leerlingen en leerkrachten zijn 
weer gestart aan ‘t Wiemelink, terwijl de vele bouwvakkers van BAM 
nog hard aan het werk zijn om de nieuwe school op tijd op te leveren. 
In de schoolvakantie hebben de medewerkers van kinderopvang Avon-
turijn ook niet stil gezeten en zij hebben hard gewerkt om van één 
van de lokalen, in de tijdelijke huisvesting van de school, een gezellige 
ruimte te maken.
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meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

RENAULT GRAND SCÉNIC
Van  28.299,- voor

Genoemde prijs is exclusief metallic lak. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken. Vraag naar de voorwaarden.

DOETINCHEM NIJVERHEIDSWEG 21 (0314) 32 72 02
HENGELO GLD KRUISBERGSEWEG 8 (0575) 46 22 44 
NEEDE HAAKSBERGSEWEG 102 (0545) 28 00 00
ZEVENAAR KELVINSTRAAT 2 (0316) 52 35 23 

www.herwers.nl

 23.999,-RIJKLAAR

RENAULT SCÉNIC
1.6 PARISIENNE
Van  27.299,- voor 

 22.999,-RIJKLAAR

 Elektronisch geregelde
 bizone airconditioning
 Panoramisch glazen

 schuif/kanteldak
 16” designwielen
 Regen- en lichtsensor
 Radio met stuurwielbediening,

 CD, MP3 en Bluetooth
 ESP

RENAULT SCÉNIC ACTIE
BIJ HERWERS RENAULT! Financiering

vanaf
3,9%

VILTWORKSHOPS
Vanaf september starten wij met viltwork-
shops in de nieuwe cursusruimte in 
onze winkel. Voor iedere workshop zijn er 
10 plaatsen beschikbaar, voor de workshop 
‘paddestoel’ (speciaal voor gevorderden) 
is er ruimte voor 8 deelnemers.

Meer informatie, voorbeelden en inschrijfformulieren zijn beschikbaar 
in de winkel.

NAAMSLINGER Zaterdag  17 september 10.00 - 15.00 uur

CUPCAKE Dinsdag  20 september 19.30 - 22.00 uur

PADDESTOEL Zaterdag  1 oktober 10.00 - 15.00 uur
(gevorderden, 2 lesdagen) Zaterdag  29 oktober 10.00 - 15.00 uur

BROCHE Woensdag 12 oktober 19.30 - 22.00 uur

SINTERKLAAS Woensdag 16 november 19.30 - 22.00 uur

ENGEL Woensdag 7 december 19.30 - 22.00 uur

KERSTBOOM Woensdag 14 december 19.30 - 22.00 uur

U hoeft geen materialen mee te nemen. Alles ligt voor u klaar.
Natuurlijk zijn alle bijeenkomsten inclusief materiaal, koffie, thee en 
voor wat betreft de zaterdagen inclusief een lunch.



WITTE 
PUNTJES

 6 VOOR 

2.15

KOREN-
RIJK
NU VOOR

2.09

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 23 t/m zaterdag 27 augustus.

CRANBERRY 
MASCARPONE 

VLAAI
   

 KLEIN     8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

GEZOCHT

Vlotte medewerkster/ leuke collega, 
voor ons tankstation

 wanted
voor de maandag-, de donderdag- en de vrijdag-
avond en een weekenddienst (± 18 uur per week)

Ben jij  18 jaar of ouder, vriendelijk, accuraat en 
zelfstandig? 

Dan pas jij in ons team!

Wij bieden jou: een leuke, afwisselende baan in 
een gezellig team en gevarieerde werktijden.

Stuur je sollicitatie naar 
directie@groot-jebbink.nl

of naar: Autobedrijf Groot Jebbink, 
Rondweg 2, 7251 RV  Vorden.

“EL ENCUENTRO”

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of 

privé.
- start reguliere cursus-

sen: half september
- gratis proefles: 1 en 6 

september

ook: 
- Nederlands voor 

Spaanstaligen
- (beëdigde) ver-
talingen: Spaans-

Nederlands en 
Nederlands-Spaans

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld
www.el-encuentro.nl 

emilia@el-encuentro.nl 
0575-571946/ 
06-44192544 

SUETERS
SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
LEKTUUR
HOBBY ARTIKELEN
DORPSSTRAAT 15         –  7251 BA   VORDEN               –  TEL 553566

DATA WORKSHOP SUETERS

25 aug. kaart maken tri-o techniek
15 sept. kaart maken stempelen
29 sept. sieraad maken
13  okt. kaart maken houten 
   ornament
 3 nov. kaart maken kerst, 
   div. mallen
17 nov. kaart maken kerst, 
   div. mallen   
   en technieken
 8 dec. kado doos maken

Kijk in de winkel
voor de voorbeelden

 

Bij HONDENSCHOOL DIRECT
 Les van een gediplomeerd instructrice.

 Les met persoonlijke begeleiding.

 Les met plezier voor hond en baas.

 Tevens wekelijkse instroom voor puppy’s.

www.luciamullink.nl

Winkelmedewerk(st)er 
gezocht

voor 15 à 20 uur

Voor inlichtingen: 0575-551373

Het Dorpscentrum Vorden heeft per direct behoefte 
aan een

OPROEPKRACHT
Gezien de werkzaamheden die de oproepkracht moet 
verrichten gaat onze voorkeur uit naar een jongen 
vanaf 16 jaar.

Werkzaamheden die de oproepkracht moet verrich-
ten zijn:

het weekend tijdens activiteiten wordt ingezet.

Zie voor meer informatie onze website:

-
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www.herwershyundai.nl

TM

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 - 6,9 (l/100 km) / 27 - 14,5 (km/l); CO2 - emissie: 98 - 162 (g/km). Uitstoot- en brandstof ver bruik  gegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

HERWERS HYUNDAI B.V. GELDERHORST 2, ZUTPHEN, TELEFOON 0575-526590
HERWERS HYUNDAI APELDOORN LAAN VAN DE DIERENRIEM 29, APELDOORN, TELEFOON 055-3696212

Na 2 jaar kunt u gebruikmaken van het doorlopend krediet met een jaarlijks kostenpercentage van 5,9% (op basis van de huidige rentestand). Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de brochure. 
Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaarduitvoering. Dit aanbod betreft 
een uitgestelde betaling en doorlopend krediet van Hyundai Financial Services. Hyundai Financial Services bemiddelt in fi nanciering van Alpha Credit Nederland (Vergunningnummer 12012518). 
Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Prijs- en rentewijzigingen voorbehouden. Prospectus verkrijgbaar via www.hyundai.nl.

Contante waarde
van het goed

Aanbetaling/
inruil (50%)

Totale
kredietbedrag

Maandelijks 
termijnbedrag

Debetrentevoet/jaarlijks 
kostenpercentage

Duur van de 
overeenkomst

Krediet-
vergoeding

Totaal te betalen 
bedrag

Hyundai i10  7.995,00  3.997,50 3.997,50  0,00 0,0% 24  0,00  3.997,50
Hyundai i20  10.995,00  5.497,50 5.497,50  0,00 0,0% 24  0,00  5.497,50
Hyundai i30  14.495,00  7.247,50 7.247,50  0,00 0,0% 24  0,00  7.247,50
Hyundai i30 CW  15.245,00  7.622,50 7.622,50  0,00 0,0% 24  0,00  7.622,50

Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen 
afwijken van standaarduitvoering. Afgebeelde Hyundai i30 CW heeft een meerprijs. Energielabel en wegenbelastingvrijstelling is afhankelijk 
van de verkrijgbare uitvoering. Actie is alleen geldig op de Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai i30 en Hyundai i30 CW en geldt op de 
consumentenprijs excl. opties, accessoires en overige kosten. Betaling 2e helft uiterlijk 2 jaar na registratiedatum. Geldt niet op actiemodellen. 
Voor de voorwaarden verwijzen wij naar de brochure. Druk- en zetfouten voorbehouden. Actie geldig met datum koopovereenkomst vanaf 15 
april 2011 met een uiterste registratiedatum van 30 september 2011. Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

2 jaar 0% rente. 
Daar word je vrolijk van. De actie is simpel. Je betaalt de 
helft nu (vaak is de inruil van je huidige auto al voldoende). 
En de andere helft over twee jaar; rentevrij. In de tussen-
tijd betaal je geen rente. En ontvang je wel meteen 
5 jaar garantie. Hoeveel kilometers je ook rijdt. Sommigen 
herkennen kansen. Anderen grijpen ze. Wat doe jij? 

Geluk komt vanzelf, je moet het alleen wel pakken

WEGENBELASTING

VRIJ

Rij de nieuwe Hyundai i10 voor 

3.997,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Rij de nieuwe Hyundai i20 voor 

5.497,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Rij de nieuwe Hyundai i30 voor 

7.247,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Zondag 4 september 2011
12.00 uur BRADERIE op het Mariaplein, 
 Nelissenstraat en Avesterweg
 met leuke stands, straattheater,  
 gezellige terrasjes en muziek door 
 DJ’s van Radio NL

14.00 uur GROOT BLOEMENCORSO

15.30 uur Aanvang FEEST in de feesttent m.m.v. 
 PREMIUM

18.00 uur VERLICHT AVONDCORSO: in het 
 corsopark aan de Avesterweg

19.00 uur Aanvang FEEST in cafétent ‘De Deale’ 
 m.m.v. BRIAN CRISTOPHER  

21.30 uur Aanvang FEEST in de feesttent m.m.v. 
 FASHION SHOWBAND  

Hollandse hite en gezellige kraampjes
Super! Zo betitelden de vele standhouders en bezoekers vorig jaar de 
braderie die traditiegetrouw zondagmiddag wordt gehouden. Ook dit jaar 
pakt Beltrum weer groots uit. Met vele tientallen stands en de Hollandse 
hits van RadioNL op het Mariaplein.

Tribune
Wilt u op uw gemak genieten van het corso en de wagen goed kunnen bewon-
deren? Neem dan gratis plaats op de tribune die voor de kerk op het Mariaplein 
is geplaatst. Zolang er plaats is kunt u zitten. De tribune is aangeboden door de 
Rabobank.

Kermis: Cake Walk en Big Wave 
De Cake Walk, de Big Wave en tal van andere grote en kleine vermakelijk-
heden zijn dit jaar weer present op de kermis in Beltrum. Fraaie verlichting 
en stampende muziek zorgen voor de echte kermisbeleving. Spektakel is 
gegarandeerd! Verder is ook de horeca op het kermisterrein present. 
U kunt er terecht voor een (warme) hap en een verkoelend drankje. 

Dahlia’s, braderie en kermis: 
         doe ook een dagje Beltrum

ZO-MA-DI 4,5 & 6 SEPTEMBER 2011

bloemencorso

Zondag 4 september biedt Beltrum u weer een hele dag vermaak. Rond het traditionele Bloemencorso en Volksfeest 
is een programma samengesteld met een groots opgezette braderie, een gevarieerd kermisprogramma met tal van 
vermakelijkheden voor jong en oud! 

Kijk voor meer informatie op   www.bloemencorsobeltrum.nl



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot  

 16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
Nr. 34, 23 augustus 2011

In de eerste helft van dit jaar zijn di-
verse bijeenkomsten geweest met 
inwoners en organisaties over de 
toekomst van onze gemeente. Onder 
andere waren er begin april vijf 
avonden voor inwoners en verenigin-
gen. Deze bijeenkomsten trokken 
veel mensen en zij dachten positief 
en creatief met ons mee over hoe 
Bronckhorst zich kan voorbereiden 
op ontwikkelingen als bevolkingsda-
ling, terugtredende overheid en be-
zuinigingen. Daarnaast hebben velen 
zich aangemeld voor een inwonerpa-
nel. Zij hebben eind juni per mail een 
enquête ontvangen.

Wat heeft de gemeente met al uw op-
merkingen gedaan? Wat zijn de resul-
taten van de enquête? Welke richting 
stellen b en w voor? Hoe gaan we nu 
verder? Daarover praten we we u 
graag bij op 7 september a.s. om 
20.00 uur in het gemeentehuis in 
Hengelo.

Programma 
19.30 uur: Inloop
20.00 uur: Welkom door wethouder 

André Baars
20.05 uur: De visie van b en w in 

beeld
20.30 uur: Inloop op thema’s: nadere 

toelichting door wethou-
ders en beleidsmedewer-
kers en de mogelijkheid 
om vragen te stellen

21.30 uur: Vervolg en afsluiting

Aanmelden
U kunt zich voor de bijeenkomst tot
26 augustus aanmelden via
info@bronckhorst.nl o.v.v.  bijeen-
komst 7 september ‘Werken aan de 
toekomst van Bronckhorst’. Geef bij uw 
aanmelding uw naam aan, dan kunnen 
wij uw aanmelding bevestigen. 

Verenigingen en organisaties nodi-
gen we per brief uit. Inwoners die 
zich per e-mail bij ons hebben ge-

meld om mee te denken over toe-
komstbestendig Bronckhorst hebben 
wij via e-mail uitgenodigd voor deze 
bijeenkomst.

Maar iedereen is welkom, het gaat 
immers om de toekomst van uw 
woon- en leefomgeving. Wij hopen 
dan ook op een grote opkomst!

Voor meer informatie over het traject 
naar een toe-
komstbesten-
dig Bronckhorst 
kijk op onze 
website (Home-
page onder Uit-
gelicht) of scan 
de QR-code.

De opkomst was groot tijdens de bijeenkomsten in april en u heeft veel goede suggesties in-

gebracht waar we mee aan de slag zijn gegaan.

Weer een stap verder naar een toekomstbestendig 
Bronckhorst 
Op 7 september a.s. informeren wij u graag over waar we nu staan

Graag nodigen we inwoners van 
Wichmond uit voor een informatie-
avond op 1 september a.s. over het 
woonrijp maken van het plan De 
Wogt II. Het is de bedoeling dat we 
eind dit jaar starten met het aan-
brengen van het straatwerk en de 
openbare verlichting. Ook is er een 
speeltuintje gepland. De bijeen-

komst vindt plaats in het Ludgerus-
gebouw in Vierakker en begint om 
19.00 uur. Bewoners van het plan 
en naaste omwonenden hebben we 
alvast persoonlijk uitgenodigd. Bent 
u benieuwd naar de definitieve in-
richting van de nieuwbouwwijk? Op 
1 september informeren wij u 
graag.

1 September infoavond over woonrijp 
maken plan De Wogt II in Wichmond

Na een grondige renovatie is onlangs 
een bijzondere handwijzer in Bronk-
horst teruggeplaatst. De handwijzer 
die naar Steenderen en Brummen ver-
wijst heeft verschillende behandelin-
gen ondergaan. Gestraald, gecoat en 
wat met name bijzonder is: de plaats-

namen waar naar verwezen wordt, 
zijn handgeschilderd aangebracht. 
Een ouderwets werkje met een nostal-
gische uitstraling. De werkzaamheden 
zijn samen uitgevoerd met smederij 
Oldenhave uit Vorden en schilder
Bennie Haggeman uit Vierakker.

