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Johanna is geboren en getogen in Vie-
rakker. Haar vader was timmerman
en had daarnaast een kleine boerderij.
Johanna: ‘Ik heb in Wichmond de la-
gere school bezocht. Vanaf mijn der-
tiende hielp ik thuis op de boerderij
en ging ik ook uitwerken, dikwijls bij
klanten van mijn vader’, zo zegt ze.
Henk Weenk heeft vanaf zijn geboorte
in het ouderlijk huis gewoond. 

Henk: ‘Deze woning met op de gevel
ook de naam ‘Weenk ‘ is al sedert 1800
familiebezit. Daarvoor was de toenma-
lige boerderij en landerijen eigendom
van het Duitse bisdom Münster’, zo
vertelt hij. Na de lagere school bezocht
Henk achtereenvolgens de lagere land-

bouwschool in Zelhem, de landbouw
winterschool in Zutphen en de chris-
telijke landbouw winterschool in
Hoofddorp.

Hoe zo in Hoofddorp? Henk: ‘Eigenlijk
moest ik in de oorlog naar Duitsland.
Door in Hoofddorp te gaan studeren
kon ik tewerkstelling in Duistland
voorkomen’, zo legt hij uit. Henk was
niet de enige Vordenaar, ook Hendrik
Bogchelman bezocht om dezelfde re-
den de landbouw winterschool in
Hoofddorp. 

In 1944, keerde Henk Weenk op 21-ja-
rige leeftijd terug naar Vorden om in
zijn ouderlijk huis bij zijn vader Gerrit
te gaan werken. En dan komt op gege-
ven moment de liefde in het spel, met
voor Henk en Johanna een opvallende
voorgeschiedenis. Johanna: ‘Ik kreeg
op gegeven moment bij een tante een
foto van een paar jongens onder ogen,
waarop ook Henk stond. Eén jongen
op de foto (Henk dus), hoewel ik hem
niet kende, zag er leuk uit. Een poos
later was ik met een aantal vriendin-
nen uit Vierakker in Lochem om daar
in het openluchttheater te kijken naar
het stuk ‘Zomerzotheid’. Dat werd op-
gevoerd door leden van de jongens- en
meisjesvereniging uit Vorden. 

Na afloop liepen we wat rond te wan-
delen en kwamen wij een stel jongens
tegen, waaronder Henk. Ik kende hem
direct van de foto van mijn tante te-
rug. Ik vroeg hem of hij met mijn toe-
stel een foto van ons (vriendinnen) wil-
de maken’, aldus Johanna. Verder
niets bijzonders. Alsof het zo moest
zijn, een poos later zag ze Henk op het
Oranjefeest weer en zei ze tegen hem
‘die foto is niets geworden, volkomen
mislukt’, waarop Henk Weenk gevat
antwoordde ‘daar geloof ik niets van,

dat moet ik eerst zien’. Henk ging met
Johanna mee naar huis in Vierakker
waar hij moest bekennen dat de foto
inderdaad was mislukt.

Nog steeds geen vonk die oversprong.
Een paar weken later sloeg Cupido wel
toe en wel dicht bij Henk’s huis op het
volksfeest in Linde. De verkering die
toen volgde, werd op 30 augustus 1950
omgezet in een huwelijk dat in de tent
bij het ouderlijk huis van Henk werd
gevierd. 

Onderwijl de muzikanten vanaf de ‘hil-
de’ muziek maakten kon er beneden
op de deel gedanst worden. Dat er die
avond diverse keren gezongen werd
van ‘Daar bij die molen‘ was niet zo ver-
wonderlijk, want de Weenk’s woonden
op een paar honderd meter afstand van
de Lindese Molen!

Na het huwelijk trok Johanna bij Henk
in en hielp zij mee op de boerderij. Be-
gin zestiger jaren nam Henk het be-
drijf van zijn vader over. Omstreeks
1970 werden de koeien weggedaan en
legde Henk zich toe op de akkerbouw.
Henk: ‘We verbouwden o.m. winter-
wortels, bonen, spinazie, aardbeien en
verkochten dat op de veiling in Zeve-
naar, terwijl wat de aardbeien betreft
ook veel vanuit huis werd verkocht.
We hebben op 4 ha grond jarenlang
aardbeien verbouwd. Tijdens het
hoogseizoen waren er dagelijks vanaf
5.00 uur 's morgens wel 125 plukkers
aanwezig. 

Jongens en meisjes die op die manier
in de vakanties een centje bij verdien-
den. Begin jaren negentig deed Henk
het bedrijf aan zijn schoonzoon over

Henk en Johanna Weenk: 
60 jaar getrouwd

Linde - Maandag 30 augustus zijn Henk Weenk (86) en zijn Johanna (87)
roepnaam Jo , 60 jaar getrouwd. Dat vieren ze die dag met een receptie in
Hotel Bakker samen met de vier dochters (Marja, Janny, Henriëtte en Wil-
ma), met hun partners, de tien kleinkinderen en twee achterkleinkinde-
ren, waarbij het niet is uitgesloten dat er deze week nog een derde achter-
kleinkind wordt geboren!

Nog elke week een uurtje zwemmen.

en gingen Johanna en hij het rustiger
aan doen.

Bruid Johanna is al ruim een halve
eeuw lid van de Vrouwengroep Linde
en is ze ook bij de oprichting betrok-
ken geweest. Aan de muur in de keu-
ken hangen twee oorkondes die be-
trekking hebben op het langdurig lid-
maatschap van Johanna, van zowel de
vrouwengroep in Linde als de landelij-
ke vrouwengroep. Johanna draagt de
vrouwenvereniging nog altijd een
warm hart toe is en slaat in Linde vrij-
wel nooit een bijeenkomst over. Brui-
degom Henk heeft zich op maatschap-
pelijk gebied bij tal van verenigingen
e.d. verdienstelijk gemaakt. Zo was hij
jarenlang bestuurslid van school het
Hoge, jarenlang bestuurslid en voor-
zitter van de plaatselijke marktvereni-
ging. Vijf en vijftig jaar lid van de com-
missie ‘Volksfeest Linde’ waarvan te-
vens tien jaar voorzitter. Voor al deze
werkzaamheden werd Henk Weenk
drie jaar geleden Koninklijk onder-
scheiden (Lid in de Orde van Oranje
Nassau). Het diamanten bruidspaar
staat nog volop in het leven en is nog
steeds helder van geest. Johanna is
nog altijd ‘gek ‘ van bloemen en de
tuin. Het tuinieren zelf laat zij even-
wel aan manlief over. Een partijtje
rummycup zorgt voor tijdverdrijf. ‘Het
leuke is dat wij om de beurt winnen’,
zo zegt Johanna lachend. Eén keer per
week gaan Henk en Johanna naar het
zwembad in Hummelo om daar een
uurtje te zwemmen. Verder krantje le-
zen, puzzelen en TV kijken. Met name
Duitse muziek vinden ze leuk!

Naast de theoretische informatie
over fietsveiligheid, volgt ook een
proefrit over een bewegwijzerde
route door Vorden. Daarbij kunnen
knelpunten, die men opmerkt tij-
dens het fietsen aan de organisatie
worden doorgegeven. Het is net als
de seniorenritten met de auto alles-
zins de moeite waard om de fiets-
vaardigheid te testen. Bovendien
zal de plaatselijke rijwielspecialist
Profile Bleumink kijken of de fiets
goed is afgesteld. Men kan zich
alsnog aanmelden tot uiterlijk 26
augustus as. bij mevr. Van Uden,
Welzijn Vorden, tel. 55 34 05.

Laatste oproep 
deelname Senioren
Fietsvaardigheid
Vorden - Op donderdag 2 sep-
tember a.s. zal vanaf Sporthal ‘t
Jebbink een dag voor Fietsvaar-
digheid voor Senioren plaatsvin-
den. In tegenstelling tot Zelhem
vorig jaar is de deelname in Vor-
den nu nog erg matig. Het is
zelfs de vraag of dit evenement
in Vorden door kan gaan.



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: 
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 augustus 10.00 uur ds. J. Kool

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 augustus 10.00 uur ds. N. Slok uit Veenendaal.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 augustus 10.00 uur ds. D. Bos. Doetinchem

R.K. kerk Vorden
Zondag 29 augustus 10.00 uur Woord- en communievie-
ring, Vokate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 28 augustus 17.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang. Zondag 29 augustus Geen viering.

Tandarts
28-29 augustus J.H.H. de Lange, Lochem tel. 0573-254357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Radstake / de Jong, tel. 55 16 78. 
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

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 moge-
lijk 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 huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. 
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, 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.

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 open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,     tel.
(0575) 75 02 50. Bijv. 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. Gediplo-
meerd 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) 13152104, 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
Woonzorgcentrum 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 tot 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. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dierenbescherming 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.

Terminale thuiszorg 
‘Noaberhulp’, tel. (0575) 54 33 66.

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: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.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
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden bij
het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. 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: info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars 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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Vol smaak:
Natuur spinazie 500 gram 0,69
Nieuwe oogst Delcorf appelen 1 kilo 1,49
Hollandse gekookte bieten

heel of gesneden, 500 gram 1,75
Weekaanbiedingen:

Op ons gehele assortiment rauwkosten
2e bakje halve prijs

Uit eigen keuken:
Spare-ribs gemarineerd en gegrild

500 gram 4,95
Per 1 september zijn wij op vrijdagen

tot 18.00 uur geopend.

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 30 augustus. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Te huur 3 of 4 pers. sta-
caravan op zeer rustige plek.
Tel. 0575-431171 06-
51257921.

Dagmenu’s
25 t/m 31 augustus

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50. 

Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. Dagmenu
bij ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 25 augustus
Spinaziesoep / Varkensfilet met tomaat, ham en kaas
gegratineerd, aardappelen en rauwkostsalade.

Donderdag 26 augustus
Zwiebelrostbraten met rode wijnsaus en gefrituurde uien,
aardappelen en groente / vers fruitsalade met slagroom.

Vrijdag 27 augustus
Mosterdsoep / Zalmfilet met dille saus, rijst en zomer
rauwkostsalade.

Zaterdag 28 augustus (alleen afhalen/bezorgen)
Saté van kipfilet met champignonsaus, frieten en groente /
ijs met slagroom.

Maandag 30 augustus
Gelderse groentesoep / Spies Hawaï met kerriesaus,
aardappelen en groente.

Dinsdag 31 augustus
Wiener Schnitzel met frieten en zomer rauwkostsalade /
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 opmer-

kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u
komt even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

KGB busreis 16 oktober
naar Groesbeek :  info en op-
gave bij Fred te Kamp, tel 06
235 484 85. Graag na 18.00
Kosten : bus en toegang sa-
men 20 euro. Opgave en
vooraf betalen voor 1 okto-
ber. Bestel op tijd, vol=vol!

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Vlaai van de week

Vers fruit vlaai 6-8 pers  € 6,50

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Week-aanbieding

• Humpkes koek € 1,95
• Gevulde koeken

5 halen = 4 betalen

Aanbiedingen geldig van ma. 16 aug. t/m za. 28 aug.

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

KUNSTKRING RUUR-
LO: cursusprogramma
2010/11 op www.kunstkring-
ruurlo.nl Tekenen, schilde-
ren, borduren,  patchwork,
boetseren, speksteen, koud
porselein, droomlamp, bak-
ken met riekie, open atelier,
museum bezoek. Aanmel-
ding en info: 0573-
453090/451599 of cursusad-
ministratie@kunstkringruur-
lo.nl

Aangeboden; Hulp bij 
onderhoud, tuin-/erf- en
bouwwerkzaamheden. 
0575-461733

�

"Gespreksgroep op
do.morgen. Spreken en luis-
teren. Over: wie ben je, je be-
stemming hier, wat boeit je,
wat benauwt je. Op zoek
naar vrede met jezelf en de
wereld. Bij Pieter Vegter, Ko-
renbloemstraat 15 te Steen-
deren Welkom..Info: 0575-
451799 of 06-18698087"

"Samen lezen in ’Een
Cursus in Wonderen" en ont-
dekken wat dit boek je heeft
te zeggen. Leidt altijd tot goe-
de gesprekken. Eerste
woensdagavond van de
maand. Vanaf 1 sept. Tijd:
van 8 tot 10. Bij Pieter Veg-
ter, Korenbloemstraat 15
Steenderen Info: 0575-
451799 of 06-18698087"

Ervaren secretaresse
zoekt parttime baan bij een
klein (of startend) kantoor in
de wijde omgeving van Vor-
den. Tel. 0575-469809.

Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�



Contactjes
vervolg

Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
 Tel: 0575-546788
 www.hesselink.nl

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Zin om te volleyballen?
Dat kan in Wichmond bij So-
cii! Recreantenteams: da-
mes, heren of mix. Competi-
tieteams dames. Training op
woensdagavond. Voor info,
bel Sylvie 06-57337635 of
Dianne 06-28230283.

�

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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Maandag 30 augustus 2010 zijn wij 

Hendrik Weenk
en

Johanna Hendrika Huurnink
60 jaar getrouwd.

Wie ons daarmee wil feliciteren is van harte welkom
op de receptie van 15.00 tot 17.00 uur in Hotel
Bakker aan de Dorpsstraat 24 in Vorden.

Linde ‘Weenk’ 2010

Leer (beter) bridgen, be-
ginnerscursus start 16/9, op-
friscursus start 15/9. Nicolet-
te, Amber en Harry Garsen,
gediplomeerde bridgedocen-
ten, aanmelden: 0575-52 22
75

Ervaren docente Marieke
Naaijkens geeft teken schil-
derlessen en cursus beelden
maken info 0575519651.

Bridgeclub Bronkhorst In
september cursus voor be-
ginners en gevorderden,
meer info elders in Contact.
Opgave en inlichtingen bij H.
Jansen, tel:0575-551892.

Zover als wij dat konden,
zijn wij met je meegegaan.
Mama, je was zo lief voor ons allen.
Je te moeten missen,
zal ons zwaar vallen.
Heel trots zijn wij,
zo'n moeder te hebben gehad.
Je blijft altijd bij ons, diep in ons hart.

Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles
wat zij heeft betekend, moeten wij u tot ons verdriet
mededelen dat van ons is heengegaan onze lieve
moeder en oma

Barbara Elsman-van Kooperen
weduwe van Albertus Elsman

in de gezegende leeftijd van 102 jaar.

Annie †
Wim en Riet
Bertie en Riek
Arie †
Hans en Didi
Arie en Hermien

Kleinkinderen, achterkleinkinderen
en achterachterkleinkinderen

Vorden, 23 augustus 2010

Correspondentieadres: W. Elsman
Caenstraat 540
7002 GV Doetinchem

De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag
27 augustus om 14.00 uur in de aula van het uit-
vaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4a te Vor-
den.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden in het
familiegraf op de Algemene Begraafplaats aan de
Kerkhoflaan te Vorden.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Indien u geen persoonlijk bericht heeft ontvangen,
gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

Voor onze zoon van 13
zoeken wij met spoed op-
vang bij ons aan huis. Onze
zoon gaat naar het voortge-
zet onderwijs. Hij mag van-
wege epilepsie voorlopig niet
alleen thuis zijn. We zoeken
daarom een betrouwbaar en
leuk iemand voor de dinsdag
en de donderdag. Opvangtij-
den in overleg in verband met
schoolrooster. Liefst in bezit
van rijbewijs, want wij wonen
buitenaf (omgeving Kranen-
burg). Er is een auto beschik-
baar. Telefoon 0575 - 55 40
83 (na 19.00 uur).

MEDEDELING:
Door werkzaamheden van de Nutsbedrijven bij
de entree van Hof van Kettelerij en daarmede te
verwachten overlast zijn wij genoodzaakt om de
winkel binnenkort 4 dagen te sluiten. 

Dit zal zijn van dinsdag 31 augustus t/m vrij-
dag 3 september. (Echter deze dagen kunnen
wij uw telefonische opdrachten wel verzorgen.)

Op zaterdag 4 september is de entree naar de
winkel weer geheel toegankelijk en het bedrijf
goed bereikbaar.

KETTELERIJ BLOEMBINDERIJ V.O.F.

G.H.W. Arends tel.: 0575-551508
H.H. Kettelerij fax: 0575-553070

Hof van Kettelerij 2 info@kettelerij.nl
7251 DS Vorden www.kettelerij.nl

Wilt u uw contact
met uw dier

verbeteren en/of
weten wat er in
uw dier omgaat?

Bel 06-53792276 of
www.hearttosoul.nl

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik
u bedanken voor uw hartelijk medeleven, betoond
na het overlijden van mijn lieve vrouw

Gerdina Hendrika Denkers-Aberson
Riek

J.W. Denkers

Vorden, augustus 2010

Hiep Hiep Hoera

Jan Rondeel 
65 jaar
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NIEUWE START
Cursus tekenen en schil-
deren, in alle technieken en
materialen, die aan de hand
van voorbeelden vanuit de
kunstgeschiedenis, thema’s
en/of fotomateriaal gegeven
zal worden. Het stimuleren
van eigen ideeën en het
leren omgaan met materiaal
speelt hierbij een grote rol.

Er wordt gewerkt in eigen
atelier en met niet meer 
dan 4 personen.
Start medio september.

P.S. een beetje huiswerk 
is dan ook wel op z’n plaats.

Info: Jos Koster - Eefde
0575 - 51 88 89

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl





Het 7e Dijkman Bouw Open maakt
deel Oost Gelders Tennis Circuit
(O.G.T.C) en er werd gespeeld in de ca-
tegorieën 3 t/m 8. De deelnemers kwa-
men van 45 verschillende verenigin-
gen uit heel Gelderland en daar bui-
ten. Vijf buitenlandse spelers zorgden
zelfs voor internationale inbreng in
dit tennistoernooi.
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 traditione-
le feestavond met live muziek ver-
zorgd door Jan Denekamp en Stef
Woestenenk en de heerlijke catering
werd verzorgd door Bistro "de Roton-
de" uit Vorden. Het Toernooi in de He-
ren Enkel 3 is gewonnen door Jelmer
Maurick (T.V. de Rietstap Dinxperlo).
De afgelopen 2 edities van het Dijk-

man Bouw Open wist Jelmer ook al op
zijn naam te zetten. In de Dames En-
kel 3 zegevierde Agnetha Nolten (T.V.
Beekhuizen, Velp). 
Ook onder de Vordense deelnemers
waren er winnaars. In de gemengd
dubbel 3 won Anneleen Dijkman sa-
men met Jelmer Maurick (VTP Vor-
den/T.V. de Rietstap) en in de dames
dubbel 3 ging de winst naar Lisette
Dijkman en Berdy de Bie (VTP Vor-
den/ALTV Daisy). De gemengd dubbel
7 was voor Edwin Bruinsma en Ilse
Winkel en in dames dubbel 7 trokken
Gerda Dekkers-Bijenhof en Lijanne
Horstman (VTP vorden/Lochemse TC)
aan het langste eind. In de heren enkel
8 ging Hans Grube na een zeer slopen-
de partij met de eerste prijs naar huis
en in de dames enkel 8 was Marijn
Bontje superieur.

7e Dijkman Bouw Open

Ruim 230 tennissers

Vorden - Afgelopen week is het 7e Dijkman Bouw open gespeeld op het
tennispark "Overspoor" in Vorden. Verdeelt over 25 categorieën hebben
238 deelnemers gestreden om de prijzen. Alle 206 partijen zijn veelal on-
der prima weersomstandigheden gespeeld terwijl vooraf de weersvoor-
spellingen zeker niet gunstig waren.

Na verdriet 
thans zonneschijn
Gulle gevers

zwembad
Vorden - Timme Koster, bedrijfs-
leider op het zwembad ‘In de
Dennen’ te Vorden, kan weer la-
chen. Een paar weken geleden
moest hij zeer teleurgesteld een
paar traantjes wegpinken, toen
hij bij aankomst op het bad con-
stateerde dat er binnen een paar
weken drie keer was ingebro-
ken.

De laatste inbraak bleek de ergste.
Niet alleen werden de crossfietsen,
de duikbrillen en zwemattributen
gestolen, maar wat nog veel erger
was, louter vernielingen.
Geforceerde deuren van de kanti-
ne, de muntenbak in de douche-
ruimte gesloopt, lampen in de
kleedruimtes kapot geslagen. Kort-
om doffe ellende. Inmiddels is fi-
guurlijk gezien, de zon in het
zwembad weer gaan schijnen. 