Handwijzer in stadje Bronkhorst staat 
er weer mooi bij

Sinds kort ziet u bij verschillende ar-
tikelen op deze gemeentepagina’s, 
waarin verwezen wordt naar infor-
matie op internet, de zogenaamde 
QR-code. Dit is een vierkant blokje dat 
er een beetje uitziet als een doolhof. 
U kunt deze code met uw mobiele
telefoon of iPad scannen en met één 
klik komt daarna de betreffende web-

sitepagina in 
beeld. De QR-
code is vooral 
handig als de 
informatie op 
internet an-
ders alleen via 
een lange of 
ingewikkelde 
link te bereiken is (bijv. www.bronck-
horst.nl/Infobalie/Plattelandsontwik-
keling/Projecten. Nagenoeg alle 
smartphones en iPad’s beschikken 
over een QR-codescanner. Het kan 
zijn dat het nodig is om een gratis App 
te downloaden. Met deze code bij ver-
schillende artikelen, maar ook op 
posters en in folders hopen we u nog 
beter van dienst te zijn.

Gemeente zet regelmatig QR-code in

Voor de zomer stelden b en w het 
definitief ontwerp voor de openbare 
ruimte van Vorden centrum vast. 
Het voorlopig ontwerp is in samen-
spraak met belanghebbenden ge-
maakt. Op dit ontwerp hebben wij 55 
reacties ontvangen, die tot aanpas-
singen in het definitief ontwerp heb-

ben geleid. Uitgebreide informatie 
vindt u op www.bronckhorst.nl. Op 5 
of 12 september tussen 15.00 en 
16.30 uur kunt u het definitief ont-
werp ook bekijken tijdens inloopbij-
eenkomsten in de inforuimte aan de 
Dorpsstraat 1 in Vorden. In juli bo-
den we deze mogelijkheid ook al.

Kom definitief ontwerp voor openbare 
ruimte in Vorden centrum bekijken

Deze artist impression laat zien hoe het centrum van Vorden eruit komt te zien



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
• Bronkhorst, plein aan de Kapelstraat, kunst- en kitschmarkt, 22 oktober 2011 van 11.00 tot 17.00 

uur, Lionsclub Bronckhorst
• Halle, Roggestraat 50, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 24 september 2011, jubileumcommis-

sie sv Halle
• Hummelo, terrein aan de Greffelinkallee, ontheffing verstrekken zwak-alcoholische drank, 13 en 

14 september 2011 van 14.00 tot 17.00 uur, muziekvereniging De Eendracht
• Zelhem, Smidsstraat 13, standplaats voor de verkoop van oliebollen en beignets, 22 en 29 okto-

ber, 5, 12, 19 en 26 november, 3, 10, 17, 24 en 27 t/m 31 december 2011, bakkerij Scholten

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Ontvangen op 9 augustus 2011: 
• Hengelo (Gld), Slotsteeg 18, aanbrengen reclame
Ontvangen op 12 augustus 2011: 
• Gemeente Bronckhorst, nabij de J.F. Oltmansstraat, Zomerweg en Broekstraat (Hummelo), plaat-

sen 3 vispassages en 1 overlaat
Ontvangen op 15 augustus 2011: 
• Hummelo, Keppelseweg 33, plaatsen 2 dakkapellen
Ontvangen op 16 augustus 2011: 
• Hengelo (Gld), Berendschotstraat 4, herbouw garage/berging
• Vorden, Molenweg 16A, plaatsen dakkapel
Ontvangen op 17 augustus 2011:  
• Hengelo (Gld), uitbreiden werktuigenberging
• Hummelo, Keppelseweg 22, kappen 8 dennen en 2 coniferen

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

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
• Drempt, Veldweg 24U, verlenging tijdelijke bewoning woonunit
• Hengelo (Gld), Tolweg 1A, bouwen biggenstal
• Hummelo, Van Heeckerenweg 13, intern verbouwen monumentale woning
• Vorden, het Schapenmeer 19, tijdelijk bewonen recreatiewoning  

De stukken liggen van 25 augustus t/m 5 oktober 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 15 augustus 2011:
• Steenderen, Het Anker aan de J.F. Oltmansstraat 7, tijdelijke gebruiksvergunning voor het houden 

van een bazaar, 29 oktober 2011, Protestantse kerk Steenderen en Bronkhorst
Afgegeven op 17 augustus 2011:
• Hengelo (Gld), Veldermansweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. school- en volks-

feest Varssel, 7 en 8 oktober 2011, Kermex bv
• Hengelo (Gld), Bekveld, ontheffing art.35 Drank- en Horecawet i.v.m. buurtfeest Bekveld, 2 t/m 4 

september 2011, Kermex bv
• Vorden, Lindeseweg, ontheffing art. 35 Drank-en Horecawet i.v.m. Lindes volksfeest, 22 t/m 24 

september 2011, Kermex bv
• Wichmond, Baakseweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Oranjefeest, 23 en 26 t/m 

28 augustus 2011, Kermex bv

Drank- en Horecavergunning(en)
Afgegeven op 12 augustus 2011:
• Hengelo (Gld), uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Raadhuisstraat 53, Plus Eland cv

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 16 augustus 2011: 
• Drempt, Torenakker 7, bouw veranda
Verzonden op 17 augustus 2011:
• Drempt, Hulsevoortseweg 4, slopen dakbeschot woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Kolkstuikweg 3, slopen woning met bijgebouwen, komt asbesthoudend afval vrij 
• Zelhem, Kolkstuikweg 3, bouwen woning en kappen 2 bomen

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens de Hamove Rally voor oude motoren op 26, 27 en 28 augustus is de Velder-

mansweg op 27 en 28 augustus van 09.00 tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzon-
dering van bestemmingsverkeer. Er geldt een stopverbod op de Varsselseweg, tussen de Antink-
weg en de Vierblokkenweg, van 26 augustus 18.00 uur t/m 28 augustus 2011 19.00 uur

• Toldijk, tijdens het buurtfeest op 27 augustus 2011 is de wethouder Spekkinkstraat van 12.00 tot 
02.00 uur de dag daaropvolgend, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer

Verleende vergunningen

• Vorden, tijdens het buurtfeest op 3 september 2011 is van 15.30 tot 24.00 uur het  Biesterveld, 
tussen huisnummers 32 en 25A, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk be-
zwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit heeft 
genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). In het 
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar 
en uw ondertekening. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als 
het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de 
werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsver-
gunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) 
geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvo-
rens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de in-
werkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen 
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

 
Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 17 augustus 2011: 
• Zelhem, Ruurloseweg 30 34, tijdelijk bewonen recreatiewoning
Verzonden op 18 augustus 2011: 
• Hengelo (Gld), Molenenk 4, bouwen productiehal met showroom/kantoorruimte 

De stukken liggen van 24 augustus t/m 6 oktober 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen deze beschikkingen kan beroep worden ingesteld door:
• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunningen
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de
 ontwerpvergunningen
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben 
 ingebracht tegen de ontwerpvergunningen

De vergunningen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een beroepschrift moet u in tweevoud indienen 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 
AE Zutphen. Ook een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en de 
eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Landbouwontwikkelingsgebied Halle-Heide (LOG
Halle-Heide)’ en ‘Plan-MER Landbouwontwikkelingsgebied Halle Heide’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Landbouwontwikkelingsgebied Halle-Heide (LOG Halle-Heide)’ en 
de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 25 augustus t/m 5 oktober 2011 voor een ieder 
ter inzage. Het plan heeft betrekking op het landbouwontwikkelingsgebied Halle-Heide, zoals dat in 
het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers is aangewezen. Naast de planregeling voor de her-
vestiging en nieuwvestiging van intensivieve veehouderij volgens de op 26 november 2009 vastge-
stelde ruimtelijke visie, wordt in het bestemmingsplan ook ingegaan op andere gebruiksfuncties 
zoals de grondgebonden landbouw, wonen en niet-agrarische bedrijvigheid. Verder de vertaling 
van het ruimtelijk beleid ten aanzien van functieverandering, de verruiming van de inhoud van wo-
ningen en de oppervlakte aan bijgebouwen.

Voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het noodzakelijk een milieueffectrapportage uit te 
voeren. Dit omdat het bestemmingsplan een kader schept voor activiteiten ten aanzien waarvan het 
maken van een milieueffectrapport verplicht is. Het Plan-MER Landbouwontwikkelingsgebied Halle 
Heide ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan en het Plan-MER op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00939-ON03. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00939-/NL.IMRO.1876.BP00939-ON03

• via www.bronckhorst.nl→ Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

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

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan en het Plan-MER schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij 
de gemeenteraad.

Inspraak bestemmingsplan ‘Hengelo, Raadhuisstraat 20-36 en Kerkstraat 1’
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hengelo, Raadhuisstraat 20-36 en Kerkstraat 1’ en de daarop 
betrekking hebbende stukken liggen van 25 augustus t/m 5 oktober 2011 voor een ieder ter inzage. 
Het plan heeft betrekking op het mogelijk maken van een supermarkt en commerciële ruimten met 
bovenwoningen ter plaatse van de Raadhuisstraat 20, grondgebonden woningen ter plaatse van de 
Raadhuisstraat 36 en commerciële ruimten met bovenwoningen ter plaatse van de Kerkstraat 1, 
een en ander met bijbehorende voorzieningen.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00964-VO01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00964-/NL.IMRO.1876.BP00964-VO01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

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

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Onherroepelijk wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Wildenborchseweg 14 
Vorden’
Het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Wildenborchseweg 14 Vorden’ is op 2 juni 2011 onherroepe-
lijk geworden. Het plan heeft betrekking op functieverandering van een agrarisch bouwperceel naar 
wonen. De huidige dienstwoning wordt verbouwd tot burgerwoning.

Het wijzigingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de 
stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. 
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → infobalie → ruimtelijke plannen.

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een 
reactie.

• Voor-Drempt, voor onderhoud van de Rijksweg en de bereikbaarheid van een bedrijf aan de Rijks-
weg/Veldweg geldt een parkeerverbod aan beide zijden van de Veldweg, het gedeelte tussen de 
Kerkstraat en de Rijksweg, van 29 augustus t/m 24 september 2011 

• Vorden, in verband met wegwerkzaamheden is de Baakseweg ter hoogte van de Veengoot afge-
sloten op 25 en 26 augustus 2011

• Zelhem, in verband met wegwerkzaamheden is de Huusakker, vanaf het Ermelinkstuk tot de
 Haitinkweg, afgesloten van 17 augustus t/m 21 oktober 2011
• Zelhem, vanwege rioleringswerkzaamheden zijn de aansluiting van de Zevenweg en de Orchi-

deestraat op de Hummeloseweg van 25 augustus t/m 2 september en de kruising Orchidee-
straat/Bergstraat van 5 t/m 9 september 2011 afgesloten

Helaas kunnen wij de periode van de afsluitingen niet exact aangeven, omdat er omstandigheden 
kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld 
weersomstandigheden.

Wegwerkzaamheden

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 25 augustus t/m 6 oktober 2011 tijdens de ope-
ningstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo (Gld), Molenenk 4, voor het realiseren van een productiehal met showroom en kantoor-

ruimte waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is.

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  niet 
onder de vergunningplicht vallen. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken 
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt van 25 augustus t/m 6 oktober 2011 tijdens openings-
tijden de volgende melding ter inzage:
• Hengelo (Gld), Molenenk 4, gebruik productiehal met showroom en kantoorruimte

Dit houdt in dat dit bedrijf niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan bovengenoemd besluit 
zijn verbonden.

Wet Milieubeheer

Voornemen tot uitschrijving uit GBA
Na onderzoek door de gemeente is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het 
adres waar hij volgens de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staat inge-
schreven. Adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. Wij zijn daarom van plan over te gaan 
tot uitschrijving van de persoon naar een onbekend adres.

Uitschrijving heeft ingrijpende gevolgen. Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht om de 
gegevens te gebruiken zoals opgenomen in de GBA. Met deze publicatie stellen wij onderstaande 
persoon in staat, gedurende drie weken na de verschijning, informatie over zijn adres te verstrek-
ken. Ontvangen wij in deze periode geen nadere adresinformatie dan gaan wij over tot uitschrijving. 
Het gaat om:
• Drevers, Johan Teunis, geboren 05-09-1961

Gemeentelijke regelgeving algemeen

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

RENAULT KANGOO
Van  13.861,- voor 

RENAULT TRAFIC
Van  19.230,- voor

RENAULT MASTER L1H1
Van  22.057,- voor

 11.750,-

15 x 30 x 20 x

Inclusief trekhaak, vloerplaat en zijwandbetimmering.
Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken. Vraag naar de voorwaarden.

DOETINCHEM NIJVERHEIDSWEG 21 (0314) 32 72 02
HENGELO GLD KRUISBERGSEWEG 8 (0575) 46 22 44 
NEEDE HAAKSBERGSEWEG 102 (0545) 28 00 00
ZEVENAAR KELVINSTRAAT 2 (0316) 52 35 23 

UNIEKE ACTIE
BIJ HERWERS RENAULT!

www.herwers.nl

 15.499,-  17.950,-RIJKLAAR RIJKLAAR RIJKLAAR

Excl. BTW Excl. BTW Excl. BTW

Financial
lease

4,9%



Voor alle feestelijkheden gedurende het komende school-
jaar kreeg iedereen een kraanvogelshirt met daarop een 
zilveren opdruk en was er voor ieder een glaasje “cham-
pagne” met een speciaal kraanvogelrietje. Tijdens de ope-
ningstoespraak werd herinnerd aan de naam Kraanvogel 
die samenhangt met Kranenburg, dat vroeger een pleis-
terplaats voor trekkende kraanvogels was. Ook werd stil 
gestaan bij de zorg die een kraanvogelpaartje besteedt aan 
de opvoeding van zijn jong en bij de betekenis die aan een 
kraanvogel wordt toegekend, nl. die van brenger van het 
geluk. Na het zingen van het schoollied werd de wens uit-
gesproken dat alle betrokkenen als echte kraanvogels nog 
meer mogen groeien in hun rol van geluksbrengers. 

HISTORIE
Het schoolgebouw waar tegenwoordig les wordt gegeven 
werd eind 1986 in gebruik genomen. Tien jaar daarvoor 
hadden ouders van leerlingen van de voormalige open-
bare school op ‘t Medler en van de katholieke school in 
Kranenburg de handen ineen geslagen om in ieder geval 
één onderwijsvoorziening in hun woonomgeving in stand 
te houden. Beide scholen hadden nl. te maken met een 
teruglopend aantal leerlingen. Zo ontstond de Stichting 
Samenwerkingsschool Kranenburg en Omstreken. De 
eerste jaren bediende de nieuwe stichting zich nog van 
het uit 1881 stammende schoolgebouw naast de kerk in 
Kranenburg. Maar door vasthoudend optreden van het 
toenmalige bestuur kwam er een nieuwe school aan de 
Eikenlaan. Nadat in 1989 de Prinses Julianaschool de deu-
ren sloot, gingen ook heel wat leerlingen uit de omgeving 
van De Wildenborch naar de Kraanvogel. O.a. hierdoor is 

het aantal leerlingen op De Kraanvogel de afgelopen 25 
jaren flink toegenomen. Dat resulteerde in 1998 in een 
uitbreiding van de school met een volwaardige gymnas-
tiekzaal. Daarna is er nog een extra leslokaal bijgebouwd 
en volgden diverse kleinere aanpassingen. 