Het samen zijn had tevens een ‘doe-
gehalte’ want men ging enthousiast
aan het schilderen. Intussen werd op
het marktplein alles in gelegenheid
gebracht voor enkele live uitzendin-
gen vanaf die plek. Aan een program-
ma dat live wordt uitgezonden, gaat
heel wat vooraf en moet alles een
plaats krijgen (regiewagen, verbin-
dingswagen, aggregaten e.d.). Om
14.00 uur begon een live radiopro-

gramma waarbij de Vordenaren en
eventuele toeristen een plaatje kon-
den aanvragen of om aan familie of
vrienden de groeten te doen. 
De hoofdmoot van ‘Zomer in Gelder-
land’ is s’avonds tussen 18.20 en 19.00
uur. Dan zal Angelique Krüger een
hoofdgast en lokaal bekende dorpelin-
gen ontvangen. (Daarover meer in
Contact van volgende week) Angelique
is geen onbekende in Vorden. (Een

paar jaar geleden was zij de lachende
rondemiss tijdens de skeelerronde die
destijds nog op het industrieterrein
werd gehouden. Aan Angelique toen
de taak om de winnaars te kussen en
de bijbehorende bloemen uit te de-
len!) Maandagmorgen werd ook be-
gonnen met de opbouw van het ‘Mu-
seum van 1 dag’. Een museum dat
door de inwoners van Vorden zelf mag
worden ingevuld. Er werden al snel al-
lerlei voorwerpen e.d. aangeboden,
waaronder enkele ‘werken’ van Riek
Schagen. Omroep Gelderland zet deze
zomer 35 gemeenten in de provincie
een dagje in het zonnetje. De insteek
daarbij is om een gezellig programma
te maken met een zomers gevoel.

Omroep Gelderland live in Vorden

Vorden. Voor een aantal medewerkers van omroep Gelderland was het
maandagmorgen al vroeg ‘alle hens aan dek’. Eerst was er al de radio uit-
zending vanuit het atelier van Evelien Goedkoop aan de Zomervreugdweg
in het buurtschap Linde. Daar troffen zich enkele dames die elkaar al zo’n
vijftig jaar niet meer hadden gezien. En dan heb je natuurlijk ‘over en
weer’ heel wat te vertellen

De opbouw is begonnen

Van hieruit werden verschillende
uitstapjes gemaakt. Een boottocht
gemaakt op de Biggensee. Ze zijn
naar Kahler Asten (hoogste punt van
het Sauerland) geweest, ook hebben

ze de Warsteiner bier brouwerij be-
zocht, erg groot en indrukwekkend.
Kasteel Arolsen werd bezocht, hier is
koningin Emma geboren. Na een
weekje van heerlijk genieten en een
lekker afscheidsdiner zat de vakan-
tie er weer op. 
In september worden de plannen ge-
maakt voor de vakantie van 2011.
Voor nadere informatie en opgave
kan men bellen met de familie Wol-
sing, tel. (0575) 55 27 71.

Vordense senioren 
met vakantie
Vorden - Senioren uit Vorden en
omgeving hebben een weekje
vakantie gevierd. De reis ging dit
jaar naar Duitsland, naar de
plaats Willingen Usseln midden
in het Sauerland.

Timme Koster: ‘Deze week
werd ik aangenaam verrast.
Toen ik op het zwembad kwam
stond daar een kar vol nieuw
lesmateriaal dat de firma Nijha
uit Lochem ons gratis aanbood. 
Het aannemersbedrijf Geers
uit Almen hielp mij met een
aantal nieuwe sloten. Harm
Takken Tweewielers uit Dinx-
perlo belde mij op met de me-
dedeling dat hij twee nieuwe
BMX fietsjes voor ons heeft
klaar staan. Je begrijpt dat ik
deze gulle gevers, mede na-
mens de kinderen zeer erken-
telijk ben’, aldus een verheug-
de Timme Koster.

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

Alleen op afspraak.

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

het einde van 
onmogelijke 

uitvaartwensen. 
Bij Monuta 

maakt u van elk
afscheid een mooie 

herinnering.

kijk op monuta.nl of bel 
Monuta in Zutphen

telefoonnummer (0575) 51 29 31

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

JUDOLESSEN van
Judoschool Leo Buitink
3 gratis proeflessen!

Leeftijd vanaf 4 jaar.

Elke dinsdagmiddag 
vanaf 15.30 uur.

Sporthal ’t Jebbink, 
Jebbink 13 Vorden.

Info:
www.judoschool-leobuitink.nl

Houdt een levensvraag
je bezig?

In je levensloop ligt het
antwoord verborgen.

Als reizend biograaf wil
ik graag met je op zoek

gaan naar de rode draad
in je leven.

Debóra Kruithof
0575-441818/06-49097202
www.praktijk-amorfati.nl



Ook is er weer plek voor een aantal
nieuwe kinderen die zich in de maand
september aan kunnen melden voor
een GRATIS PROEFLES! binnen de
jeugdtheaterschool waarin er gezon-
gen, gedanst en geacteerd wordt in
een wekelijks les aanbod. 

Kinderen tot 12 jaar kunnen zich
hiervoor aanmelden via de website
www.themovinghype.nl  
Voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m
20 jaar heeft TMH een professionele
televisie/film en vocal coaching. 
Vraag naar de aanmeldingsprocedure
en inhoud via tel.nr. (0313) 41 58 55.

Er is weer plek !!!

Zutphen - Zang en theaterschool "The Moving Hype" start het nieuwe
seizoen weer fris en veelbelovend in de talenten stal in Zutphen. Zo zullen we
allemaal via televisie kunnen gaan volgen hoe het TMH leerling Quinty
Schier verloopt tijdens de finale rondes van het Junior Songfestival waar-
voor ze geselecteerd is.

Quinty

Geïnspireerd door het reizen
naar bijzondere gebieden, zoals
de 'Lofoten' (Noorwegen) en
'Cinque terre' (Italië), zijn er
mooie schilderwerken ontstaan
met meerdere technieken, zoals
het verwerken van stoffen en
verf tot mooie structuren op het
doek.

Via deze weg wil Jos Koster een idee
geven wat hij maakt aan schilderijen
en welk proces daaraan vooraf gaat.
Hij is altijd op zoek naar nieuwe
ideeën en naar vernieuwing in
materiaal en techniek. Het is dan
ook een voortdurende strijd om de
natuur in beeld te vertalen, soms
decoratief dan weer met een spoor
van abstractie. Zijn laatste werk
'Cinque terre' is samen met beelden
van Hans van Klaveren (Vorden) te
zien bij Galerie 'Het Langehof' in de
Lange Hofstraat 11 in Zuphen. Ook
gaat hij een nieuwe start maken
met cursussen (zie advertentie!).

Vakantie reizen
op doek

De aanvang van de dienst is om 10.30
uur in de kleine kerk aan de Ban-
ninkstraat.

Kerkdienst Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Hengelo - Marchel Chevalking is
zondag 5 september voorganger
in de dienst van de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen 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 Dorps-
centrum.

AUGUSTUS
25 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
25 ANBO klootschieten, Olde Lettink
26 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 PCOB koffiemorgen, hotel Bakker
28 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers, info tel. 55 20 03.

SEPTEMBER
1 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
1 ANBO klootschieten, Olde Lettink,
1 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

2 Bejaardenkring Vorden
2 Klootschietgroep de Vordense Pan
8 Lindese Vrouwengroep Creatieve

avond
8 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
8 ANBO klootschieten, Olde Lettink
9 Klootschietgroep de Vordense Pan
15 ANBO klootschieten, Olde Lettink
15 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
15 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 Bejaardenkring Vorden
22 ANBO klootschieten, Olde Lettink
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
23 PCOB afd. Vorden Geloven met een

glimlach Ds. D. Bargerbos in 't
Stampertje

29 ANBO klootschieten, Olde Lettink
30 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme

KUNSTAGENDAVORDEN
12 September 
16e KunstZondagVorden, beeldende
kunst en vormgeving

12/9 t/m 12/12 
Galerie bibliotheek Vorden Schilderij-
en en tekeningen Edith Meijering

De Vierdaagsevlag wapperde naast de
molenaarsgildewimpel. De feestelijke
vlaggetjesslingers heetten de fietsers
vrijdags van harte welkom. Later op de
dag zouden deze er toch afgaan om de
molen sneller te kunnen laten draai-
en. Aan het einde van het jaar is het

nodig om minimaal 360000 omwente-
lingen te hebben gemaakt! Van het ter-
ras buiten werd dankbaar gebruik ge-
maakt om een broodje te eten, de mo-
lenaars waren druk met het rondlei-
den van gasten die meer wilden weten
over de molen en ook bij de molen-
winkel gingen vele producten over de
toonbank. 

De molen is overigens elke zaterdag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur, maar
ook op afspraak is het mogelijk om de
molen te bezichtigen. De Bronkhor-
ster Molen is te vinden aan de Spaens-
weertweg 1, tussen Bronkhorst en
Steenderen. Informatie staat op de
website www.bronkhorstermolen.nl

Veel bezoekers Rhedense Fiets4daagse

Achterhoekroute weer prachtig

Steenderen - Bij de Bronkhorster
Molen was het erg gezellig tijdens
de slotdag van de Rhedense
Fiets4daagse die afgelopen week
door vele deelnemers werd verre-
den. Van de 25 kilometerrijders die
over de Spaensweertweg fietsen
stapten meer dan 100 belangstel-
lenden af om in de molen een kijk-
je te nemen.

Vele deelnemers van de fiets4daagse brachten een bezoek aan de Bronkhorster Molen.

Na de finish, bij het Ludgerusgebouw
te Vierakker, werden de fietsers ver-
welkomd door de muziekvereniging
Jubal, dat een nieuw repertoire had in-
gestudeerd. Hier kon iedereen zich
ook van een hapje en drankje voor-
zien. 

Voor de kinderen was er een luchtkus-
sen. Na de opening was het de beurt
aan Little Jack. Om 17.00 uur werd de

feestweek officieel door voorzitter
Erna Roeterdink, in het bijzijn van het
voltallige bestuur en het huidige ko-
ningspaar geopend. De koning kreeg
nog een verrassing: Hij mocht de feest-
week week middels het doorknippen
van een Oranjelint openen. 

Tot en met aankomend weekend is er
dus feest in Wichmond. Zo is er dins-
dagavond het Dolle Dinsdag Zangfes-

tijn, waarbij straten het tegen elkaar
opnemen met hun zelf geschreven
teksten op bekende melodieën. 

Donderdagavond is er in het Ludgerus-
gebouw een avond voor de senioren. 

Vrijdag vinden de kinder- en volksspe-
len plaats. Zaterdag is het de beurt aan
het vogelschieten en dergelijke. Op
zondag sluit de praalwagenoptocht de
feestweek af. 

De Oranjecommissie hoopt op net
zo’n mooi weer als tijdens de fiets-
tocht van afgelopen zondag. 

Alle foto’s van de feestweek zijn op
www.flickr.com/photos/oranjefeest-vw-
2010 na te kijken.

Geslaagde fietstocht feestweek Wichmond

Wichmond - De Oranjevereniging Vierakker Wichmond kan terugkijken
op een geslaagde openingsactiviteit van de feestweek. De fietstocht trok
343 deelnemers, een prima opkomst. In o.m. Delden, Linde, Varssel,
Hengelo, Bekveld en Baak gingen diverse deelnemers in de fout door de
aanwijzingen niet goed op te volgen. De rit wordt elk jaar op zo’n manier
in elkaar gezet dat iedereen denkt dat ze goed fietsen. Bij de pauze en
de finish bleek hoe lastig het is de juiste route of de juiste controleposten
te vinden. Een compliment voor de uitzetters van de rit!



www.bouwmarkt-heijink.nl

voor al uw wasjes groot of klein 
o.a. vakantiewasjes

slaapzakken en dekbedden
voetbaltenue’s, linnegoed, 
gordijnen (mits wasbaar)

strijkservice

tevens verzorgen wij uw stoomgoed

tel: 0575 553957/0612455676

van Lennepweg 8   Vorden

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

Privé
piano / orgelles
muziek / zangles

bij de gediplomeerde vakman

Wim Riefel
Tel. (0575) 52 93 60

De Verfdiscounter
Zutphen
De Sikkens specialist
van Oost Nederland

Tot 40% voordeliger 
op Sikkens verven.

Vraag niet hoe het kan, 
maar profiteer ervan.

Maak kans op een verfpakket
t.w.v. € 250,= bij minimale
besteding van € 25,=

Emmerikseweg 52
7204 SM  Zutphen zu
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Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Jansen van den Berg B.V.
Praktijk voor:

• Fysiotherapie • Verwarmd therapiebad • Acupunctuur • Endermotherapie
• Prodimed dieetadvies & begeleiding • Manuele therapie methode Cyriax, Mul-
ligan, Marsman, Orthopedische Manuele Therapie • Cranio Sacraal Therapie •
Fysio Medisch fit • Lymfedrainage • Dry needling • Beweegprogramma COPD &
Diabetes & Hartfalen • Fysio Fitheidsscan • Aangesloten bij ParkinsonNet

Vanaf 1 september langere openingstijden:
dinsdag tot 19.00 uur • woensdag tot 18.30 uur

De beweegprogramma's voor COPD & Diabetes & Hartfalen
gaan ook weer beginnen! (vergoed door bijna alle zorgverzekeraars)

Postbus 66 Christinalaan 16 Pastorieweg 5 Tel.: 0575-551507
7250 AB  Vorden Vorden Vorden Fax : 0575-550700

Website: www.jansenvdberg.nl • Email: rob.jvdb@inter.nl.net

VOLKOREN-
BROOD

DEZE WEEK VOOR

€ 1.75

KAMPIOENTJES

NU VOOR

€ 0.35
PER STUK

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 24 t/m zaterdag 28 augustus.

ABRIKOZEN-
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

BRENG JE DENKEN TOT RUST!
Vanaf komend najaar start

Praktijk De Pioen een meditatie-
cursus in Hengelo (G).

Heb je interesse, kijk dan voor
meer info op: www.depioen.com

of bel 06-30291130.

Het is gewoon lekker werken bij Plus Cornelis

Er is volop werk bij Plus Cornelis. Daarom zijn we op zoek
naar versterking van ons team

verkoopmedewerkers
full-time en parttime

vulploegmedewerker
voor minimaal 2 avonden per week

Wij bieden onze klanten de beste artikelen, de beste service en de beste
medewerkers. Daarom verwachten wij veel van onze medewerkers. Ervaring is niet
noodzakelijk, maar inzet, flexibiliteit en een klantgerichte instelling juist wel.
Daar staat tegenover dat wij je ook veel te bieden hebben, zoals een prima salaris,
werktijden die passen bij jouw wensen en beschikbaarheid, opleidingen en vooral
een leuke ploeg collega’s.

Solliciteren:
Kijk op pluscornelis.nl voor werktijden, salaris enzovoort. Ben je geïnteresseerd,
download dan het sollicitatieformulier en zorg dat deze voor 6 september bij ons
binnen is. Het formulier is in de winkel ook verkrijgbaar.

Plus Cornelis, Albert Hahnweg 97, 7242 EC Lochem.

Onze MUZIEKLESSEN
gaan weer van start!!

Neem voor meer informatie
contact op met:

Karolien Huetink tel. 0575-553438
Paul Bunkers tel. 06-45456331

WWW.CONCORDIAVORDEN.NL

BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

15%
korting op

uitlaten
APK € 19,=

voor benzine- en dieselauto’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 15.00 uur.
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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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com



De dag is in Sporthal 't Jebbink in
Vorden en begint om 9.30 uur met
ontvangst van koffie/thee. Eindtijd
circa 16.00 uur. 

Wordt u een dagje ouder kunt u wel
wat tips gebruiken om nog langer tijd
en veilig te blijven fietsen, geeft u dan
op. En het is nog gezellig ook!

DOEL VAN DE DAG
U ontvangt tijdens de dag informatie
over de (nieuwe) verkeersregels en ver-
keerssituaties, waarmee u te maken
heeft als fietser. 

Er zijn verkeersdeskundigen aanwezig
die uw vragen kunnen beantwoorden
en buiten met u gaan oefenen met uw
eigen fiets en er kan een route gefietst
worden in Vorden. 

Na de eenvoudige lunch zal er een de-
monstratie zijn van gewone, aange-
paste en elektrische fietsen plaats vin-
den, tips om veilig op de fiets te kun-
nen stappen en zal de eigen fiets goed
op u afgesteld worden.

OPGAVE EN KOSTEN
U kunt zich nog steeds opgeven via
onderstaande inschrijfformulier voor
26 augustus inleveren a.s. bij Stichting
Welzijn Vorden, Nieuwstad 32 te
Vorden. 

Bellen of e-mailen kan ook (0575) 55
34 05, e-mail l.vanuden@sswb.nl

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw L. van Uden,
tel. (0575) 55 34 05.

De kosten voor de dag zijn € 3,00 per
persoon en kan men op de dag ter
plaatse voldoen.

INSCHRIJFFORMULIER FIETS-
VIERDAAGSE VOOR SENIOREN 
Ja, ik geef mij op voor de fietsvierdaag-
se op 2 september, aanvang 9.30 uur.

Naam............................................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................................

Postcode ..............................................................................................................................

Woonplaats................................................................................................................

Tel.........................................................................................................................................................

E-mail..........................................................................................................................................

Informatie en fietsvaardigheid
voor senioren
Vorden - Op 2 september organise-
ren Veilig Verkeer Nederland, afde-
ling Bronckhorst, Stichting Wel-
zijn Vorden en de Ouderenbonden
een informatiedag en een fiets-
vaardigheid voor de senioren in
Vorden en omgeving.

De route is ook dit jaar weer met zorg
uitgestippeld en leidt u over paden en
langs plekken waar zelfs veel geboren
Achterhoekers het bestaan niet van
weten. Dwars door het prachtige, geva-
rieerde landschap van de Achterhoek.
Uiteraard is er ook aan de inwendige
mens gedacht. 

Tijdens de rit is er een aantal stops in-
gelast, waar de deelnemers worden ge-
trakteerd op een hapje en een drankje.
Het enige dat aan het toeval wordt
overgelaten is het weer. Tijdens de ont-
spannen fietstocht krijgen de deel-
nemers ook (vrijwillig) een opdracht

mee. Als zij die goed volbrengen
maken ze kans op een leuke prijs.

AL VIJF JAAR EEN SUCCES
Dit jaar is het vijfde jaar dat de Rabo
Herfsttintenfietstocht wordt verreden.
Een succesformule. Want waar in
2005 'slechts' een paar honderd deel-
nemers meefietsten, is dit aantal in-
middels toegenomen tot 1.100 deelne-
mers in 2009. 

De organisatie verwacht dat het aan-
tal dit jaar nog iets hoger ligt. Toch
gaat dit niet ten koste van de gezellig-
heid. Integendeel. 

De hoge opkomst zorgt keer op keer
voor leuke en verrassende ontmoetin-
gen onder de deelnemers. 

MEEFIETSEN?
Dat kan! Iedereen is welkom. Aanmel-
den kan met een inschrijfformulier op
één van de kantoren of op de website
van Rabobank Graafschap-Noord:
www.rabobank.nl/graafschap-noord

Vijfde Herfsttintenfietstocht
Rabobank
Vorden - Op zondag 26 september
organiseert Rabobank Graafschap-
Noord weer haar jaarlijkse Herfst-
tintentocht. Een fietstocht van cir-
ca 40 kilometer door het prachtige
werkgebied van de bank. Iedereen
kan zich opgeven, klant of geen
klant. Opstappen kan 's morgens
op de Rabobank vestigingen in
Vorden, Hengelo (Gld) en Ruurlo.

Laatste koffiemorgen 
PCOB Vorden
Vorden - Na de twee geslaagde kof-
fiemorgens in juni en juli jl. zal
de laatste koffiemorgen voor dit
seizoen van de PCOB afdeling Vor-

den plaatsvinden op donderdag
26 augustus a.s. bij Hotel Bakker.
Belangstellenden zijn van harte
welkom!

Het werk van Anne Semler ontstaat
vanuit een reservoir van motieven, die
getuigen van haar positie als persoon
en kunstenaar ten opzichte van de

omringende wereld. Ze ontwerpt geen
raadsels met een enkele oplossing,
maar schept open beelden, vatbaar
voor verschillende en zelfs telkens wis-
selende interpretaties. 