FEESTELIJKHEDEN
Een lustrumcommissie bestaande uit ouders en leerkrach-
ten heeft voor elke maand van dit schooljaar een speci-
ale activiteit in petto. Na de feestelijke opening van het 
schooljaar hebben intussen alle huidige leerlingen hun 
handafdruk al op de rand van de zandbak gezet. Op deze 
manier blijven ze in de schoolkleuren “wit op blauw” 
met de school verbonden. Komende vrijdag is er voor alle 
leerlingen een bijzondere jubileumvoorstelling in de gym-
zaal.
In september wordt de jaarlijkse sportdag van een fees-
telijke omlijsting voorzien en op een zondag in oktober 
volgt er een fietstocht die voert langs de plekken in het 
oostelijk deel van Vorden waar in het verleden onderwijs 
werd gegeven. Over deze en andere activiteiten zal in ‘t 
Contact nader bericht worden.

25 jaar De Kraanvogel

Vorden - Met verschillende activiteiten gespreid over 
het juist begonnen schooljaar viert basisschool De 
Kraanvogel haar zilveren jubileum. Toen de leerlin-
gen vorige week op hun eerste schooldag aankwa-
men, zagen ze dat er volgens goed Achterhoekse 
traditie was “mooi gemaakt” en wuifden gevouwen 
kraanvogels leerlingen, ouders en leerkrachten een 
warm welkom toe. Geestdriftig met confetti strooi-
end kwamen oudgedienden Bep en Truus een kijkje 
nemen hoe het heden ten dage op school toegaat.

Het 8e Dijkman Bouw Open maakt 
deel Oost Gelders Tennis Circuit 
(O.G.T.C) en er werd gespeeld in de 
categorieën 3 t/m 8. De deelnemers 
kwamen van 46 verschillende ver-
enigingen uit heel Gelderland maar 
ook daar buiten. We hadden zelfs een 
winnaar uit Wijster (Drenthe) en een 
finalist Joel van Ark uit Amerfoort. 
Elke dag was er veel publiek langs de 
baan om de tennissers aan te moedi-
gen en te genieten van top tennnis. 
Op de donderdagavond was de tradi-
tionele feestavond met live muziek 
verzorgd door de band ‘Woodstar’. 
Het Toernooi in de Heren Enkel 3 is 
gewonnen door Coen Jonker (L.T.C. 
Zutphen). Het was de eerste keer dat 
hij het prestigieuze Dijkman Bouw 
Open wist te winnen. In de Dames 
Enkel 3 zegevierde Lisette Dijkman 
(VTP, Vorden). 

Dit jaar waren er onder de Vordense 
deelnemers nog meer kampioenen. 

In de gemengd dubbel 3 won Lisette
Dijkman samen met Dennis Lutjo-
hann (Arnhem). In de dames enkel 3
was er succes voor de vordense fami-
lie Dijkman. Lisette won van zus An-
neleen in de finale. Reinier Molendijk
won met Alwin Zwaan (Zutphen) de
heren dubbel 3. In de herendubbel 5
won Rutger Wullink samen met Bas
Sipman. In de dames enkel 6 won het
jonge vordense talent Merel Grube in
een ongelooflijk spannende drie set-
ter. In de gemend dubbel 6 bleven
Martie Dijkman met Gerda Dekkers-
Bijenhof knap overeind. In de ge-
mengd dubbel 7 zegevierden Thiedo
Sijtsma en Carmen Smeerdijk-Bruins.
Bij de heren dubbel 7 trokken Rogier
Oonk met partner Jeroen Nieuwen-
huis (Winterswijk) aan het langste
eind tegen het vordense koppel Jan
Leegstra en Henk Ruiterkamp. In de
heren enkel 8 deed Jan Leegstra het
beter en won van Christiaan Brink-
horst.

8e Dijkman Bouw Open
Ruim 265 tennissers in Vorden!
Vorden - Afgelopen week is het 8e Dijkman Bouw open gespeeld op
het tennispark “Overspoor” in Vorden. Verdeeld over 28 categorieën
hebben 268 deelnemers gestreden om de prijzen. Alle 237 partijen zijn
meestal onder prima weersomstandigheden gespeeld. En dit terwijl
het toernooi zondag 14 augustus in de stromende regen begon. Verder
was er enig oponthoud door het onweer van de donderdagavond. Ge-
lukkig sprong “buurman” TV Ruurlo in en stelde vrijdagavond enkele
banen ter beschikking. Hierdoor kon het toernooi volledig binnen de
geplande tijd gespeeld worden.

Het is voor papa of mama allemaal 
heel simpel: zij kopen tijdens de och-
tend eenmalig een “strippenkaart” 
en je kunt vervolgens aan alle spel-
letjes mee doen. Daarnaast kunnen 

de volwassenen tijdens de ochtend 
even lekker samen thee- of koffieleu-
ten. Deze ochtend is bedoeld als heer-
lijke speelochtend voor alle kinderen, 
maar je kunt dan natuurlijk ook ken-
nismaken met peuterspeelzaal Ot en 
Sien van de SPSB. De medewerkers 
staan ouders en verzorgers deze och-
tend graag te woord om vragen te be-
antwoorden.
De opbrengst van verkochte strip-
penkaarten, versnaperingen en knut-
selwerkjes tijdens deze speelochtend 
komt geheel ten goede aan de peuters 
van peuterspeelzaal Ot en Sien.
Kom ook gezellig!

Kom 3 september spelen bij 
peuterspeelzaal Ot en Sien!
Vorden - Zaterdagmorgen 3 sep-
tember zullen er weer veel leuke 
activiteiten te vinden zijn aan de 
Kerkstraat 17. Zo kun je een heer-
lijk ritje maken op een echte po-
ny, je prachtig laten schminken, 
je uitleven in een spellencircuit 
en na het springen op het spring-
kussen even bijkomen met een 
glaasje ranja.

In verband met de restauratie werk-
zaamheden in de dorpskerk, vinden 
de activiteiten dit jaar alleen plaats 
in de Christus Koningkerk en de Ge-
reformeerde kerk aan de Zutphense 
weg.

LIEFDE, KUNT U HET ONDER 
WOORDEN BRENGEN?
De voorbereidingscommissie van 
startzondag kwam op het idee om 
onze gemeenteleden en parochianen 

te vragen wat zij over liefde te zeg-
gen hebben. De gemeenteleden is ge-
vraagd om wat zij te zeggen hebben 
over liefde te verwoorden in een paar 
regels of een gedicht. Zoals gezegd 
vindt de startzondag plaats in de ge-
reformeerde kerk en de Christus Ko-
ningkerk. 

De samenkomst is om 10.00 uur in de 
Gereformeerde kerk terwijl de feeste-
lijke afsluiting - onder het genot van 
een hapje en een drankje- plaats vindt 
in de Christus Koningkerk.
Iedereen is van harte welkom!!

De voorbereidingscommissie van de 
Raad van Kerken.

Oproep
Zondag 11 September a.s. houden 
wij, dat zijn alle drie kerkgenoot-
schappen, voor de tweede keer 
een gezamenlijke startzondag 
onder het motto: Liefde.

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

Er deden 11 vissers aan mee in totaal 
is er ruim 10 kg vis gevangen. 

DE UITSLAG IS ALS VOLGT:
1.  W. Bulten 2800 gram.
2.  J. Aartsen 2420 gram.
3. W. Vreeman en H. Golstein elk

1200 gram.

De Snoekbaars
Op 18 augustus is de 7 de 55+ vis-
wedstrijd gehouden in de Berkel 
te Lochem.

Men kan tot eind september de 
lessen gratis meedoen en kijken 
of het bevalt. Breng gerust iemand 
mee; zij dansen niet altijd als paar, 
maar ook alleen, dus uw vrouw, 
man, zus, broer, vriend, vriendin, 
buurvrouw, buurman, kennis enz. 
iedereen is van harte welkom. Van 
jong tot oud. 
Zij hopen dat u er over denkt, want 
bewegen is goed en dat doet u dan 
iedere week. Als u het ziet en mee-
doet wordt u vanzelf enthousiast 
en kan de week niet vlug genoeg 
om zijn om weer te komen dan-
sen. De lessen worden gegeven in 
gebouw “Ludgerus” te Vierakker/
Wichmond op dinsdagavond. De 
leiders is Y. Pen. Doet u het? Het 
zou jammer zijn dat wij door een 
te klein aantal leden moeten stop-
pen. Doen, doen, doen.

Nieuwe 
leden zijn 
welkom bij 
Volsdansgroep 
Vierakker-
Wichmond
Wichmond – In april en mei 
deed men een oproep voor 
nieuwe leden in de volksdans-
groep en daar hebben een 
aantal dames en heren gehoor 
aan gegeven. Nu de vakantie 
voorbij is en zij op 6 septem-
ber weer beginnen, willen zij 
eraan herinneren - indien u 
nog twijfelde - eens te komen 
kijken (en meedoen) of dat net 
is waarnaar u op zoek bent.

Volg uw droom!
Privé

piano / orgelles
muziek / zangles
bij de gediplomeerde vakman

Wim Riefel
Tel. (0575) 529360

van de Poll
metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

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

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Openingstijden van 09.00 tot 16.00 uur

Wespennest
bestrijding

Bel Dijkerman
06-33814997



Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 34 van

22 t/m 27 aug. 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

ELKE WEEK 50 PRODUCTEN 2E GRATIS

ELKE WEEK
50 PRODUCTEN 

2E GRATIS



Onder begeleiding van gezellige harmonikaklan-
ken zingen ze “oudhollandse” liedjes maar ook 

eigen dialectliedjes komen aan bod, dit alles afge-
wisseld door anekdotes uit hun schippersbestaan 
en uit de historie van hun voorgangers “De Ber-
kelschippers”. Zoals men gewend is, heeft men 
natuurlijke ook weer een geweldige verloting met 
mooie prijzen. Ze nodigen bij deze daarom alle se-
nioren van Wichmond en Vierakker uit er samen 
een heel gezellige avond van te maken.

Seniorensoos Wichmond/Vierakker
Wichmond/Vierakker - De Oranje-feestavond, 
op donderdag 25 augustus in het Ludgerus-
gebouw, wordt dit jaar opgeluisterd door de 
“Zompenkearls”, de schippers van de berkel-
zomp De Jappe.

De Stichting Welzijn Steenderen, 
SWS, heeft als doelstelling het welzijn 
van met name ouderen te bevorderen 
en samen met anderen een samen-
hangend beleid uit te voeren. Doel is 
om zo een zelfstandige leefwijze voor 
een ieder zo lang mogelijk vol te hou-
den. Alles dient gedaan te worden om 
dit doel te realiseren. Kortom: SWS 
wil dat de zorg, het welzijn en het 
wonen van de mensen in Steenderen 
zo goed mogelijk bevorderd wordt. De 
Stichting Welzijn Steenderen geeft 
per jaar onder andere verschillende 
voorlichtingsmiddagen. “Dat zit in 
ons takenpakket. Maar de KBO doet 
dat ook,” legt Ineke uit. Een verschil 
is dat de KBO vooral voor zijn leden 
organiseert en de Stichting Welzijn 
voor iedereen. Ook heeft de Stichting 
Welzijn een steunpunt in elke kern. 
“Maar we hebben dezelfde doelgroep 
en soms bijna hetzelfde onderwerp 
van een voorlichtingsmiddag. Daar-
om gaan we samenwerken.” 
KBO voorzitster Joke Jansen legt uit: 
“De KBO is eigenlijk een belangenor-
ganisatie, net zoiets als een vakbond. 
Onze hoofdtaak is de belangenbehar-

tiging van de leden. We hoeven dus 
geen activiteiten te doen, maar toch 
organiseren we per jaar zes activitei-
tenmiddagen.” 
Omdat de gemeente minder geld te 
besteden heeft aan subsidies, is het 
goed om dingen samen te gaan doen, 
vinden Ineke en Joke. Het huidige be-
leid is er op gericht om doelmatiger 
met de subsidies om te gaan. “Eerder 
kregen we per lid subsidie van de ge-
meente,” weet Joke. “Nu willen ze 
weten welke activiteit je doet en voor 
welke doelgroep. Daarop wordt je 
subsidie bepaald. Dus voor een mid-
dagje lachen-gieren-brullen krijgen 
we geen subsidie. Er moet inhoud 
aan gegeven worden. En dat is goed, 
zo wordt er bewuster met het geld 
omgegaan.” 
Bij de SWS wordt voor alle activitei-
ten een kleine bijdrage gevraagd. “Als 
je naar een vereniging gaat, betaal je 
immers ook lidmaatschapsgeld,” ver-
telt Ineke. “Dus waarom hier niet. We 
hoeven de steeds minder wordende 
subsidie ook niet zomaar weg te ge-
ven.” Bovendien vinden de gemeente 
en de overheid ook dat mensen die 

draagkrachtig genoeg zijn een eigen 
bijdrage kunnen leveren. De subsi-
diegelden zijn bedoeld voor de zeer 
kwetsbaren en voor de echte minima 
worden oplossingen gezocht. 
“Het gaat erom dat er meer samen-
werking moet zijn, niet allemaal van 
die eilandjes,” benadrukt Joke Jansen 
nog eens. “We hebben elkaar nodig 
en samen kunnen we meer bereiken 
en elkaar versterken. Daarnaast heb-
ben we dezelfde doelgroep en je be-
reikt dan ook meer mensen. Ik geloof 
niet dat mensen er moeite mee heb-
ben en daarom niet zouden komen.” 
Alle vrijwilligersorganisaties voor 
ouderen stemden al jaren hun ver-
schillende activiteiten met elkaar af, 
legden daarvoor de agenda’s naast 
elkaar. Nu gaan KBO en SWS samen 
een themamiddag organiseren: ‘Een 
gezonde tweede jeugd’. 
Deze gezamenlijke middag staat in 
het teken van een vitale toekomst en 
genieten van het leven. Thema’s die 
tijdens deze middag centraal staan 
zijn Zorg & Welzijn, Voeding & Be-
weging en Gezondheid & Verzorging. 
Er worden filmpjes getoond, er zijn 
workshops en er is een minibeurs. 
De gezamenlijke KBO-SWS middag 
voor 55+ wordt gehouden op 6 sep-
tember, aanvang 14.00 uur in de gro-
te zaal van De Bongerd in Steenderen. 
De toegang is gratis.

KBO IJsselsenioren en Stichting Welzijn Steenderen

Gezamenlijke middag voor 55+
Steenderen - Dinsdagmiddag 6 september wordt in de grote zaal van 
De Bongerd in Steenderen een middag georganiseerd voor 55+ met 
als thema: Een gezonde tweede Jeugd. Het is een initiatief van de KBO 
IJsselsenioren en de Stichting Welzijn Steenderen samen. De middag 
begint om 14.00 uur.

Een informatieve gezamenlijke middag van KBO IJsselsenioren en Stichting Welzijn Steen-
deren in De Bongerd.

De deelnemers aan dit evenement 
zijn allemaal lid van de CCC. Zij zul-
len een week lang gezamenlijk door-
brengen in Hummelo met hun old-
timercaravans, met als zwaartepunt 
het laatste weekend. Alle mogelijke 
types van deze voor veel mensen her-
kenbare caravan zullen te zien zijn. 
Op zaterdag 3 september houdt de 
club ‘Open Huis’ op de camping. 

Vanaf 11.00 uur zijn belangstellen-
den van harte welkom om een kijkje 
te komen nemen op het campingter-
rein. Leuk voor wie ooit in een Con-
structam caravan heeft gekampeerd 
dan wel voor belangstellenden die 
denken aan de aanschaf van een 
Constructam. Alle caravans zijn op 
deze open dag vrij te bezichtigen, 
een reis door de tijd ! Rond hetzelfde 
tijdstip wordt er ook een onderdelen-
verkoop georganiseerd. Mensen die 
zelf op zoek zijn naar een onderdeel 
of Constructam-onderdelen aan te 
bieden hebben worden 
van harte uitgenodigd 
om deel te nemen. U 
vindt de Constructam 
caravans door op de 
camping de bordjes te 
volgen. Het terrein is 
bovendien te herkennen 
aan het wapperen van 
de Constructam-vlag. De 
Constructam Caravan 
werd geproduceerd in 
België vanaf de jaren ‘50 
tot de jaren ‘80 van de 
vorige eeuw. De caravan 

is vooral herkenbaar aan de ronde ra-
men aan de voorzijde van de caravan 
en de druppelvorm. Het aparte van 
de Constructam Caravan is in alle ty-
pes terug te vinden. Of u nu de Con-
dor, de Coral, de Comet of een ander 
type heeft, de vorm is bij alle gelijk, 
alleen de afmetingen en indeling zijn 
anders. 

Ook is de vorm vanaf de jaren ‘50 tot 
en met de jaren ‘80 niet gewijzigd op 
kleine details na. Ziet u een caravan 
uit de begin periode naast een cara-
van uit de laatste periode bij elkaar 
kunt u duidelijk zien dat het om het-
zelfde merk gaat. Begin 2003 is in Ne-
derland door een aantal enthousiaste 
eigenaren de CCC opgericht. De club 
telt inmiddels ronde de 200 leden. 

Mensen die meer willen weten over 
de CCC kunnen een kijkje nemen op 
de website van de club: 
www.constructamcaravanclub.com

Constructam Caravan Club
Een hernieuwde kennismaking
Hummelo - Kent u ze nog, de Constructam caravans met die karak-
teristieke ronde vormen? In de jaren ‘60 en ‘70 kenden ze een grote 
schare liefhebbers. Helaas is het merk in de jaren ‘80 ter ziele gegaan 
en vallen de Constructams nu onder de ‘oldtimers’. Een groot aantal 
liefhebbers van deze bijzondere caravan hebben zich verenigd in een 
club. De Constructam Caravan Club (CCC) sluit het kampeerseizoen 
af met een najaarsevenement, dit maal is de keuze gevallen op Hum-
melo. In de week van zaterdag 27 augustus tot zondag 4 september 
zullen meer dan 40 klassieke caravans van het merk ‘Constructam’ 
bijeen komen op Camping Jena aan de Rozegaarderweg 7 (6999 DW).

ADVERTORIAL
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GARAGEBEDRIJF

TEERINK B.V.

www.garageteerink.nl

Nieuw bij Garage Teerink: Bovag Pechhulp! vanaf  50,- per jaar!
Inclusief woonplaatsdekking & vervangend vervoer

#garageteerink

facebook.com/garageteerink scan de QR code met uw smartphone

Boeninksteeg 14, Doetinchem Telefoon 0314-324453

Altijd 60 occasions voor u op voorraad!

Zondag 28 augustus

Zomerbingo
en Beachparty

100 prijzen
Opgave: Café de Zwaan
Locatie: Strandpaviljoen 

de Zwaan
Aanvang: 15.00 uur
m.m.v. Fifty-Fifty

Hatha-yoga lessen
dinsdag van 18.30-19.45 uur

en van 20.00-21.15 uur

Bewust bezig zijn met je 
lichaam en je geest.

Bewust worden van je adem-
patroon en leren ontspannen.

Inlichtingen:
W.J. Broeze

www.
yogacentrumwilmabroeze.nl
wilmabroeze@hotmail.com

06-20533352

Een compleet aanbod voor uw mooiste dag op de 
bruidsbeurs bij Landal Stroombroek.   

Vanaf 18.30 uur presenteren diverse ondernemers op het gebied van huwelijk 
en huwelijksvoorbereidingen hun producten en diensten. Tijdens deze avond 
verzorgen Bruidsmode Beijer Besselink en Heezen Mannenmode een unieke 
bruidsshow met de collectie van 2011/2012.

Datum: Dinsdag 20 september 2011

Locatie: Landweerswal 2 7047 CE Braamt   

Tijdstip: 18.30 uur tot 22.30 uur

Entree:  Voorverkoop tot 18 september 2011 F 7,50 p.p.  
Vanaf 18 september F 9,50 p.p.  
De entree is inclusief koffie en petit four.

Voorverkoop adressen: 

Meer informatie: 
Bel 0314-399821  

www.landal.nl/stroombroek

Unieke bruidsbeurs

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
 Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

                                      

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.
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Ze was er al eens eerder op bezoek ge-
weest. Vier weken om er vrijwilligers-
werk te gaan doen en heeft ze aan 
diverse projecten haar medewerking 
verleend. ‘Ik heb er veel gezien en 
ook geconstateerd dat het niet helpt 
wanneer je naar dat soort landen geld 
gaat sturen. Wil je de Afrikaanse be-
volking helpen, dan moet je dat ter 
plekke doen’, zo zegt ze. Op gegeven 
moment kwam Ivette in aanraking 
met mensen van ‘Afripads’. Een klein 
bedrijf dat in Oeganda uitwasbaar 
maandverband fabriceert en distri-
bueert. ‘Afripads’ is een Oegandees 
bedrijf, gesteund door Nederlandse 
investeerders. 
Ivette: ‘Wij werken daar met zo’n 25 
Afrikaanse vrouwen. Ik ben daar pro-
ductie-manager en tegelijk logistiek 
medewerker. Ik ontvang geen salaris, 
enkel een vergoeding om ‘kost en 
inwoning’ te kunnen betalen. ‘Afri-
pads‘ is een schot in de roos en door 
de plaatselijke bevolking heel positief 

ontvangen. Nog altijd maken Oegan-
dese vrouwen bij de maandelijkse 
menstruatie gebruik van bananen- 
bladeren e.d. Wanneer schoolmeisjes 
ongesteld zijn, blijven ze een paar 
dagen thuis. Het geld dat ‘Afripads 
‘ verdient, verdwijnt niet in de zak-
ken van de eigenaars, maar komt de 
bevolking weer ten goede. Zo worden 
er bijvoorbeeld verzekeringen voor 
de vrouwen van betaald of andere 
zaken die het leven van de bevolking 
wat aangenamer maken.
Ik woon en werk in Masaka, daar 
een stadje, vergeleken met hier, een 
dorp. Het ligt op een paar uur rijden 
(met de bus) van hoofdstad Kampala 
waar ongeveer twee miljoen men-
sen wonen. De bewoners in Masaka 
en omgeving hebben, mede door de 
vruchtbare grond, voldoende voedsel. 
In het noorden van Oeganda is het 
momenteel heel erg droog en dreigt 
er hongersnood. Het bedrijf waar ik 
werk geeft de vrouwen kansen, ze le-
ren een naaimachine te bedienen en 
wordt hen verder van alles geleerd. 
De communicatie verloopt via een 
plaatselijke Engels sprekende tolk 
en dat gaat allemaal prima’, zo zegt 
Ivette. Voor haar is werken in Afrika 
een droom die is uitgekomen.
Ivette: ‘Als klein meisje wilde ik er 
altijd al naar toe, van waar de be-
langstelling, ik weet het niet. Naar 

het ‘buitenland ‘gaan, dat was het
helemaal voor mij! Na de middelbare
school (Baudartius in Zutphen) ben
ik al eens in mijn eentje voor een
jaar naar Australië vertrokken. Door
het land reizen, mensen ontmoeten.
Door daarnaast allerlei baantjes aan
te pakken, kon ik in mijn eigen on-
derhoud voorzien. Mijn vader en
moeder hebben mij altijd gestimu-
leerd. Mijn vader zei er altijd wel bij:
‘Prima dat je gaat meid, maar je moet
wel alles zelf regelen, je zelf redden.
Denk niet dat ik jouw hoofdsponsor
wordt, zo sprak hij altijd’, aldus een
lachende Ivette.

Na Australië volgden er reizen naar
tal van andere landen. Toch op ge-
geven moment in Nederland met
succes een studie opgepakt (studie
toerisme en vrije tijd-management).
Ivette: ‘In andere landen mensen le-
ren kennen, kennis maken met hun
leefgewoontes, ik vind het allemaal

heel fascinerend. Een half jaar gele-
den zijn mijn ouders in Oeganda bij
mij op bezoek geweest. Konden ze
met eigen ogen zien waar hun doch-
ter woont en werkt’, zo zegt Ivette.
‘Natuurlijk heb ik ook wel eens heim-
wee, vooral wanneer je de familie een
poos niet hebt gezien. Overigens voel
ik mij in Oeganda absoluut niet een-
zaam. Ik werk van 9.00 uur ‘s mor-
gens tot 18.00 uur. Ik heb ‘ thuis’ een
TV en inmiddels daar ook kennissen.
En dan zo nu en dan met de bus naar
Kampala.
Volgende maand weer terug, ik kijk
er nu al naar uit. Ik heb bij ‘Afripads’
nog een contract tot en met 2012.
Wat ik daarna ga doen, weet ik niet.
Misschien blijf ik er nog een poos, of
ik kom weer terug naar Nederland.
Eén ding is zeker: ‘Ik leer daar in dat
Afrikaanse land heel erg veel. Je moet
er ook beslist niet naar toe gaan om de
wereld te willen verbeteren. Wat mij
hier in Nederland zo opvalt, de men-
sen hebben geen belangstelling meer
voor elkaar. Allemaal te gejaagd. In
Oeganda is dat toch duidelijk anders,
de mensen zijn heel erg vriendelijk
en zeggen ze in zeer gebrekkig Engels
nog altijd tegen buitenlanders ‘How
are you‘ (Hoe gaat het met je). En
met mij gaat het ook heel erg goed’,
zo voegt Ivette Wentink er met een
big- smile aan toe!

Voor even terug bij ouders in Vorden
Ivette Wentink 
woont en werkt in Oeganda
Vorden - Ivette Wentink is voor vakantie weer thuis bij haar ouders
(Appie en Annette Wentink) in Vorden. Niet zo heel erg lang, want
volgende maand gaat ze weer terug naar Oeganda, waar ze woont en
werkt. De ‘thuiskomst ‘ in Nederland houdt tevens in dat zij bij fami-
lie en vrienden, met de laptop onder de arm, binnenkomt en al ‘ver-
tellend ‘foto’s laat zien van het Afrikaanse land. Ivette is van het land
en de mensen daar gaan houden en keert er straks met veel plezier
weer terug!

Ivette in Oeganda

Er werd op deze klamme dag een rit 
gefietst die via Hackfort, Vorden en 
Linde naar Hengelo leidde. Daar was 
een pauze waar menig discussie ont-
stond over hoeveel nestkastjes er za-
ten tussen twee bepaalde punten. Of 
hingen ze in de boom? Na de pauze 
ging de tocht via Delden terug naar 
Wichmond. Ook daar was het goed 
opletten welke verrekijker ook echt 

ver keek. Start en finish waren bij 
café d’ n Olde Kriet. Muziekvereni-
ging Jubal ondersteunde het geheel 
muzikaal. Na de officiële opening 
van de feestweek, die dus een goede 
start kende, was het de beurt aan DJ 
Eddy. 

Donderdagavond is er in het Ludge-
rusgebouw om 19.30 uur een avond 

voor de senioren van Vierakker 
Wichmond. Vrijdagmiddag vinden 
vanaf 13.45 uur bij de tent de kinder- 
en volksspelen plaats. ’s Avonds is er 
feest in de tent met Magic Showband. 
Zaterdagmiddag wordt om 13.00 uur 
begonnen met het vogelschieten. 
’s Avonds is er feest in de tent met 
Manilla. Zondag is om 14.00 de grote 
optocht door Wichmond en nadien 
speelt Hike het middagmatinee in 
de feesttent. Daar zullen ook de uit-
slagen van de optocht en de oriënte-
ringsrit bekend worden gemaakt.

Feestweek Vierakker/Wichmond van start

Orienteringsrit trok veel deelnemers

Wichmond - Ondanks de slechte weersvoorspelling werden de 367 
deelnemers aan de oriënteringsrit die zondagmiddag in het kader van 
de Oranje- feestweek werd gehouden, hooguit nat van zweet.

Er zijn op dit moment nog een be-
perkt aantal toegangskaarten te 
koop bij Spar Jansen, café de Tol in 
De Wittebrink,slagerij de Worste-
pinne in Doesburg, Welkoop te Tol-
dijk en tuincentrum Bloemendaal in 
Voor-Drempt. Ook kan men op de 

site:www.openluchtspel-hummelo.nl 
kaarten bestellen en meer informa-
tie lezen over het openluchtspel van 
deze week.
Het stuk ‘Strijd op de Zuylenkamp’ 
gaat over een dochter van een he-
renboer die graag wil trouwen met 

de zoon van een pachtboer. Maar de 
herenboer heeft een veel betere partij 
voor zijn dochter op het oog,namelijk 
Kareltje uit Den Haag. Onder leiding 
van het regisseursduo Dinie Jansen 
en Gerrit Garretsen hebben tal van 
plaatselijke talenten een rol in dit 
boeiende toneelstuk. Ook boer Jos 
Sloot van de TV serie ‘Boer zoekt 
vrouw’ en zijn inmiddels vrouw ge-
worden Dycke van de Wal leveren 
een bijdrage aan dit openluchtspel.

Openluchtspel

Run op de laatste kaartjes

Hummelo - Op 24, 25, 26 en 27 augustus wordt op het terrein aan het 
einde van de Greffelinkallee het jaarlijkse openluchtspel opgevoerd. 
Ook nu is er weer veel belangstelling om dit toneelstuk in historische 
omgeving mee te maken.