Zij maakt haar werk niet om iets vast
te leggen of te definiëren, maar om
iets op te roepen, afhankelijk van haar
eigen gemoedstoestand, maar ook van
die van de beschouwer. 

Op zaterdagmiddag 4 september a.s.
wordt deze solotentoonstelling offici-
eel geopend door Paul van de Lee.

Anne Semler:
"Traumwanderer"
Vorden - Tentoonstelling te zien
van 4-9 t/m 31-10- Galerie Agnes Ra-
ben. 'Traumwanderer' omvat een
dertigtal recente schilderijen en te-
keningen van beeldend kunste-
naar Anne Semler. Semler woont
en werkt in Lochem en is in de eer-
ste plaats tekenaar en graficus. In
haar vrije werk gebruikt zij meest-
al gemengde technieken op doek
en papier.

HOGE EISEN EN VIJFMAAL EXAMEN
Arian Reugebrink legt uit: "We wilden
al vele jaren een eigen bedrijf opstar-
ten. Autorijden is onze grote passie,
dus de nieuwe werkzaamheden moes-
ten op dat vlak liggen. Een autorij-
school ligt dan voor de hand en op de-
ze wijze kunnen we hobby en beroep
goed combineren." We hebben tien
maanden lang een opleiding voor rij-
instructeur gevolgd aan de Verkeers-
academie in Zwolle. Alle facetten van
het autorijden en verkeer werden be-
licht. We maakten deel uit van de eer-
ste groep rijinstructeurs met een ver-
nieuwde opleiding. Er werden hoge ei-
sen gesteld en we hebben liefst vijf
examens moeten afleggen. Naast de
theorielessen hebben we stage gelo-
pen bij Verkeersschool Voskamp in
Warnsveld", vertelt Ron Reugebrink.

IBKI ERKENDE RIJINSTRUCTEURS
Arian en Ron Reugebrink zijn trouwe
kijkers van Tv-programma's als 'Weg-
misbruikers' en 'Blik op de weg'. "Je
steekt er altijd wat van op en kunt dan
rekening houden met de wijze waarop
automobilisten en politie reageren",
aldus Ron Reugebrink. Beiden zijn IB-
KI erkende instructeurs. Dit betekent
dat men voor kwaliteit en een goede
begeleiding van de leerling, bij deze
nieuwe Brummense autorijschool aan
het juiste adres is. 

De firma Reugebrink beschikt over
twee VW Golf Bluemotion lesauto's.
Deze voertuigen zijn milieuvrien-
delijk en hebben een lage uitstoot.
"Leerlingen die rijlessen bij ons
volgen, blijven gedurende het gehele
traject verbonden aan dezelfde in-

structeur. Ook wordt de hele periode
van dezelfde lesauto gebruik gemaakt.
We hanteren een flexibele wijze van
werken, wat betekent dat de leerling
een ruime keuze heeft in de tijden van
les nemen. We willen kwaliteit leve-
ren en daarnaast op een eerlijke wijze
concurreren met collega-autorijscho-
len", geeft Arian Reugebrink inzicht in
de werkwijze. 

SEPTEMBERMAAND ACTIEMAAND
Autorijschool Reugebrink begint in de
septembermaand meteen met een ac-
tie. Leerlingen die zich in september
2010 laten inschrijven voor het volgen
van rijlessen - ook al vangen die pas in
2011 aan - krijgen een korting op de
prijs. Ook is het mogelijk om een pak-
ket te nemen, waarin ook een korting
is verwerkt. Kiezen voor een pakket,
betekent eveneens een korting op het
lesbedrag. 
Daarnaast wordt in dit geval ook nog
een gratis theorieboek verstrekt.
Iemand die een leerling aanmeldt,
kan zelf een gratis rijles tegemoet
zien. 

Op de website van de autorijschool
(www.autorijschoolreugebrink.nl) is
alle gewenste informatie te krijgen.

Nieuw in Vorden

Autorijschool Reugebrink

Vorden - Soms kom je er na jaren achter dat je toch wel een andere invul-
ling aan je werkzame leven wilt geven dan tot dusver het geval is. Dat ge-
voel bekroop enige tijd geleden de broers Arian en Ron Reugebrink. Bei-
den waren liefst 31 jaar werkzaam in de grafische industrie en kwamen tot
de conclusie dat men wat anders wilde. Dat 'anders' resulteerde in het op-
zetten van een autorijschool, die officieel op 1 september a.s. van start
gaat. Het beginnen met een autorijschool is overigens een serieuze zaak en
zo wordt het ook door de broers benaderd. Dus een bewuste keuze en bei-
den gaan er vol voor om het tot een succes te maken. Ron Reugebrink is
woonachtig in Vorden en zijn broer Arian heeft Brummen als woonplaats.

Ron (links) en Arian Reugebrink klaar voor een nieuwe start.

Op donderdag 2 september wordt er
voor de allerjongsten gestart met de
blokfluitlessen. In één jaar leren de
jonge muzikanten noten lezen, rit-
miek en samenspelen. Een belangrijke
basis om daarna verder te kunnen mu-
siceren op een “echt” muziekinstru-

ment. De lessen worden gegeven op
donderdagavond in het Dorpscen-
trum in Vorden. Ook worden er op
donderdagavond weer drumlessen ge-
geven door de instructeur van de
drumband Mike de Geest. Tenslotte is
het zowel voor jong als oud mogelijk

om muzieklessen te volgen voor een
blaasinstrument via de Muzehof (de
muziekschool in Zutphen) Deze les-
sen worden grotendeels in Vorden ge-
geven. Interesse om les te gaan volgen?
Meld je dan aan als lid van Concordia
en neem contact op met Karolien
Huetink (tel. 0575-553438) of Paul
Bunkers (06-45456331) of kijk op
www.concordiavorden.nl

Muzieklessen Concordia van start

Vorden - De scholen zijn weer begonnen en ook voor muziekvereniging
Concordia Vorden begint het nieuwe seizoen.
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Achterhuus.

B. Breuds.

C. Empe.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Van Amerongen reed met het AA Cy-
cling Team in Spanje tussen de profs
de Vuelta Ciclista A León. Hij eindigde
na vijf etappes op een 22e plaats in het
eindklassement. Rens te Stroet nam
deel aan twee klassiekers in Vlaande-
ren. In Zillebeke-Westouter-Zillebeke
reed hij naar een 25e plaats. Vier da-
gen later passeerde hij in Dwars door
de Antwerpse Kempen na ruim 176 ki-
lometer als 68e de meet, in dezelfde
tijd als de winnaar. 

Peter Makkink en Erik Bouwmeester
reden vrijdag in eigen land de Ronde
van Neede. Bouwmeester was al direct
na de start kansloos vanwege een lek-
ke band. Makkink wist een belangrijk
stempel op de wedstrijd te drukken en
maakte zelfs deel uit van een kop-
groep van drie renners. 

Na een paar ronden werden de vluch-
ters echter weer bijgehaald door een
jagend peloton. Uiteindelijk slaagden
negen renners erin om weg te rijden.
Makkink probeerde nog de aanslui-
ting te vinden, maar dit was tever-
geefs. De renner uit Hengelo werd uit-
eindelijk 16e. 
Zijn plaatsgenoot Jan Weevers maakte
een dag later zijn opwachting bij een
criterium in Barneveld. Hij finishte bij
de Amateurs A als 26e.

RTV-ers actief 
in binnen- en buitenland
Wichmond - De renners van RTV
Vierakker-Wichmond stonden vo-
rige week zowel aan de start van
nationale als internationale wed-
strijden. Thijs van Amerongen reed
een etappekoers in Spanje, terwijl
Rens te Stroet in België zijn kilome-
ters wegtrapte.

Hoe werkt het een en ander? De kin-
derboerderij zorgt voor klimmateriaal
en fruitplukkers zorgen zelf voor een
emmer om het fruit in te doen. 

Nieuw dit jaar is de samenwerking
met fruitbedrijf Horstink uit Rha die

speciaal voor deze weken een stand in-
richt vol met fruit van eigen boom-
gaard. En als klap op de vuurpijl is er
een fruitpers aanwezig die een over-
heerlijk fruitsapje maakt om te proe-
ven. Staat u de smaak aan dan zijn er
handige fruitpakken te koop met een
tapje eraan (een soort thuistap). Zo
zijn de fruitplukweken weer uitgebrei-
der dan andere jaren, dus alle reden
om eens een kijkje te nemen. 

Tot ziens bij kinderboerderij Feltsigt
vanaf 25 augustus. 

Voor meer informatie www.feltsigt.nl
of bel (0575) 46 28 28.

Fruitplukweken bij Feltsigt

Speciale uitvoering
Bekveld - Van 25 augustus t/m 5 sep-
tember zijn er weer de jaarlijkse
fruitpluk weken op kinderboerde-
rij Feltsigt. Kinderboerderij Felt-
sigt wil alle mensen die zelf geen
fruitbomen bij huis hebben de ge-
legenheid bieden toch zelf fruit te
kunnen plukken van bomen die
onbespoten zo in de natuur staan.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
Op zaterdag 21 augustus vlogen de
duiven van de leden van PV De IJssel-
bode vanaf ST. JOB IN ‘T GOOR (140
km). Bij zonnig weer met een zuidwes-
tenwind kracht 3 werden 99 duiven
gelost van 8 liefhebbers om 8.15 uur.
De eerste duif viel bij H. Wiggerink om
9.42 uur en maakte daarmee een snel-
heid van 1617 mpm. Uitslag: 1. H. Wig-
gerink, 2., 3. en 8. G. Stoel, 4. H. Dieks,
5. Ria Luesink, 6., 7. en 9. H. Hulshof,
10. P. Hendriks. 