Nog een beperkt aantal toegangskaarten
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Met delen uit deze voorstelling won 
Arjan op 14 mei jl. het Utrechts 
Kleinkunst Festival. ‘Arjan Ver-
schuur heeft een prettige stem om 
naar te luisteren, die ons doet den-
ken aan Stef Bos. ‘ We zullen nog 
veel van hem horen.’(Jury Utrechts 
Kleinkunst Festival). ‘Een prachtige 
tedere voorstelling. Autobiografisch 
maar o zo universeel’, aldus enkele 
reacties na afloop.In eerdere car-
rouselavonden heeft het publiek in 
Linde al kennis kunnen maken met 
zijn prachtige teksten, zijn stem en 
zijn ragfijne gitaarspel. De ervaring 
leert inmiddels dat alles mogelijk is 
in TheaterOnderdeMolen. ‘Femme 
Vocale’ nam op de 7e avond van de 
Zomercarrousel het publiek figuur-
lijk mee uit eten. Vóór de voorstel-
ling en in de pauze hielden deze drie 
dames (Mariske Hekkenberg, Nathaly 
Masclé en Trea Staal) het publiek een 
‘muzikaal menu’ voor. Hierdoor ont-
stond er een prachtig gekleurd en 
afwisselend programma, waarin het 
trio kon laten zien wat ze waard zijn. 
Van jazz tot pop en van meezing tot 

Nederlandstalig en dat alles driestem-
mig. Het publiek genoot volop. Er 
werd dan ook met klem gevraagd of 
ze nog eens terug wilden komen. De 
dames hebben daar volmondig ‘Ja’ op 
gezegd. Kaarten reserveren voor de 

voorstelling van Arjan Verschuur op
woensdag 24 augustus kan via www.
theaterondermolen.nl of telefonisch
0575 -555783. Of loop gewoon binnen
rond half acht. De voorstelling begint
om 20.00 uur, foyer open vanaf 19.15
uur. De mogelijkheid bestaat om
vooraf à la carte te eten bij het naast-
gelegen ’t Proathuus: telefoon 0575-
556421. Ook kan men al reserveren
voor de laatste Zomercarrousel op 31
augustus. Een bomvol programma
met één nieuw gezicht (Mees) en ver-
der vrijwel alle artiesten die eerder
meededen.

Winnaar Utrechts Kleinkunstfestival

Arjan Verschuur houdt publiek spiegel voor
Vorden - Woensdag 24 augustus verzorgt Arjan Verschuur met een 
solo optreden de 8e Zomercarrousel in Theater Onder de Molen. Hij 
brengt dan ‘Spiegel’, een avondvullende kleinkunstvoorstelling over 
het hervinden van je innerlijke kracht na een ingrijpende verlieserva-
ring. Het sprookje van Sneeuwwitje loopt als een rode draad door de 
voorstelling. Het sprookje geeft de liedjes een diepere betekenis en de 
liedjes verhelderen de symboliek in het sprookje.

Arjan Verschuur Femme Vocale

De organisatie was dit jaar duidelijk 
herkenbaar aan de rode shirts, die 
met het logo van de KOC waren ge-
borduurd. De voorzitter Jan Borgman 
heette iedereen welkom op het ter-
rein. Hij was blij met het weer, het 
aantal deelnemers en de waardevolle 
sponsoren. Teleurstelling was er ook. 
“Dan zien we weer dat we met le-
vende zaken te maken hebben. Twee 
kalfjes mochten hier niet op de eind-
keuring komen, omdat deze ring-
schurft hebben gehad. Gelukkig kon-
den de kinderen wel meedoen aan de 
thuiskeuring.” Nieuw dit jaar was de 
publieksprijs. Het publiek mocht kie-

zen welke zij vond dat een prijs ver-
diende. “Ik wens alle kinderen heel 
veel succes vandaag en heel veel ple-
zier.” Daarna startte de keuring. In de 
eerste ring mochten de kinderen hun 
kalf voorbrengen voor de juryleden 
Gerke Wunderink en Benno Rondeel. 
Zij letten op het toilet en de omgang 
met het kalf. In de tweede ring keken 
juryleden Gerreke Boschloo en Bert 
Gotink naar het exterieur van het 
kalf. Speaker Paulien Berends zorgde 
voor de uitleg en interviewde de deel-
nemers, juryleden en mensen uit het 
publiek. In drie leeftijdscategorieën 
ging het erom wie het mooiste kalf 

had en zo kampioen kon worden. De
punten van de eindkeuring werden
opgeteld bij die van de twee thuiskeu-
ringen en de punten voor het boekje.
Alle deelnemers kregen een wit KOC
T-shirt en een rozet voor hun kalf,
als herinnering aan deze wedstrijd.
Uiteraard werden na afloop de vele
vrijwilligers, sponsoren, publiek en
deelnemers van de derde editie van
de Kalveropfokclub Bronckhorst be-
dankt voor hun inzet. 

UITSLAGEN THUISKEURING 
Tien kinderen namen deel aan de
thuiskeuring op 13 augustus. Kampi-
oen werd Wouter Schut. Reservekam-
pioen was Ruud Berendsen en Bas
Beuwer kreeg de aanmoedigingsprijs. 

EINDKEURING WICHMOND 
In de rubriek 7 en 8 jarigen werd Rick
Ruiterkamp kampioen en Janna Bae-
rends reservekampioen. De aanmoe-
digingsprijs was voor Pascal Kem-
perman. Kirsten Jimmink had het
mooiste boekje gemaakt. Bij de 9 en
10 jarigen was het Ruud Schennink
die tot kampioen werd uitgeroepen,
met Femke Boenink als reservekam-
pioen. Erben Kemperman kreeg de
aanmoedigingsprijs en het mooiste
boekje was van Bas Groot Roessink.
Bij de kinderen van 11 jaar en ouder
kreeg Robert van Til de kampioensbe-
ker overhandigd en Mathijs Hilge de
aanmoedigingsprijs. Eline Brummel-
man werd reservekampioen en kreeg
een prijs voor het mooiste boekje.
Over alle rubrieken werden nog vier
extra prijzen uitgereikt. Het mooiste
kalf was van de buurmeisjes Caro-
lien Hiddink en Marise den Bakker.
Robert van Til kreeg een prijs voor
het beste voorbrengen en Kisten Jim-
mink toonde het beste getoiletteerde
kalf. De publieksprijs ging naar May-
ke Bergevoet.

Kalveropfokclub Bronckhorst 2011

Eindkeuring op zonnig Warnstee terrein

Wichmond - Zaterdag 20 augustus was het zover: de eindkeuring van 
de derde editie van de Kalveropfokclub Bronckhorst op het terrein 
van Camping Warnstee in Wichmond. Na een goede voorbereiding, 
met het schoonhouden van het kalf en het leren voorbrengen, moes-
ten de kinderen deze dag voor de jury verschijnen.

De kampioenen van de Kalveropfokclub 2011: (v.l.n.r.) Marise den Bakker, Carolien Hid-
dink, Robert van Til, Wouter Schut, Ruud Schennink en Rick Ruiterkamp.

Al deze bomen geven zoveel vruch-
ten dat het onmogelijk is om deze 
met een gezin op te eten, vandaar 
dat kinderboerderij Feltsigt mensen 
in de gelegenheid stelt om gratis fruit 
te plukken van zijn of haar favoriete 
boom. Het klimmateriaal (ladders 
en trappen) is op de kinderboerderij 
aanwezig, maar men dient zelf voor 
emmers of kistjes te zorgen. 

De fruitbomen bestaan uit verschil-
lende appel en peren bomen en een 
grote notenboom. De appels zijn er 
onder andere in de soorten notaris en 
elstar en de perenbomen zijn er on-
der andere in de soorten klaps, suiker 
en stoofperen. In de speelweide van 
Feltsigt is een NIEUWE SPEELBOOT 
geplaatst ter vervanging van de oude 

boot die helemaal versleten was door 
het vele spelen hierop. De nieuwe 
speelboot is mede mogelijk gemaakt 
door een aantal gulle gevers waaron-
der het coöperatiefonds van de Ra-
bobank, schoenmode Hermans, wel-
koop Hengelo en vele bezoekers van 
de kinderboerderij. Namens Everlien, 
Albert en alle dieren hartelijk dank 
hiervoor. 

Tevens is het zonnebloemendoolhof 
deze weken voor het laatst open dus 
wees er nog snel bij nu het nog kan. 
Kinderboerderij Feltsigt, Bekveldse-
weg 5, Bekveld. De fruitplukweken 
zijn van woensdag 24 aug. t/m zondag 
28 aug. en van woensdag 31 aug. t/m 
zondag 4 sept. van 13.00 - 18.00 uur. 
Meer informatie zie www.feltsigt.nl

De fruitpluk weken
Bekveld - Kinderboerderij Feltsigt houdt twee fruitplukweken voor 
mensen die zelf geen fruit hebben en toch zin hebben aan zelfgepluk-
te onbespoten vruchten. Op het terrein van de kinderboerderij bevin-
den zich vele fruitbomen, een groot aantal is jonge aanplant van 5 of 
10 jaar geleden en een aantal bomen is al wat ouder.

Maar 40 jaar terug is het begonnen en in deze periode zijn er 
heel veel mensen geweest die Flophouse een warm hart hebben 
toegedragen en regelmatig bij Flophouse te vinden waren of zelfs 
personeel zijn geweest. Maar helaas kent de huidige generatie 
van Flophouse niet de generatie die bijvoorbeeld in de jaren zes-
tig, zeventig of tachtig actief waren. 

Daarom een oproep aan alle oude generaties Flophouse om een
mail te sturen naar info@flophouse.nl met daarin naam en adres,
zodat de organisatie van Flophouse iedereen kunnen uitnodigen
om het 40-jarig jubileum samen met hen te vieren.

Flophouse zoekt 40 jaar terug
Toldijk - 24 september is de belangrijkste zaterdag van het 
jaar. Dit niet omdat de ramadan begint of omdat er ie-
mand van het Koningshuis jarig is maar omdat Flophouse 
dan zijn 40ste verjaardag viert. Kortom in dat weekend 
zal het jubileumfeest georganiseerd worden waarbij na-
tuurlijk zoveel mogelijk mensen worden uitgenodigd.
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De start vond plaats bij de Dru Cul-
tuurfabriek in Ulft. De route slingerde 
door de prachtige Achterhoek, waar 
bij elf steden elf kunstenaars hun 
werk voor de veiling van die avond 
tentoonstelden en hun vouchers uit-
deelden. Eindpunt was wederom ’s 

Heerenberg. De doorkomst van de 
100 klassieke auto’s in Bronkhorst 
werd door belangstellenden met veel 
plezier bekeken. Zoveel oude auto’s 
achterelkaar, dat hoort en ziet men 
niet elke dag. De deelnemers had-
den een stop bij het marktpleintje 

van deze kleine stad, naast de Kapel 
van Bronkhorst. Daar konden zij het 
werk van kunstenaar Elly Overberg 
goed bekijken, omdat het op een flin-
ke schildersezel stond te pronken. 

De Alfa Romeo 2000 GTV van Rogier 
Kluit en Emmeke Gosselink kwam in 
Bronkhorst nog na de Kever Cabrio 
1303LS van Jan Jansen en Walter van 
Hulstijn langs. In de loop van de rally 
wisselden zij van plek en behaalde de 
Alfa een gedeelde vijfde en de Kever 
een achtste plaats.

Achterhoek Elfsteden Classic Rally
Steenderense rijders behalen vijfde plaats

Bronkhorst - Afgelopen vrijdag 19 augustus werd de derde Achter-
hoek Elfsteden Classic Rally gereden. Het team uit Steenderen met 
startnummer 66, Emmeke Gosselink en Rogier Kluit, eindigden op 
een gedeelde vijfde plek. Team 53, Walter van Hulstijn en Jan Jansen 
behaalde een achtste plek. “Van de 100 auto’s is dat dus netjes,” kijkt 
Rogier tevreden terug op een geslaagde en mooie dag!

De Kever Cabrio en de Alfa Romeo tijdens de Achterhoek Elfsteden Classic Rally 2011 bij Elly Overberg in Bronkhorst.

Het toernooi begon zaterdag 13 au-
gustus en kreeg zondag 14 augustus 
en zaterdag 20 augustus een vervolg. 
Aan het toernooi deden drie dames-
teams mee. Bij de dames werd HC ’03 
eerste. Steenderen werd tweede en 
Keijenburgse Boys derde. De fairplay-
cup ging naar Steenderen. 
Zaterdag 20 augustus werden de kruis-
finales, de kleine finale en de finale 

gespeeld. Bij de kruisfinales was Zelos
te sterk voor Zelhem 3 – 1 en Steen-
deren won met 2 – 0 van Ratti. De
finalewedstrijd werd op verzoek van
de finalisten met een uur vervroegd
en tegelijk gespeeld met de kleine
finale. De wedstrijd om de derde en
de vierde plaats ging tussen Zelhem
en Ratti die door de Kranenburgers
met 1 – 0 werd gewonnen. De finale
Zelos – Steenderen werd overtuigend
gewonnen door Zelos met 5 – 1. De
fairplay-cup werd beschikbaar gesteld
door het CDA afdeling Bronckhorst
en door Henk Onstenk uitgereikt aan
Ratti. De prijsuitreiking werd gedaan
door wethouder Paul Seesing.

Zelos wint Bronckhorster 
voetbaltoernooi
Keijenborg - Zelos is winnaar ge-
worden van het Bronckhorster 
voetbaltoernooi. De wedstrijden 
werden gespeeld op de velden van 
de organiserende voetbalvereni-
ging Keijenburgse Boys.

De nieuwe groep Fusión Flamenca 
gaat een stap verder dan de traditio-
nele flamenco en gebruikt naast fla-
menco invloeden uit Folk, Rock en 
Jazz om met haar tien leden en veel 
temperament een explosieve, verras-
sende, en avondvullende show met 
muziek en dans te creëren.
De voorstellingen van Fusión Fla-
menca worden gekenmerkt door pas-
sie en liefde voor flamenco in al haar 
facetten. De danseressen, vocalisten 
en muzikanten van Fusión Flamenca 
vormen een bonte mengeling van 
maar liefst vijf nationaliteiten. 
Fusión Flamenca respecteert de tra-
ditionele wortels van flamenco, maar 
geeft er een eigen, grensverleggende 
draai aan. Met hun voorstelling in 
eigen naam is Fusión Flamenca in 
Nederland op verschillende locaties 
te zien. 
Fusión Flamenca bestaat uit Juan 
Peñas Pérez-Cante y Palmas, Onno 
Kramer (muzikaal leider), Bart van 
Uden-Flamencogitaar, Karin Dieters, 
Carolina Fernández Barboza, Tina 
Castillo Autie-Flamencodans, André 
Schoorlemmer-Elektrische gitaar en 
Mandoline, Vasco Asturiano-Basgi-
taar en Contrabas, Dymphi Peeters-
(dwars)Fluit en vocal en Peter Run-
hardt-Percussie. Danseres Karinkomt 
uit Vorden, Juan, Andréen Onno heb-

ben allen in Enschede gestudeerd.
Afgelopen seizoen heeft de groep in
diverse theaters in de Randstad ge-
speeld, onder andere in Paradiso, tij-
dens het flamenco festival ‘Salud al
Verano’ in Middenbeemsteren inde
stadsschouwburg in Schiedam. Daar-
naast won danseres Karin Dieters,
met muzikale steun van de leden
van Fusión Flamenca vorig jaar de
publieksprijs tijdens het Zuid Laren
Flamenco Festival. Enkele leden van
Fusion Flamenca waren vorig jaar
ook te zien als flamenco-orkest in de
VPRO serie ‘Bernhard, schavuit van
Oranje’. Zaterdag 3 september speelt
de groep op het ‘Doe Dans festival’ in
Biddinghuizen en op zondag 9 okto-
ber in Theater Concordia in Ensche-
de. Nadere informatie over Fusión
Flamenca kunt u vinden op http://
fusionflamenca.wordpress.com/.
U kunt wekelijks de uitzendingen
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Fusión Flamenca bij 
LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 31 augustus zal de groep Fusión Flamenca
tussen 20.00 en 22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org,
dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Gezien het feit dat er dit jaar weder-
om vier Vordense duivenliefhebbers 
geselecteerd zijn voor deelname, is de 
beroering binnen de regionale post-
duivensport weer enorm. “We kun-
nen hier spreken van een unicum. 
Het is eens te meer een bevestiging 
dat er bij de verschillende liefhebbers 
in Vorden absolute topduiven zitten. 
Vorden staat op de kop,” aldus Jozef 
Meijer. De vier Vordense liefhebbers 
zijn: Jozef Meijer, Martijn Schuerink, 
Marc Tiemessen en Edwin Bruinsma. 
Deze personen hebben half april 2011, 
elk één jonge topduif afgeleverd in 
Duitsland waarmee vervolgens, vanaf 
een duivenhok in Usedom gevlogen 
gaat worden. Op dit hok zitten 1250 

geselecteerde ‘raspaardjes’ uit alle 
werelddelen, welke gedurende meer-
dere vluchten gaan strijden voor de 
eer en het forse prijzengeld. 
De voorzitter van P.V. Vorden, tevens 
Usedom Teamcaptain Jozef Meijer 
vermeldt: ”Het is ongelofelijk dat we 
dit jaar wederom met vier Vordense 
duiven naar Usedom gaan. De eind-
race is 3 september. Er wordt dan een 
vlucht van 386 kilometer vervlogen. 
Hier hebben wij een speciale Vip uit-
nodiging voor ontvangen.” 
De Vordense liefhebbers die graag 
geziene gasten zijn op vele interna-
tionale postduiven happenings, alles 
onder het motto van internationale 
kennisverbreding, zullen vrijdag 2 

september vertrekken om ’s avonds 
aan te komen in Poznan. Daar zul-
len de contacten welke opgedaan zijn 
tijdens de Olympiade 2010 weer eens 
stevig aangehaald worden. “Er is een 
speciale reünie in Poznan voor ons ge-
organiseerd en we rijden de volgende 
dag samen met deze personen naar 
Usedom. Het zijn voor mij vrienden 
voor het leven,” aldus een geëmoti-
oneerde Jozef Meijer. “Wij zullen de 
duiven dan samen opwachten vanaf 
een speciaal voor deze gelegenheid 
gefabriceerd platform. Deze is op 100 
meter hoogte gelegen, zodat we een 
uniek zicht hebben op de aankomst 
van de duiven. Het is voor mij echt 
het hoogtepunt van het jaar en de 
combinatie met het bezoek aan Poz-
nan maakt het echt heel bijzonder.” 
De duiven welke deelnemen aan de 
race zijn van absolute topkwaliteit 
en de verwachtingen zijn dan ook 
hooggespannen. “Wij zullen u op de 
hoogte houden van de uitslag in sep-
tember.”

Deelname Vordense duivenliefhebbers

Eenhoksrace Usedom

Bronckhorst - Vier Vordense topliefhebbers zijn voor het derde jaar 
in successie geselecteerd voor deelname aan de unieke postduiven 
eenhoksrace in USEDOM, Duitsland.Sinds 2007 vindt er op het schier-
eiland Usedom in Duitsland, tegen de Poolse grens aan, de jaarlijkse 
prestigieuze, internationale FCI postduivenrace plaats. Binnen de 
internationale postduivenwereld wordt deelname aan deze race nog 
steeds als zeer bijzonder ervaren.

Het Usedom Team van Postduivenvereniging Vorden.

In deze workshop wordt vanuit me-
ditatie met verschillende werkvor-
men - tekenen, schilderen, collage 
- en via jouw ver-taling naar accepta-
tie en omzetting in winst, gewerkt. 
Voor deze workshop zijn 4 tot 10 
deelnemers nodig. Aanmelden kan 
via e-mail joseevanderstaak@het-
net.nl of bellen: 0575-555783. Meer 
informatie: www.amare-atelier.nl

Workshop Rouw en Verlies
Vorden - Atelier Amare aan de 
Komvonderlaan 6 in Vorden or-
ganiseert op vrijdag 26 augustus 
van 13.00 tot 17.00 uur een work-
shop ‘Rouw & Verlies’. Hoe ga je 
om met het verlies van je jeugd, 
je oude huis, je baan, maar ook 
met het overlijden van je part-
ner, kind of ouder?
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Het evenement begint op vrijdag-
avond met de ontvangst van de deel-
nemers in de Hamove-molen, Varssel-
seweg 34 in Varssel. Deze ontvangst 
begint om 20.30 uur met de officiële 
opening van het evenement gevolgd 
door een korte rijdersbespreking 
voor de deelnemers. Aansluitend zal 
de avond verder opgeluisterd worden 
door blaaskapel ’de Bloasköppe’ uit 
Hengelo Gld. waarbij de aanwezigen 
gezellig kunnen bijpraten. Op zater-
dag 27 augustus zullen om 10.01 uur 
de eerste deelnemers van start gaan 
voor een rit van ongeveer 100 kilo-
meter door de prachtige Achterhoek. 
Halverwege de rit is een pauze ge-
pland bij Museum ’ut Olde Ambacht’, 
Stationstraat 26 in Wehl. De finish op 
zaterdag zal zijn vanaf 14.30 uur bij 
de Hamove-molen, waar de motoren 
door het publiek bewonderd kunnen 
worden. 
Zaterdagavond is er voor de deel-
nemers een heerlijk buffet geor-
ganiseerd, waarna aansluitend de 
feestavond plaats zal vinden met 
een prachtige stukje muziek en mis-
schien nog wel meer. Nieuwsgierig? 
Kom gerust een kijkje nemen!

Op zondagmorgen vertrekken de eer-
ste deelnemers ook weer vanaf 10.01 
uur bij de Hamove-molen voor een rit 
van rond de 90 kilometer. Rond 10.30 
uur zullen de eerste deelnemers ar-
riveren bij de Fa. Kramp Transport, 
Tulnersweg 8 in Halle-Heide voor een 
koffiepauze van 30 minuten. Vervol-
gens zullen zij hun weg vervolgen 
richting Aalten waar halverwege de 
rit vanaf 11.45 uur 60 minuten ge-
pauzeerd zal worden bij Modelspoor 
Panorama, Beerninkweg 2a in Aal-
ten. 

De finish van de zondagrit is vanaf 
14.00 uur bij de Hamove-molen, 
waar dan tevens een CONCOURS 
D’ELEGANCE gehouden wordt. Een 
jury zal de meest interessante, mooist 
gerestaureerde of origineelste motor-
fiets uit het deelnemersveld selecte-
ren. Het publiek is dan uiteraard ook 
van harte uitgenodigd om dit unieke 

RIJDEND MUSEUM nog eens rustig 
te bekijken. De motoren staan dan 
voor de Hamove-molen opgesteld. 
Om ongeveer 16.30 uur zal dan de 
prijsuitreiking en afsluiting van de 
46e Internationale Hengelo Rally 
plaatsvinden in de Hamove-molen. 
Liefhebbers van oude techniek kun-
nen dit weekend hun hart weer opha-
len door dit evenement te bezoeken. 
De organisatie hoopt u te mogen be-
groeten op 27 en 28 augustus bij de 
Hamove-molen, Varsselseweg 34 in 
Hengelo Gld. of onderweg langs de 
routes.

Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met: Hamove Ral-
lysecretariaat, Robert Kreunen, tel. 
0575-463434. E-mail: hengelorally@
hamove.nl Voor laatste nieuws: www.
hamove.nl veteraan

Vrijdag 26 tot en met zondag 28 augustus

46e Internationale Hengelo Rally

Hengelo - Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 augustus zal de 46e In-
ternationale Hengelo Rally voor Historische Motorfietsen met bouwja-
ren tussen 1900 en 1940 verreden worden. De Internationale Hengelo 
Rally is dit jaar toe aan haar 46e editie en er zullen weer vele deelne-
mers uit binnen- en buitenland aan de start verschijnen zoals Enge-
land, Duitsland, Zwitserland, België, Luxemburg en uiteraard Neder-
land. Motorfietsen van beroemde en minder beroemde merken kunt 
u aan u voorbij zien trekken: Triumphs, Husqvarna’s, DKW’s, BMW’s, 
Brough Superior’s, Harley-Davidson’s, Indians, Zündapps, Terrot’s, 
Peugeot’s, kortom te veel om op te noemen. Rondom de Hamove- mo-
len is zoals gebruikelijk dit unieke Rijdend Museum met eigen ogen 
te aanschouwen.

Open Monumentendag 2011 wordt 
op woensdag 7 september geopend 
in Het Anker te Steenderen met een 
lezing door Yvonne Hermus van de 
provincie Overijssel. Het thema is: 
‘Traditie en vernieuwing’, - verande-
ring van boerenerven in burgererven 
-. Een actueel onderwerp, gezien alle 
veranderingen op het platteland, ook 
in onze omgeving! De lezing begint 
om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 
19.30 uur. De toegang en het eerste 
kopje koffie is gratis! Zaterdag en 
zondag 11 en 12 september kunt u ge-
nieten van vier prachtige routes door 

onze fraaie gemeente. Dit jaar zijn er
zelfs diverse objecten speciaal open-
gesteld en heeft de stichting weer de,
inmiddels bekende, uitgebreide Open
Monumentendag-brochure samenge-
steld. Veertig pagina’s boordevol met
informatie. Op alle vertrekpunten is
deze brochure 2011 gratis te verkrij-
gen. Vertrekpunten zijn: Smedekinck
te Zelhem; Galerie 1880 te Laag Kep-
pel; Ludgerus Gebouw te Vierakker
en de kapel in Bronkhorst. Zowel op
zaterdag als op zondag zijn deze vier
informatiepunten geopend van 11.00
tot 17.00 uur.

Open Monumenten Dag

Binnenkort gaan de deuren
weer open

Het tweede weekend van september is in Nederland traditioneel ge-
reserveerd voor Open Monumentendag. Ook in de gemeente Bronck-
horst. Het thema dit jaar is ‘Nieuw gebruik, oud gebouw’. De Stichting
Open Monumentendag Bronckhorst heeft een viertal prachtige routes
uitgezet, waarbij dit jaar op elke route een aantal monumenten ter
bezichtiging opengesteld is.

Bronkhorst anno 1904

De vorige keer, bij mooi weer op het 
terras van Hotel Bakker, waren ruim 
20 personen aanwezig. De derde en 
laatste koffiemorgen van dit seizoen 

is op donderdag 25 augustus as. 

De eerste middagbijeenkomst van dit
seizoen vindt plaats op donderdag
22 september as. in het Stampertje.
Dan hoopt voor ons te spreken ds. C.
Ferrari uit Hengelo over de reis naar
Israël en Jordanië.

Derde en laatste koffiemorgen
Vorden - De PCOB afdeling Vorden 
organiseert in de zomermaanden 
koffiemorgens bij Hotel Bakker.

We hebben er zin in, want er ligt van 
allerlei leuks in het verschiet! Alle 
leerlingen hebben aan de hand van 
een zelfgemaakte vakantiedoos over 
hun zomervakantie verteld. Hierin 
zaten veel leuke voorwerpen zoals 
toegangskaartjes, foto’s en platte-
gronden. Normaal gesproken wordt 
de start van het nieuwe schooljaar 
duidelijk aangekondigd met het span-
doek “Wij gaan weer naar school”. 
Alleen is deze in Velswijk nergens 
te bekennen. En dat terwijl toch veel 
kinderen de gevaarlijke Kruisbergse-
weg over moeten steken. Zegt het dus 
allen voort: “De leerlingen van OBS 
Velswijk gaan weer naar school!”. 

Op maandag 5 september a.s. wordt er 
voor de ouders van de school een in-
formatieavond georganiseerd. Wordt 
uw zoon of dochter binnenkort 4 jaar 
en bent u op zoek naar een leuke, ge-
zellige basisschool, dan bent u van 
harte uitgenodigd op deze avond. De 
informatieavond voor de kleuters is 
van 20:30 uur tot 21:30 uur. Kijk voor 
meer informatie over OBS Velswijk 
op www.obsvelswijk.nl.

De leerlingen van OBS Velswijk gaan weer 
naar school!
Velswijk - Een nieuwe klas, een 
andere juf of meester, weer vroeg 
opstaan… De eerste schoolweek 
zit er alweer op. De leerlingen en 
leerkrachten van OBS Velswijk 
zijn afgelopen week vol enthou-
siasme begonnen aan het nieuwe 
schooljaar.
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INTERNATIONALE TOPACTS
Harm Klomps heeft er zin in. De in 
Bocholt woonachtige Nederlandse 
concertorganisator (geboren en geto-
gen in het Achterhoekse Dinxperlo) is 
inmiddels gepokt en gemazeld in de 
internationale muziekscene. ‘Sinds 
1976 zit ik in de internationale mu-
ziekscene en werk ik voor ‘The Inter-
national Music Factory’, een van oor-
sprong succesvolle Duitse onderne-
ming die via de Nederlandse tak die 
Klomps runt, nu ook in Nederland 
festivals en andere grote muziekeve-
nementen wil gaan organiseren. Er 
staat heel wat op stapel en Lust for 
Live is het eerste project. De plannen 
die men heeft in Nederland, en dus 
ook met het Lust for Live-festival in 

Lichtenvoorde zijn groots. ‘We zijn 
een onderdeel van de Stölting Gruppe, 
een gigantisch grote onderneming in 
Duitsland gespecialiseerd in onder-
meer events, security en catering.’ 
Was het eerst de bedoeling het eerste 
jaar Lust for Live direct al een me-
gagroot festival in de trant van Arrow 
Classic Rock neer te zetten, besloot 
Klomps onlangs dit jaar toch iets 
kleiner te starten om volgend jaar gi-
gagroot uit te pakken. ‘We hadden al 
contacten met internationale topacts 
die op het punt stonden te tekenen, 
maar in die contacten met hen, die 
via een buitenlandse concertorgani-
sator liepen, daar kwam iets tussen 
dat ons deed besluiten van die me-
gagrote acts af te zien en het dit jaar 
dan eerst maar iets kleiner van opzet 
te gaan organiseren, maar nog steeds 
groots en zonder de opzet te wijzi-
gen. De acts die we dit jaar hebben 
zijn in Nederland nog steeds grote 
namen. De contacten met hen had-
den we zelf en al van begin af aan dat 
we begonnen met een programma 
samen te stellen,’ vertelt Klomps. ‘De 
voorbereidingen voor volgend jaar 
lopen nu al wel. Het wordt volgend 
jaar een driedaags festival dat met 
een in grote lijnen zelfde line-up op 
drie verschillende plekken tegelijker-
tijd plaatsvindt. In Lichtenvoorde en 
op twee plekken ergens in Duitsland. 
Zo is het aantrekkelijker om grote in-
ternationale toppers te contracteren. 
De ene dag spelen ze dan in Lichten-

voorde, de beide andere dagen op de 
gelijknamige festivals in Duitsland. 
Er zullen naar alle waarschijnlijkheid 
nog enkele grote Nederlandse partij-
en aansluiten in de organisatie.’ 