PV VORDEN 
De postduivenvereniging Vorden nam
deel aan twee vluchten. De jonge dui-
ven vlogen 21 augustus vanuit PERON-
NE. De 142 duiven werden bij zuidwes-
tenwind kracht 3 gelost om 7.30 uur.
Uitslag: T.J. Berentsen 1 4 12 16 23,
Marc Tiemessen 2 7 8 9 13 26 27,
Ashley Eykelkamp 3 15 22, C. Bruins-
ma 5 10 11 30 32 33, H.A. Eykelkamp 6
19 20 24 34, Comb. A.&A. Winkels 14
17 25 28 29, R. de Beus 18, H.B.M. Hoks-
bergen 21 31, Roy Schipper 35 36. 
De natourvlucht werd eveneens op za-
terdag de 21ste vervlogen, vanuit LOM-
MEL. Maar liefst 479 duiven van PV
Vorden werden om 8.00 gelost bij zuid-
westenwind kracht 3. Uitslag: Marc
Tiemessen 1 2 3 5 12 17 24 28 34 50 56
68 78 93 103 104 105 113, H.B.M. Hoks-
bergen 4 6 8 58 59 60 61 62 64 70 71 74
76 77 97 101 102 111 119, C. Bruinsma
7 14 15 16 21 41 44 47 79 86 87 117,
Comb. A.&A. Winkels 9 23 25 27 29 30

43 55 100, Ashley Eykelkamp 10 31 32
36 37 67 69 88 107 108 109 110 115 118,
D.J. Gotink 11 13 42 51 54 63 80 84 90
116, R. de Beus 18 33 49 53 57 66 73 98
112, E. Bruinsma 19 20 22 26 46 48 82
83 85 89 92 99 106 120, W.J.S. Verbeek
35 38 39 40 52 94, Wieneke Winkels 45
81, F.T. Hummelink 65 72 91 114, H.J
Stokkink 75, T.J. Berentsen 95 96. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD. 
De jonge duiven van Steeds Sneller uit
Hengelo namen op 21 augustus deel
aan de wedvlucht vanuit PERONNE.
Bij zuidwestenwind kracht 3 werden
de 70 duiven van 4 deelnemers gelost
om 7.30 uur. Uitslag: R. Koers (3/10) 1
15 16, A.H.J. Peters (3/19) 2 17 18, G.
Kempers (11/33) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14, J. Teunissen (1/8) 13. 
Van 16 deelnemers van postduivenver-
eniging Steeds Sneller namen 256 dui-
ven deel aan de natourvlucht vanuit
LOMMEL. Op zaterdag 21 augustus
werden de duiven om 8.00 uur gelost
bij zuidwestenwind kracht 3. De eerste
duif viel bij Robert Borneman, deze be-
haalde een snelheid van 1711 mpm.
Uitslag: Robert Borneman (9/24) 1 5 9
16 17 21 38 39 55, R. Koers (6/19) 2 24 28
46 48 54, W. Willemsen (2/5) 3 59, G.
Kempers (7/11) 4 13 14 19 30 33 56, W.
Jansen (8/14) 6 23 25 26 29 51 52 53, L
Te Stroet (12/25) 7 8 11 12 15 35 36 37
44 58 60 62, G. Duitshof (5/16) 10 20 27
31 64, V.C.J. van Melis (4/19) 18 32 34 41,
E. Koers (1/7) 22, A. Luesink (3/7) 40 43

63, A.H.J. Peters (3/38) 42 45 47, J. Teu-
nissen (4/17) 49 50 57 61. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
Ook de jonge duiven van De Koerier
uit Zelhem vlogen op 21 augustus van-
uit PERONNE. Van 9 deelnemers wer-
den 129 duiven gelost om 7.30 uur. Uit-
slag: G.J. Velthorst (11/28) 1 2 7 8 12 18
19 22 23 32 33, S. Gemmink (1/4) 3, E.G.
te Pas (5/22) 4 5 9 14 31, A. Velthorst
(1/10) 6, J.Th. Reindsen (3/17) 10 28 30,
Comb. Burghout & zn (3/20) 11 20 21,
H. Niesink (2/9) 13 27, H. Eenink (5/14)
15 24 25 26 29, Comb. Jansen & zn.
(2/5) 16 17. 
Daarnaast werd zaterdag de 21ste de
natourvlucht vervlogen vanuit LOM-
MEL. Van 24 deelnemers werden 563
duiven gelost om 8.00 uur. Uitslag:
H.A. Kamperman (35/52) 1 2 4 17 20 21
26 30 31 43 44 46 47 48 49 53 54 58 59
63 81 82 85 93 94 96 98 105 119 120 122
123 127 128 131, H. Wassink (11/43) 3
25 28 39 40 60 61 62 99 102 121, G.J.
Wassink (7/27) 5 42 57 66 83 90 95,
G.J.W. Massen (5/18) 6 78 80 92 114, R.
van Aken (15/31) 7 10 11 12 14 16 19 22
34 64 72 79 115 124 125, G.J. Velthorst
(5/11) 8 37 56 88 135, E. Weenk (5/15) 9
84 138 139 141, Comb. Menkhorst
(7/30) 13 24 50 100 103 132 134, Comb.
Jansen & zn. (6/21) 15 18 29 32 35 126,
A. Velthorst (6/32) 23 38 91 107 111 116,
P. van Londen (2/15) 27 77, W. Meijer-
man (7/40) 33 36 69 86 87 136 137, E.G.
te Pas (4/20) 41 74 75 76, H. Niesink
(6/18) 45 71 73 110 112 113, J.G. Poel-
man (7/20) 51 52 55 70 106 108 109, H.
Eenink (4/19) 65 104 129 140, G.A.M.
Dijcker (2/38) 67 97, S. Gemmink (1/27)
68, Fr. Meijerman (3/22) 89 117 118, W.
Wisselink (3/24) 101 130 133.

Duivenberichten 21 augustus 2010
Bronckhorst - De vier duivenverenigingen in de gemeente Bronckhorst,
PV De IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden, PV Steeds Sneller Hengelo Gld.
en PV De Koerier uit Zelhem namen afgelopen zaterdag 21 augustus deel
aan wedvluchten vanuit St. Job in ‘t Goor, Peronne en Lommel.

De activiteit begint om 19.30 uur
en zal ongeveer twee uur duren.
Deelname kost ¤ 4,00 per persoon
voor leden van Natuurmonumen-
ten en ¤ 7,00 per persoon voor
niet-leden. Let op: reserveer van te
voren uw deelname. In verband
met de te verwachten grote be-
langstelling kunnen alleen men-
sen die zich van te voren hebben
aangemeld deelnemen. Dit kan via
www.natuurmonumenten.nl of te-
lefonisch bij de ledenservice van
Natuurmonumenten, 035 - 655 99
55. 
Landgoed Velhorst is vanwege zijn
ligging langs de Berkel en zijn vari-
atie in het landschap een zeer ge-
schikt leefgebied voor vleermui-
zen. Er komen veel verschillende
soorten voor, zoals de rosse vleer-
muis, de dwergvleermuis, de laat-

vlieger en de watervleermuis. Ie-
der met eigen eisen aan het leefge-
bied. De boswachter neemt u mee
over het landgoed en onderweg
vertelt hij verhalen over deze voor-
al in het donker levende mysteri-
euze dieren.

De eerste vleermuizen vliegen al
uit als het nog vrij licht is. Vleer-
muizen kunnen ook in het donker
hun weg vinden. Ze maken daarbij
gebruik van ‘sonar of echolocatie’.
De sonargeluiden zijn voor men-
sen niet tot nauwelijks te horen.
De ’batdetector’ zal de sonargelui-
den niet alleen hoorbaar maken
voor het menselijk oor, maar ook
de verschillende soorten vleermui-
zen zijn te onderscheiden met de
’batdetector’. Iedere vleermuis-
soort maakt namelijk een eigen
kenmerkend ’geluid’.

Voor meer informatie kunt u tele-
fonisch contact opnemen met bos-
wachter Willem Regtop, 0575 55
55 60 of 06 54 28 06 55 Zie ook
www.natuurmonumenten.nl

Vleermuizen spotten op
de Velhorst
Vorden - Al eens een vleermuis
gehoord? Op zaterdagavond 28
augustus en 4 september kunt u
mee met de vleermuizentocht
van Natuurmonumenten op
landgoed Velhorst in de ge-
meente Lochem.
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De XCO is een rode metallic gekleurde
buis gevuld met grit. Het grit beweegt
heen en weer bij elke beweging die je
maakt. Doordat het grit ‘doorschiet’ of
‘terugslaat’, worden niet alleen je spie-
ren maar ook je bindweefsel aange-
spannen. Dit bijzondere effect noe-
men we ‘Reactive Impact’. Het resul-
taat is een unieke trainingsprikkel,

meer spierkracht en aanpassing van
het bindweefsel. De XCO workout
zorgt bovendien ook voor verbranding
van calorieën! En dat alles op opzwe-
pende muziek. Zonder moeilijke pas-
jes, de choreografie zit zo in elkaar dat
iedereen de les makkelijk kan volgen! 
Naast de 175 vestigingen in Neder-
land, start nu ook AeroFitt met de suc-

cesvolle XCO workout. De leden van
AeroFitt zijn dan al weken nieuwsgie-
rig naar deze nieuwe les. Tijdens de
open dag op zondag 29 augustus
wordt de XCO workout feestelijk ge-
lanceerd in Hengelo. Op zondag 5 sep-
tember in het filiaal in Zutphen. Veel
leden hebben zich al ingeschreven
voor de lancering, het loopt echt
storm! Sportcentrum AeroFitt wil ie-
dereen de kans geven het effect van de
XCO workout zelf te ervaren. 

XCO: Nieuwe workout bij Sportcentrum AeroFitt

Explosieve training met maximaal resultaat
Hengelo - XCO is de nieuwe manier om je spieren te trainen, in conditie te
blijven én af te vallen. In deze les van 45 minuten worden kracht en dyna-
miek gecombineerd met een intensieve training voor de buik-, rug- en
schouderspieren.

Bij Sportcentrum AeroFitt kan men
terecht om te bewegen omdat u dit
ontspannend vindt, omdat u moet
revalideren, misschien om aan uw
gewicht te werken of om wat aan uw
conditie te doen. Dit kunt u zelf invul-
len.

Uiteraard kan dit individueel of in
groepsverband en op uw eigen niveau.
Tevens kunt u ook gebruiken maken
van de faciliteiten zoals de sauna en
snelbruiners. Wilt u ook een advies op
maat en gezond bezig zijn met uw li-
chaam?
Kom dan vrijblijvend zondag 29 au-
gustus naar Sportcentrum AeroFitt
aan de Winkelskamp 5 in Hengelo
Gelderland en/of zondag 5 september
in Zutphen op park Bronsbergen,
De Bronsbergen 25 in Zutphen. 
Besluit u om ook te starten op één van
deze dagen, dan hebben we een leuke
aanbieding.
Hngelo, tel. (0575) 46 50 01; Zutphen,
tel. (0573) 25 15 15  of www.aerofit.nl

Open dagen bij Sportcentrum AeroFitt

Tijd om weer in beweging 
te komen!
Hengelo - Zondag 29 augustus en
zondag 5 september zijn er bij
Sportcentrum AeroFitt open da-
gen. Vanaf 10 uur kunt u terecht
om een kijkje te nemen in het
sportcentrum. De gehele dag staat
het team van AeroFitt klaar om u
te woord te staan over de verschil-
lende mogelijkheden binnen het
sportcentrum.

Dit jaar hebben we de eer de 29e Int.
Windmolen Rally te mogen organise-
ren en we kunnen u verzekeren dat
dit garant staat voor een prachtig eve-
nement van internationale allure!
Deelnemers die aan de start ver-
wacht worden komen uit 9 landen te
weten: Engeland, Duitsland, Zweden,
Denemarken Zwitserland, België,
Luxemburg, Oostenrijk en uiteraard
Nederland. 

Motorfietsen van de volgende be-
roemde en minder beroemde mer-
ken kunt u aan u voorbij zien trek-
ken: Achilles 1901, Lanco, Delta-
Gnom (enigste exemplaar nog be-
kend) ,Triumph ‘Free engine’ 1913,
vele Husqvarna’s, DKW’s, BMW’s,
Brough Superior’s, Harley-David-
son’s, Indians, Zündapps, Terrot’s,
Peugeot’s, kortom te veel om op te
noemen. Rondom de HAMOVE-Molen
is zoals gebruikelijk dit UNIEK ‘RIJ-
DEND MUSEUM’ met eigen ogen te
aanschouwen.

Vrijdagmiddag zal de machinekeu-
ring plaatsvinden in het Renners-
kwartier naast de HAMOVE-Molen
aan de welbekende Varsselring. Het
evenement wordt officieel geopend
op vrijdagavond met de ontvangst
van de deelnemers in de HAMOVE-

Molen, Varsselseweg 34 te Varssel. De
burgemeester van de gemeente
Bronckhorst zal dan aanwezig zijn
om alle deelnemers uit binnen- en
buitenland welkom te heten en de
team presentatie van de aan de Int.
Windmolenrally deelnemende A & B
Teams bij te wonen. De avond zal ver-
der worden opgeluisterd met een op-
treden van Boerenkapel ‘de Bloasköp-
pe’ uit Hengelo Gld. 

Op zaterdag 29 augustus zullen de
deelnemers vanaf de HAMOVE-Molen
vertrekken naar het gemeentehuis
van de gemeente Bronckhorst waar
de vlaggenparade zal plaatsvinden.
Om 10.01 uur zullen dan de eerste
deelnemers gestart worden door bur-
gemeester Aalderink, waarna de deel-
nemers voor een rit van ruim 100 ki-
lometer door de Achterhoek en Over-
ijssel zullen trekken. Halverwege de
rit is er een pauze van 90 minuten te
Hengelo Ov bij Techniek Museum
Heim. De finish op zaterdag zal zijn
bij de HAMOVE-Molen, waar de moto-
ren dan door het publiek bewonderd
kunnen worden. Om 18.00 uur zal
het Parc Fermé gesloten worden waar
dan de motoren van de deelnemende
teams gestald zijn. Adres HAMOVE-
Molen: Varsselseweg 34, 7255 NR
Hengelo Gld.

Op zondagmorgen vertrekken de eer-
ste deelnemers met KOUDE motor bij
de HAMOVE-Molen voor een rit van
rond de 90 kilometer. Er zal een kof-
fiestop van 300 minuten bij Bierbrou-
werij Rodenburg te Rha zijn en halver-
wege de rit zal er dan gepauzeerd wor-
den in het centrum van Doetinchem.
In Doetinchem zijn die dag diverse ac-
tiviteiten, zoals een Stoomfestival en
Oldtimer auto’s, zeker de moeite
waard om een kijkje te gaan nemen. 

De finish van de zondagrit is bij de
HAMOVE Molen, waar dan tevens een
CONCOURS D’ELEGANCE gehou-
den wordt, waarbij een jury de meest
interessante, mooist gerestaureerde
of origineelste motorfiets uit het
deelnemersveld zal selecteren. Het
publiek is dan uiteraard ook van har-
te uitgenodigd om dit uniek ‘RIJ-
DEND MUSEUM’ nog eens rustig te
bekijken. De motoren staan dan voor
de HAMOVE-Molen opgesteld. Om on-
geveer 16.30 uur zal dan de prijsuit-
reiking en afsluiting van de 29e Int.
Windmolen Rally en 45e Int. Hengelo
Rally plaatsvinden in de HAMOVE-
Molen. Liefhebbers van oude tech-
niek kunnen dit weekend hun hart
weer ophalen door dit evenement te
gaan bezoeken. Wij hopen u te mo-
gen begroeten op 28 en 29 augustus
bij de HAMOVE-Molen of onderweg
langs de routes.

Voor verdere informatie kunt u con-
tact opnemen met:
Hamove Rallysecretariaat, Robert
Kreunen Tel. 0575-463434, @mail:
hengelorally@hamove.nl 

27 tot en met 29 augustus

Int. Rally Historische Motorfietsen
Hengelo - Van vrijdag 27 tot en met zondag 29 augustus zal de 29e Int.
Windmolenrally en 45e Int. Hengelo Rally voor Historische Motorfietsen
met bouwjaren tussen 1900 en 1940 verreden worden. De Int. Hengelo
Rally is dit jaar toe aan haar 45e editie, begonnen in 1965 met een 20 tal
deelnemers en uitgegroeid tot een evenement met jaarlijks tussen de 175
en 200 deelnemers. In 2009 een topdeelname van 204 startende veteraan
motoren gedurende het weekend!

De groepen van de Weightloss Chal-
lenge, waar iedereen zijn of haar eigen
afslankmethode mag hanteren, wor-
den begeleid door gewichtsconsulen-
tes Nieske Pohlmann uit Bronckhorst
en Edith Braaksma en Debby Schoppe-

ma uit Doetinchem. In 12 bijeenkom-
sten krijgt men tips en adviezen en
steun bij de eigen afslank methode.
Het wekelijks samenkomen en wegen
is een stok achter de deur die net dat
zetje kunnen geven om een goed re-
sultaat te behalen. Daarnaast kan de
inzet ook nog eens beloond worden
met een leuke geldprijs! 
Voor meer informatie en/of aanmel-
den kan men contact opnemen met
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69,
Edith Braaksma (06) 36 20 25 55 of
Debby Schoppema (06) 22 77 19 64.

Nieuwe ronde 
Weightloss Challenge
Zelhem - Terug van vakantie en
oeps het overgewicht zat 'm niet in
uw koffer?? Geen zorgen, doe mee!
De afslank 'race' in Zelhem en om-
geving start met nieuwe groepen
in de week van 6 september in de
Draaijer in de Velswijk.

Vijf rock-coverbands (Springbreak,
SheerBlue, WoodStar, Watts Up! en de
Powerband) zorgen van 14.00 tot 20.00
uur voor nonstop live muziek. Daar-
naast zijn er tal van activiteiten. Zo is
er een groot springkussen met glij-
baan aanwezig en worden er ballonfi-
guren gemaakt voor de kinderen. 
De aanwezigen kunnen deelnemen
aan een wedstrijdje koe melken en er

is een armworsteltafel waarop de al-
lersterksten elkaar kunnen uitdagen.
Verder staan er twee zogenaamde
‘bierfietsen’ waarop je kunt testen of
je tegelijk kunt fietsen en bier drin-
ken. De fa. Deckert is aanwezig met
een snackwagen.
Ook als het regent, zorgt de organisa-
tie er voor dat iedereen droog kan
staan (letterlijk dan hè, uiteraard niet
figuurlijk)
De presentatie wordt verzorgd door
Hugo Heideman, bekend van Radio
Ideaal en het mooiste is dat de entree
gratis is.

Uitgebreide informatie kunt u vinden
in de agenda op de website van de Mal-
lemolen, www.mallemolen.info.

Het Malle Rockfestival

Zelhem - Zondag 29 augustus vindt
op het festivalterrein van Café-Zaal
‘de Mallemolen’ aan de dr. Gras-
huisstraat 3 in Zelhem het ‘Malle
Rockfestival’ plaats. Het is de eerste
editie (geheel in eigen beheer van
Rudy en José van de Mallemolen)
van een festival dat een jaarlijkse
traditie mag worden.

De leste zundag in de maond is d'r
'n priesvraog um 'n woord te ver-
klaoren uut de streektaal. Daor is
dan 'n aardige pries met te win-
nen, namelijk twee kop koffie met
eigen gebakken appeltaart uut ei-
gen kökken met 'n kladde slag-

room. Dit wördt an-eboaden deur
tapperij en eeterij ‘de Smoks’ in
Zelhem. Zundag 29 augustus is 't
weer zo wiet. Dus luusteren en bel-
len. De redactie is ok altied op
zuuk naor muziek en verhalen in
de streektaal, van Goningen tot an
Limburg toe. Hebt i-jleu nog wat in
de kaste liggen, nem dan effen
contact op met G. Abbink, tel.
0314-621998 of bel naor de studio
van Ideaal, tel. 0314-377970
Luuster elke zundagmargen naor
radio ideaal op FM 105.1-105.4-
105.8 106.5 en FM 107.7 of op de ka-
bel op FM 91.1-FM 94.0

Plaetjes en präötjes in 'n streektaal

Ideaal dialect op de
Zundagmargen
Zelhem - Naost de muziek is d'r
andacht veur Amparte Weur-
den, Sprekweurden en gezeg-
den, Muziek uut de olde deuze,
maor ok Verhalen en Gedichten
in de streektaal. Wekkeluks zit
d'r keals of vrouwleu op de pro-
atstoel met ‘sterke’ verhalen.