TOP LINE UP
Naast de beste rock uit de vaderland-
se popgeschiedenis staan er diverse 
aanstaande grote Nederlandse acts 
op het eerste Lust for Live festival. 
‘De bands Ralph de Jong and Crazy 
hearts en Tommy Ebben and the 
Small Town Villians bijvoorbeeld. Ge-
weldige bands die veel gevraagd zijn 
en door 3FM inmiddels ook ontdekt 
zijn. Er wordt ze een grote toekomst 
voorspeld.’

Vrijdagavond vanaf 17.00 uur start 
Lust for Live met een tributeavond, 
met niet zomaar tributebands. De 
beste tributeacts die voorhanden zijn 
staan geprogrammeerd; onder ande-
re The ZZ Tops, Skinner (Lynyrd Sky-
nyrd), Kashmir (Led Zeppelin). 
Zaterdag start het festival reeds om 
12.00 uur. Kaarten kosten voor de 
vrijdag € 10,00 en zaterdag € 25,00. 
Kaarten zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij Café de Zaak Lichten-
voorde, Café de Vos Westendorp, 
Record Store Popeye Hengelo, Café 
Schiller Aalten, BBV Bocholt, E-tickets 
Nederland en alle Free Record Shops 
in Nederland. 

Meer info: www.lust-for-live.nl

2 en 3 september De Schans Lichtenvoorde

Knallende namen op 
eerste Lust for Live Festival
Oost-Gelre -Wishbone Ash, Power-
play, Livin Blues, Massada, Brain-
box. Klinkende namen uit de 
Nederlandse popgeschiedenis en 
namen die er nog steeds toe doen 
en bij vele liefhebbers nog steeds 
voor kriebels in de onderbuik 
zorgen. Zomaar enkele namen 
van de eerste affiche van Lust for 
Live, het classic rock festival dat 
vrijdag 2 en zaterdag 3 september 
plaatsvindt op de Schans in Lich-
tenvoorde. ‘Op heilige grond,’ 
zegt organisator Harm Klomps. 
‘De Zwarte Cross, Arrow-classic-
rock, Oerkracht. Allemaal grote 
evenementen van naam en faam, 
die mede door de plek en de lig-
ging mega-festivals werden. ‘De 
Schans’ wordt in Nederland, maar 
ook in de internationale pop- en 
rockscene inmiddels, gezien als 
één van de beste locaties om een 
grootschalig popfestival neer te 
zetten. De Achterhoek, en dan 
met name het terrein de Schans 
en de gemeente Oost Gelre, is bij 
uitstek de plek om dit soort fes-
tivals te organiseren. Je krijgt al 
goede zin als je aankomt rijden. 
Tel daarbij op dat de gemeente 
Oost Gelre te kennen heeft gege-
ven dit soort grote evenementen 
graag binnen haar gemeentegren-
zen wil hebben en houden, zich 
als evenementengemeente wil 
profileren en de Achterhoekers 
wel in zijn voor een rockfeestje, 
dan is een festival op voorhand al 
geslaagd. En wat het weer betreft 
hoeft niemand zich zorgen te 
maken. Het festival vindt plaats 
in een grote sfeervol aangeklede 
festivaltent.

Organisator Harm Klomps van Lust for Live

Hoewel alle deelnemers keurige re-
sultaten haalden op het gebied van 
verantwoord afslanken was het eind 
resultaat bij Diana toch het grootst. 
Gedurende drie maanden werden 
alle deelnemers individueel begeleid 
op het gebied van voeding en sport 
om op deze manier verantwoord en 
succesvol te werken aan hun gewicht 
en vetpercentage.
De individuele afstemming van zo-
wel het trainingsprogramma als het 
voedingsadvies bij iedere deelnemer 

is wat de manier van begeleiding zo
succesvol maakt. Klanten boeken na-
melijk altijd resultaat en tevens kun-
nen ze het goed volhouden omdat ze
niet te maken krijgen met honger-
gevoel of met een te zware training.
Ook na deze drie maanden blijven
de klanten begeleid worden om te
werken aan nieuwe successen en om
eventuele terugval te voorkomen zo-
dat het programma ook op de lange
termijn succesvol is. 
We willen alle 27 deelnemers bedan-
ken voor hun inzet en feliciteren met
hun behaalde resultaten! 
Heeft u ook interesse in individu-
ele begeleiding neem dan contact op
met Sportcentrum AeroFitt: tel 0575
- 465001 of mail naar 
thomas@aerofitt.nl

Winnares afvalrace 
Sportcentrum AeroFitt
Hengelo - De winnares van de af-
valrace bij Sportcentrum Aero-
Fitt is geworden Diana Looman. 
Diana wint haar cursusgeld terug 
en mag oprecht trots zijn op haar 
geweldige prestatie!

Alle deelnemers krijgen een trainings-
schema voor drie maanden waarmee 
zij stap voor stap hun conditie kunnen 
verbeteren. Zowel hardlopen, wande-
len en fietsen maken deel uit van dit 
schema. Hardlopen en wandelen wis-
selen elkaar tijdens de training dusda-
nig af dat je niet uitgeput raakt. Rust 
tijdens de training is van even veel 
waarde als inspanning. De tien begelei-
de trainingen vinden plaats op vrijdag-
ochtend van 09.00 tot ongeveer 10.30 

uur vanaf de Koningsweg in Hengelo
Gld. en worden afgesloten met een
kop koffie of thee en de gelegenheid
om nog even na te praten. In de herfst-
vakantie is er geen training. De kosten
bedragen 100 euro per persoon voor
de trainingen,de begeleiding, het trai-
ningsschema en de koffie of thee na
afloop. De groep bestaat uit maximaal
15 deelnemers. Meer informatie en op-
gave kan via de mail feikje.breimer@
fastfoot.nl of telefonisch 06 29467463.

Hardlooptraining voor starters

Hengelo - Op vrijdagochtend 16 september start gediplomeerd hard-
looptrainster Feikje Breimer met een startersgroep in het buitenge-
bied van Hengelo Gld. Plezier in beweging staat voorop, de trainings-
opbouw is geleidelijk en gaat uit van de persoonlijke mogelijkheden
van de deelnemers.

Hardlooptrainster Feikje Breimer.

In de Kapel in Bronkhorst exposeer-
den Ina en Joraldien samen met 
beeldhouwer Ties Mulder. Op zich 
bood het geheel hierdoor een mooi 

en kleurrijk plaatje. En individueel 
zijn de kunstwerken ook de moeite 
waard. Op de IJsselkade in Zutphen 
zullen Joraldien en Ina evenals vele 

anderen hun werken laten zien en 
uiteraard zijn deze ook te koop. Van 
11.00 tot 17.00 uur kan iedereen die 
uit is op ‘wat de buurman of buur-
vrouw niet heeft’ hier uitstekend 
terecht. De kade is vrij toegankelijk. 
Voor informatie: www.galeriebronk-
horst.nl, www.jbartpaintings.nl en 
www.kunstaandeijssel.nl.

Joraldien en Ina ook aan de IJssel

Zutphen - Minder dan een week geleden werden de schilderijen van 
Joraldien Boenink en Ina Bijvank nog tentoongesteld in de Kapel van 
Bronkhorst. Komend weekend, zondag 28 augustus, staat het evene-
ment ‘Kunst aan de IJssel’ op het programma.

Ina Bijvank (l.) en Joraldien Boenink tijdens het evenement ‘Kunst aan de IJssel’.

De Hospice doet bijzonder goed en 
dankbaar werk voor zowel de patiënt 
als de familieleden. Hierbij zijn ze erg 
aangewezen op vrijwilligers. Aange-
zien FNV- Bouw Hospice een warm 
hart toedraagt wordt deze actie ge-
organiseerd. Het doel is zoveel moge-
lijk geld in te zamelen zodat Hospice 
haar werk kan voortzetten. Mensen 
die aan deze sponsorloop willen deel-

nemen dienen zich deze zaterdag om
9.30 uur te melden bij De Olde Let-
tink aan de Mispelkampdijk 11 in
Vorden. Als men niet wil of kan mee-
lopen maar wel wil sponsoren dan
kan men op die ochtend tussen 9.30
en 10.00 uur een bijdrage in de aan-
wezige bus deponeren of overmaken
op giro 4159320 t.n.v. Sponsorloop
Hospice 2011. 
Indien men meeloopt s.v.p. een mail
sturen aan nijenhuis185@hetnet.nl
zodat de organisatie weet hoeveel per-
sonen er van start gaan. In het buurt-
schap Veldwijk is een route uitgezet
met een lengte van circa tien kilome-
ter. Deelname aan deze sponsorloop
kost (voor het goede doel) minimaal
5 euro.

FNV- Bouw afdeling Ysselvallei

Sponsorloop voor Hospice
Vorden - De FNV- Bouw afdeling 
Ysselvallei organiseert zaterdag 
10 september een sponsorloop 
voor Hospice in Zutphen. Zoals 
wellicht bekend is de Hospice 
een tehuis voor zieke mensen 
voor begeleiding in hun laatste 
levensfase.

Vorden. Zondag 4 september organi-
seert de VAMC De Graafschaprijders 
een oriëntatie- en puzzelrit voor au-
to’ s en motoren, waaraan iedereen 
mee kan doen. De rit met een lengte 
van circa 50 kilometer (2 uur rijtijd) 
is uitgezet door Jan Luiten en Harry 
Horsting. Er zijn drie klassen: A , B en 

voor de beginners een C- klasse. Deel-
nemers kunnen zich vanaf 13.00 uur
inschrijven bij ’ t Kontaktpunt (het
clubhuis van de Graafschaprijders)
aan de Eikenlaan 2a in het buurt-
schap Kranenburg parallel aan de
provinciale weg Vorden- Ruurlo.

Acht Kastelenrit voor 
auto’s en motoren
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Wat is: A. Tellen; Tellen; 
  “Ene, twee, dree, vere, vive, zesse, zeuvene, achte, negenen,  
  tiene, elvene, twaalvenen, dattiene, dattig, veerteg, viefteg,  
  zesteg, zeuventeg, tachtentg, negenteg”.

 B. Gevaar; Voertuig (wagen of kar) met paard. 
  “Wi’j komt met ‘t gevaar”.

 C. Notjen; Elkaar kritiseren, elkaar plagen. 
  “met mekare notjen”. 
  “Wat bu’j toch altied an ‘t notjen met mekare”.

Antwoorden

We’j nog van too?

afd. Dialect

Groepen bouwers hebben hun idee 
uitgewerkt en willen het resultaat 
graag aan u tonen. Zij zullen zorgen 
dat het feeërieke schouwspel, bege-
leid door tekst en passende muziek, 
u brengt in de Warnsveldse Gon-
delsfeer. Uniek in Nederland zijn de 
gondels, ze worden namelijk verlicht 

door vetpotjes. Hiervoor is een speci-
ale techniek ontwikkeld, met wind 
waaien de potjes bijna niet uit, voor 
regen zijn we een beetje bang, maar 
dat hoort bij de Warnsveldse Gondel-
vaart. Vanaf 20.00 uur zal Shianty 
koor ,, Op Koers” uit Gorssel zorgen 
dat het wachten op het intreden van 

de duisternis, zo aangenaam moge-
lijk wordt. 
Om 21.15 uur start de Gondelvaart, 
de gondels zullen zorgen voor een 
onvergetelijke avond. Aanwijsbor-
den zullen u naar de toegang leiden, 
tevens zal de rijrichting aangegeven 
worden naar de parkeerplaatsen.
Voor rolstoelen hebben we speciale 
voorzieningen. Zie voor meer infor-
matie www.gondelvaartwarnsveld.nl

Gondelvaart Warnsveld 
(gemeente Zutphen)

Warnsveld - Op vrijdag- 26 en zaterdagavond 27 augustus a.s. wordt de 
Gondelvaart Warnsveld weer gehouden op de Berkel.

Onlangs hebben een aantal deskun-
dig leden van de vereniging op ou-
derwetse wijze graan geoogst. Met 
behulp van een zelfbinder werd het 
zware gewas onder prachtige om-
standigheden geoogst, en in de zo-
genaamde “schoven” op het land 
gezet, waarna het kon drogen. Zodra 
het  gewas droog genoeg is wordt de 
roggemiete opgezet en dan volgt uit-
eindelijk het dorsen. Op 4 september 

gaat men dit op verschillende traditi-
onele wijzen rogge dorsen. Met veel 
plezier organiseren zij opnieuw al-
lerlei activiteiten voor zowel jong en 
oud. Er is er een draaimolen, de kop 
van jut is aanwezig, een grote sjoel 
baan, een kleine kinderboerderij en 
je kunt zelfs paardrijden! Verder is 
er een markt met diverse oude am-
bachten en streekproducten, passend 
bij het oogstgebeuren. Men kan bij-

voorbeeld een kijkje nemen bij de 
smid, een tentoonstelling van oude 
werktuigen en tractoren of een de-
monstratie van het roggebrood bak-
ken bezichtigen. Aan de inwendige 
mens is ook gedacht. Onder het genot 
van een pannenkoek, wafel en een 
kopje koffie of thee  kunt u in alle 
rust genieten van de bekende dans-
groep ‘Old Hengel’. Locatie: Familie 
H. Langwerden aan de Memelinkdijk 
4 in buurtschap Noordink te Hengelo 
Gld. Er is voldoende parkeergelegen-
heid en toegang is gratis.

De noabers goat weer rogge dorsen

Hengelo - Op zondagmiddag 4 september is men van harte welkom bij 
een groots dorsfeest van de buurtvereniging de Noabers.

Rian Drok heeft erg haar best gedaan 
weer leuke cursussen te maken. Er 
is de kunstzinnige ochtend, (of mid-
dag): je leert op een speelse ontspan-
nen manier te werken met lijnen, 
kleur en vorm. Dat kan zijn met krijt, 
met kleurpotlood of acrylverf, of nog 
ander materiaal. Je wordt als het 
ware bij de hand genomen. Je hoeft 
niet bang te zijn, het is leuk en aan-
gepast aan de deelnemers. Veiligheid, 
vertrouwen en ieders unieke persoon 
staan voorop. Het kan ook zijn dat we 
eens een mandala maken. Het is een 
heel afwisselend gebeuren. Weke-
lijkse cursus van 10 keer. Verder is er 
voor de mensen die eens iets anders 
willen een gecombineerde cursus. 
Deels werken we intuïtief, deels laten 
we ons inspireren door kunst met een 
grote K, zoals Hundertwasser, Miró,  
Kandinsky en anderen. Laat je niet 
afschrikken door de grote namen. 
Het is erg leuk om te doen, je krijgt 
meteen een stukje kunstgeschiedenis 

erbij.  Bij deze cursus komen diverse
materialen en technieken aan bod. Je
kunt uitproberen welk materiaal  je
het prettigst vindt. Je hoeft niets te
kopen, dat is allemaal bij de cursus in-
begrepen. Gaandeweg de cursus gaat
het in overleg met de deelnemers. Het
is een wekelijkse cursus van 10 keer.
Verder is er nog een persoonlijk pro-
ces cursus, dit is een serie tekenlessen
die je uitnodigt met jezelf aan de slag
te gaan. Je krijgt leuke opdrachten,
spannend, met verschillende mate-
rialen en technieken, om je eigen le-
ven in beeld te brengen. Het is niet
de bedoeling dat het therapeutisch
“zwaar” wordt. Het is wel de bedoe-
ling dat je inzicht in jezelf krijgt en
werkstukken mee naar huis neemt
waarin je eigen ontwikkeling staat
afgebeeld. In deze cursus leer je ook
iets over de mandala techniek. Zo-
dra  hier genoeg mensen (minimaal 4
maximaal 6) voor zijn gaan we begin-
nen op een dagdeel waarop iedereen
kan. (Een keer per 14 dagen, 8 keer).
Wil je het rustig doorlezen, vraag
dan een folder aan of kijk op de site
www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl
of bel Rian op tel. 0575-542937.

Nieuwe teken- en schilder-
cursussen bij Het Kleine Veld
Vorden - De zomer is er nog, maar 
een volgend seizoen komt eraan. 
Dan gaat men weer meer binnen-
activiteiten zoeken.

Een van de grootste muziekscho-
len uit Gelderland begint in Vorden 
met een aantal instrumentale lessen 
en wel voor Koper- en Houtblaasin-
strumenten, slagwerk en drums. Bij 

voldoende aanmelding zal getracht
worden om ook lessen voor andere
instrumenten aan te bieden. Daar-
naast heeft de Muziekschool voorne-
mens om te starten met een cursus
Algemene Muzikale Vorming, AMV
en uiteraard bij voldoende deelname
zal hier half september een begin
mee worden gemaakt. 
Er is een informatiestand en iedereen
is van harte welkom.

Informatieavond Muziek-
school Oost-Gelderland
Vorden - Op donderdag 25 au-
gustus is van 18.00-19.30 uur een 
informatieavond van de Muziek-
school Oost-Gelderland in het 
Dorpscentrum in Vorden.

TOLDIJK - Deze zomer worden 
door de Bridgeclub Bronkhorst vrije 
bridgedrives gehouden. Uitslag zo-
merdrive 11, gespeeld op 18 augustus 
2011 in ToldijkLijn A: 1. An Wortel 
& Nel Hendriks 65,00 %; 2. Ine en 
Frank Willemsen 59,58 %; 3. Hennie 
Deunk & Wil Matser 55,83 %. Lijn B: 
1. Jolande Oldenhave & Gerti Hissink 
68,06 %; 2. Emmy Stegeman & Dick 
Weijers 62,85 %; 3. Hermien Veen-
huis & Els Westerhof 59,38 %. De 
volgende ZOMERBRIDGEAVONDEN 
zijn op donderdag 25 augustus en 1 
en 8 september bij Café Den Bremer 
in Toldijk. De entree is 2 euro per per-
soon. Er zijn per lijn prijzen te win-
nen. Inlichtingen bij de secretaris, 
telefoon (0314) 844221. Zo mogelijk 
van te voren, tot 17.30 uur, opgeven 
bij Theo van Aalst, per telefoon (06) 
83074518 of email theovanaalst@
gmail.com. Aan de zaal inschrijven 
kan tot 19.15 uur. Er wordt gebridged 
van 19.30 uur tot ± 22.30 uur. 

De KROEGENTOCHT is op zaterdag 
24 september in Hengelo Gld. Kosten 

B R I D G E N zijn 26 euro per persoon. Inschrij-
ving en betalen bij de heer H. Jansen
in Vorden, telefoon (0575) 551892,
e- mail j.jansen47@kpnplanet.nl,
Bankrekeningnummer 3274.21.851.
Bij inschrijving vermelden: naam en
telefoonnummer, naam partner en
nummer NBB.

Op zoek naar 
werk?
Zoek niet langer!
www.oldenhavepd.nl

Onder de inschrijvingen 
verloten wij een  
IPod shuffle.
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Enzerinckweg 12   7251 KA   Vorden   

tel. 06 - 45 48 45 70    www.topbuitenplaats.nl

Recreëren
RendementTOP BUITENPLAATS Vorden

Een project van TOP Totaal, dé bouwer van duurzame recreatiechalets

TOP BUITENPLAATS Vorden  Enzerinckweg 12, Vorden - www.topbuitenplaats.nl

Recreëren en Rendement?!
...nu mogelijk op TOP BUITENPLAATS Vorden

Wij bieden u de gelegenheid om uw chalet via TOP te verhuren. Hierdoor 

kan uw investering, maar ook de jaarlijkse kosten fors worden verlaagd. De 

verhuur kan via het zeer fl exibele poule systeem. 

Maar u kunt u er ook kiezen alles aan TOP over te laten en hiervoor een gegarandeerd 

rendement te ontvangen. Dit rendement bedraagt maar liefst 6% netto per jaar! I.p.v. de 

jaarlijkse uitkering kunt u zelfs voor een eenmalige rendementsuitkering van 25% vooraf 

kiezen!

Door dit unieke aanbod en de mogelijkheid de BTW op de investering terug te ontvangen, kunt u 

een chalet aankopen tegen ca. 55% van de normale prijs.

Graag leggen wij u uit wat de mogelijkheden zijn. Wij houden hiervoor op zaterdag 27 aug a.s. 

een Open Dag in Vorden. U bent van harte welkom vanaf 13:00 tot 16:00 uur. Wilt u meer weten, 

maar kunt u niet op de Open Dag aanwezig zijn, bel dan met onze verkoopadviseur op 06 - 523 

05 714 (dhr. H. van Bentem).

6% rendement per jaar

of 25% vooraf bij aankoop 

z

27 augustus 13-16 uur
Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

www.bettingressing.nl

Batterij 12  Groenlo  
Tel. 0544 - 476170 U vindt altijd de juiste tegel

5 12,50
nu voor

van
5 19,95 m2

van
5 19,95 m2

m2

25 x 33 cm in diverse 
uitvoeringen op voorraad!

PALLET 
ACTIE!
wandtegels

diverse kleuren op voorraad

5 56,50
nu m2

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

Consult op afspraak Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

* Fotonentherapie (behandeling ziekte van Lyme)
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Parke�abriek Lieverdink is een fabriek cq groothandel in 
hoogwaardige parketvloeren en aanverwante producten. 
Voor uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op korte 
termijn op zoek naar een gemo�veerde, full �me, ervaren

Machinaal houtbewerker
De werkzaamheden bestaan uit
• Het zelfstandig in- en afstellen van houtbewerkingsmachines  
 (met name 4-zijdige schaafmachines) 
• Het zelfstandig kunnen uitvoeren van opdrachten en allerlei  
 bijkomende werkzaamheden

Gevoel voor hout is een pre
Veiligheidscer�ficaat voor een he�ruck is een pre

Wij zoeken iemand met
• “achterhoekse mentaliteit”
• opleiding minimaal op MBO-niveau
• goede mondelinge en schri�elijke uitdrukkingsvaardigheid
• gevoel voor service

Reac�es binnen 14 dagen een sollicita�ebrief met c.v. naar 
Parke�abriek Lieverdink bv
Tav dhr. G.B. Lieverdink
Logis�ekweg 3
7007 CJ DOETINCHEM
tel 0314-340563 www.lieverdink.nl
fax 0314-326475 info@lieverdink.nl

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Apeldoorn zijn wij op zoek 
naar:

5 ISOLATIEMONTEURS M/V
Fulltime - vacaturenummer; VIO846577
 
Na een uitgebreide inwerkperiode zul je in staat zijn om, samen 
met een collega, woningen te te voorzien van spouwmuur  
isolatie. Het betreft voornamelijk renovatieprojecten. Het werk 
vindt plaats door heel Nederland. Het is een afwisslende functie 
met veel kansen om jezelf verder te ontwikkelen.

Voor deze functie zoeken wij kandidaten met VMBO werk- en 
denkniveau, die woonachtig zijn in een straal van 30 km. 
rondom Apeldoorn. Het is van belang dat je beschikt over een 
goede lichamelijke conditie. Je hebt geen last van hoogte- of 
engtevrees. Je dient te beschikken over rijbewijs B en eigen 
vervoer. Indien je in het bezit bent van rijbewijs BE en een VCA 
certificaat is dat een pré.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnr.: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

SCHILDER  M/V  
Omgeving Vorden  – Fulltime – vacaturenummer; VVN845773

Werkzaamheden:
Voor een opdrachtgever in Vorden zijn wij per direct op zoek 
naar ervaren schilder. Het betreft binnen en buiten schilderwerk 
o.a. kozijnen.

Functie-eisen
-  Je hebt ruime ervaring als schilder;
-  bij voorkeur heb je een vakgerichte opleiding;
-  geen last van hoogtevrees;
-  zelfstandig kunnen werken.

(JUNIOR) MONTEUR BUITENDIENST M/V
Omgeving Lochem – Fulltime – vacaturenummer; VIO832465

Werkzaamheden:
Als junior monteur buitendienst houd je je bezig met de werk-
voorbereiding, het lezen van technische tekeningen en werk-
instructies, het waar nodig vervoeren, plaatsen, installeren, 
repareren en monteren van materialen, het eventueel ter plekke 
uitvoeren van laswerkzaamheden, het indien nodig laden en 
lossen van vrachtwagens met materialen en gereedschappen 
en het communiceren met en technisch adviseren van klanten.

Functie-eisen
-  MTS-niveau door opleiding of ervaring verkregen;
-  VCA diploma;
-  beheersing van één of meerdere lastechnieken;
-  kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften;
-  geen 9 tot 5 mentaliteit; 
-  bereid zijn elders te overnachten;
-  rijbewijs BE en/of CE.

MEDEWERKER KWALITEIT & TECHNIEK M/V
Omgeving Zelhem – Fulltime – vacaturenummer; VCP845637

Werkzaamheden:
Als medewerker kwaliteit & techniek ben je verantwoordelijk 
voor de proces- en de productie technologie, evenals de 
kwaliteitsaspecten (zowel van eigen producten als van inge-
kochte goederen). Je bent verantwoordelijk voor bewaking en 
ontwikkeling van de kwaliteit volgens de ISO- en KIWA/KOMO 
normen. Je werkt in deze functie onder de productieleider, die 
leiding geeft aan de productie, evenals de technische medewer-
kers. Tevens verwachten wij dat je ideeën en eigen initiatieven 
meebrengt voor deze flexibele en dynamische organisatie. 

Functie eisen:
-  MBO+/HBO werk- en denkniveau (bouwtechniek, staalbouw);
-  kennis van procestechnologie en kwaliteitstaken;
-  goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal 

in woord en geschrift.

NATLAKKER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenummer; VVN841321
 
Werkzaamheden;
Voor een opdrachtgever in de regio Doetinchem zijn wij op zoek 
naar een natlakker. Binnen deze functie bedien je een volauto-
matische machine voor het coaten en spuiten van producten. 
Het betreft veelal grote series. Wij zoeken kandidaten die van 
aanpakken weten. Naast het bedienen van de machines zul je 
ook producten moeten afhalen en ophangen. Tevens verzorg je 
het logistieke proces van het product binnen de organisatie. Het 
betreft een functie met kans op een vast.
 
Functie eisen;
-  Ervaring als natlakker bijvoorkeur in de metaal;
-  aanpakker met een goede fysieke conditie;
-  woonachtig in Doetinchem of de directe omgeving.
-  bereidheid tot het werken in een twee ploegendienst.

  

CNC-DRAAIER M/V
Omgeving Vorden – Fulltime – vacaturenummer; VVN00634
 
Werkzaamheden;
Onze opdrachtgever is een middelgroot productiebedrijf waarbij 
veelal (kleine) seriematige producten worden verspaand uit 
RVS. Binnen de groep draaiers en frezers kun je zelfstandig de 
verschillende machines instellen en programmeren. Je onder-
steunt andere collega’s met het instellen/programmeren van 
hun machines. Tevens zorg je voor voldoende veiligheid voor 
jezelf, je collega’s en de machines.
 
Functie eisen
-  MTS metaal; 
-  kennis van Fanuc besturing; 
-  aantal jaren werkzaam in de fijnmetaalbewerking;
-  ervaring als CNC draaier of frezer.

zorggroep sint maarten

ESVE BV richt zich met name op de ontwikkeling en productie 
van speciale trailers, aanhangwagens en machine onderstellen.  

Mede i.v.m. uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar:

Constructie bankwerkers 
(reparatie en nieuwbouw)

Voor onze afdeling reparatie en nieuwbouw zijn wij op zoek naar 
universeel inzetbare constructiebankwerkers/monteurs met 
lasdiploma’s en een goed technisch inzicht. 

Bent u geïnteresseerd in deze functie, stuur dan een sollicitatiebrief 

met C.V. naar ESVE BV, Postbus 42, 7130 AA  Lichtenvoorde of stuur 

een email naar k.vanhouts@eeftink-rensing.nl t.a.v. Kirstin van Houts.

ESVE special trailers BV

Albert Schweitzerstraat 5 

7131 PG Lichtenvoorde NL

Tel: 0544-392450

E-mail: info@esve.nl

Voor meer informatie over ons bedrijf 

bezoek onze website. www.esve.nl



Gevraagd:

Seizoensmedewerker/-ster
van september tot december

± 20 tot 30 uur per week
 

Firma Lucassen Boomkwekerij
Oude Zutphenseweg 6a
7251 JX  Vorden
tel: 0575 556722
email: info@lucassen-boomkwekerij.nl

spannen terwijl jemasseert

MEER BALANS MINDER STRESS

REBALANCINGMASSAGECURSUS
de cursus start in Zutphen op

dinsdag 13 september (10 avonden)
introductieles op 6 september

Zweedsestraat 1 in Zutphen van 19.00 – 22.00 uur

Meer weten of aanmelden?
Hilda van Stee (0575) 527 215
www.rebalance4you.nl

Je leert een volledige ontspanningsmassage te geven en te
ontvangen. Je oefent een heel fysieke, langzame en intensieve
massage met veel aandacht voor de manier van aanraken. Je

leert diep in de spieren en weefsels te masseren,
de gewrichten te ontspannen en zachte massages te geven.

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.

Super mooie Bol Chrysant 3 voor 10.00!!

Hollandse Slabonen kilo 1.00
Nieuwe oogst Uien nu 2 kilo 0.99

Nieuwe oogst Hand- of Stoofperen 3 kilo 1.99
Goudreinetten of Delcorf 3 kilo 1.99
Witte of Rode kool 2 stuks voor 1.00

Eigen oogst Aardappelen Nicola 10 kilo 2.99
Zoete Blauwe of Witte druiven 500 gram 0.99

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

Voer voor professionals

Langwerden Veevoeders
Hengelo (Gld.)
www.lavor.nl