Inlichtingen bij de secretaris, tel.
(0314) 84 42 21. Opgave voor de zomer-
drive gaarne zoveel mogelijk van te vo-
ren, tot 17.30 uur bij Theo van Aalst,
tel. (0575) 45 15 58, email: theovan-
aalst@gmail.com. Aan de zaal inschrij-
ven tot 19.15 uur.

Zomerbridge Bronkhorst
Deze zomer worden door de
Bridgeclub Bronkhorst vrije
bridgedrives gehouden. De laatst
drive van dit seizoen wordt ge-
speeld op donderdag 26 augustus
in Café Den Bremer in Toldijk. Er
zijn per lijn prijzen te winnen.

Om de haalbaarheid hiervan te onder-
zoeken, inventariseert de werkgroep
de behoefte van de bewoners van Vels-

wijk en de directe omgeving. Op zater-
dag 28 augustus kunnen deze mensen
een flyer in de bus verwachten. Wil
men ook graag dat openbare basis-
school Velswijk, openbare brede basis-
school Velswijk wordt, houd dan de
brievenbus in de gaten en geef de be-
langstelling door. 

Meer informatie kan men vinden op
www.obsvelswijk.nl

Kinderopvang in Velswijk

Velswijk - De werkgroep 'brede
school Velswijk' hoopt dat OBS
Velswijk binnenkort een 'brede
school' kan worden. Een school
waar in het gebouw ook voor- en
naschoolse opvang en misschien
zelfs kinderopvang gerealiseerd is.

Te Stroet stond vorige week donderdag
namens het Line Lloyd Footwear Cy-
cling Team in Ugchelen aan de start in
de categorie Elite/Beloften. Hij finishte
hier als tiende. Bij de Amateurs A ein-
digde Jan Weevers op een vijfde plek.
Te Stroet reed zaterdag een criterium
in het Twentse Goor. De renner uit
Keijenborg mocht na afloop als derde

op het podium plaatsnemen. RTV´er
Peter Makkink reed een dag later de
Ronde van Heino. Met dank aan een
lekke band moest de Hengeloër ach-
teraan starten. Desondanks kon hij
snel na het vertrek aan de kop van het
peloton komen. Hij passeerde de meet
als veertiende. 

Joost Berentsen reed van vrijdag tot en
met zondag met het Wielerteam Ach-
terhoek de Westbrabantse Pijl, een
wedstrijd voor junioren bestaande uit
vier etappes. Zijn beste prestatie lever-
de hij in een tijdrit over negen kilome-
ter. Hij zette hier van de ruim 160 ge-
starte renners de 65e tijd neer.

RTV-ers in de top tien
Wichmond - In de Ronde van Ug-
chelen zijn Rens te Stroet en Jan
Weevers van RTV Vierakker-Wich-
mond allebei in de top tien geëin-
digd. Te Stroet reed twee dagen la-
ter in de Ronde van Goor zelfs naar
een podiumplaats.

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



Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 34
van 23 t/m 28
augustus 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O

HAMSTERAANBIEDINGEN
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“Toen papa klein
was, gooide hij 

plastic zomaar in de
grijze container”

Lotte - 14 oktober 2030

Denk aan je toekomst, maak van afval geschiedenis!

Je ziet het haar denken, die Lotte. Zouden ze in 2010, toen papa klein was,

echt niet beter hebben geweten? Lotte vindt het in 2030 zonde van het plastic.

En ze heeft groot gelijk. Al de gebruikte kunststof verpakkingen, maar ook het

papier en karton en de groente-, fruit- en tuinresten (gft) die we in de grijze

container gooien, zijn nuttige grondstoffen. Pure verspilling dus om die met het

restafval te verbranden.

Daarom gaan we samen met u van afval geschiedenis maken. 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat er in onze grijze containers hooguit 20 procent 

écht afval zit. De rest is waardevolle grondstof. Als we díe eruit houden, kost 

de verwerking van het afval aanzienlijk minder, is dat beter voor het klimaat en 

gaan we duurzaam met materialen om.

Zeg nou zelf, is het niet geweldig dat Lotte 

in 2030 verbaasd is over het afval van nu? 

De toekomst is begonnen. Surf naar www.afvalvrij.nl

IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTEN APELDOORN, BRONCKHORST, BRUMMEN, DEVENTER, DOESBURG, EPE, LOCHEM EN ZUTPHEN

Zondag 5 september 2010
12.00 uur BRADERIE met leuke stands, straat-

 theater, terrasjes en muziek door 

 Lobo Radio en Gelre FM.

14.00 uur 50e BLOEMENCORSO, opgeluisterd 

 door muziekkorpsen uit Beltrum en 

 omgeving.

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

 PREMIUM.

18.00 uur AVONDCORSO in het corsopark nabij 

 het kermisterrein. Bij het invallen van 

 de duisternis wordt de sfeervolle 

 verlichting ontstoken.

20.00 uur BELTRUM ON STAGE 

 (www.beltrumonstage.nl).

Het is zondag 5 september groot feest in Beltrum. Dan trekt voor de 
50e keer het Bloemencorso door de straten en wordt de aftrap  gegeven 
voor de 130e kermis. We lichten alvast een tipje van de feestsluier op. 
En… houd zondag 5 september alvast vrij in uw agenda!  

50 jaar Bloemencorso
Vijftig jaar geleden trokken de eerste corsowagens – beter gezegd versierde 

wagens – door de straten van Beltrum. Om dit jubileum extra luister bij te 

zetten, pakken de bouwers van de corsowagens fl ink uit: op zondagmiddag 

5 september om 14.00 uur trekken twaalf grote corsowagens door het dorp 

met daarop bijna anderhalf miljoen dahlia’s! Tussen de wagens rijden tal van 

wagentjes, gemaakt door de jeugd van Beltrum. 

Grootse braderie
De braderie die van 12.00 tot 18.00 uur wordt gehouden, groeit uit haar jasje! 

Daarom staan niet alleen op het Mariaplein, maar ook op de Meester Nelis-

senstraat en de Avesterweg tot aan het kermisterrein vele tientallen stands op-

gesteld. Het Mariaplein is omgedoopt tot het Muziekplein. Vertoevend op één 

van de gezellige terrasjes kunt u genieten van de livemuziek van de DJ’s van Lobo 

Radio en Gelre FM.

Cake Walk op de kermis
Ook dit jaar pakt Beltrum weer uit met een prachtige kermis die vermaak biedt 

aan jong en oud. Op het terrein aan de Avesterweg staan tal van grote en 

kleine attracties. Van de partij zijn natuurlijk de autoscooters, de draaimolen en 

dit jaar ook de Cake Walk! Na 25 jaar weer terug van weggeweest in Beltrum. 

Spektakel is gegarandeerd!  

NIEUW! Beltrum On Stage
Een spectaculaire avond met uitsluitend Beltrumse muzikanten op het  podium. 

Dat is waar het zondagavond 5 september vanaf 20.30 uur om draait tijdens 

Beltrum On Stage. Zestig enthousiaste deelnemers hebben één gezamenlijk 

doel: de tent op zijn kop zetten! Het concept komt grotendeels  overeen met 

het succesvolle ‘Vrienden van Beltrum Live’ uit 2005, dat in de jaren daarna 

door meerdere dorpen uit de omgeving werd overgenomen.

Kijk voor meer informatie over het Bloemencorso en het Volksfeest op   www.bloemencorsobeltrum.nl

ZO-MA-DI 5,6 & 7 SEPTEMBER:

volksfeest
bloemencorsobloemencorso

beltrum

Zoon

Het is zondag 5 september groot feest in Beltrum. Dan trekt voor de
50e keer het Bloemencorso door de straten en wordt de aftrap  gegeven50 k h t Bl d d t t dt d ft
voor de 130e kermis. We lichten alvast een tipje van de feestsluier op.
En… houd zondag 5 september alvast vrij in uw agenda!  

50 jaar Bloemencorso
Vijftig jaar geleden trokken de eerste corsowagens – beter gezegd versierde

d d t t B lt O dit j bil t l i t bij t

k op de kermisCake Walk
Ook dit jaar pakt Beltrum weer uit met een prachtige kermis die vermaak biedtO k di j

aan jong en oud. Op het terrein aan de Avesterweg staan tal van grote en

kleine attracties. Van de partij zijn natuurlijk de autoscooters, de draaimolen en

dit jaar ook de Cake Walk! Na 25 jaar weer terug van weggeweest in Beltrum.

Spektakel is gegarandeerd!  

NIEUW! Beltrum On Stage

i d b f i l k d k d k ik lk

50 jaar Bloemencorso, 130 jaar Volksfeest50 jaar Bloemencorso, 130 jaar Volksfeest



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

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.

• 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 toeris-

me, Voorlichting/communicatie en

promotie, Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke orde-

ning, 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,

inkomen en zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisa-

tie, 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 5
Nr. 34, 24 augustus 2010

Wil je meer willen weten over geld-
zaken, (homo)seksualiteit, gezond-
heid, problemen thuis, maar ook
hoe je een fantastisch feest kunt or-
ganiseren en waar leuke activiteiten
zijn? Dan kun je vanaf 26 augustus
a.s. terecht op www.jonginbronck-
horst.nl.  Wethouder Josephine
Steffens (jeugd- en onderwijsbeleid)
opent op die dag de website met een
feestelijke bijeenkomst op school
't Beeckland in Vorden.

Jonginbronckhorst.nl is niet alleen
een informatieve, maar vooral een
leuke en interactieve website. Je

kunt je eigen ervaringen plaatsen,
reageren op stellingen en - na auto-
risatie - zelf foto's plaatsen in het
fotoalbum. Een redactieraad be-
staande uit jongeren is betrokken bij
de opzet en het beheer van de site.
Uniek in Nederland is dat onze ge-
meente, naast de gangbare items,
speciaal inzoomt op de jonge man-
telzorger. Dit zijn jongeren die onbe-
taald zorgen voor een familielid of
vriend, die niet zonder die hulp kan.
Hiervoor geven wij tips.
Jonginbronckhorst.nl bundelt alle
informatie voor je in de gemeente
Bronckhorst. De site is onderdeel
van het landelijke Jong-in project
waarbij inmiddels 55 gemeenten en
twee provincies zijn aangesloten. Al
deze websites zijn per gemeente op
maat gemaakt en vormgegeven.
Door deze opzet wordt de algemene,
landelijk onderhouden, informatie
gekoppeld aan ons databestand en
aangevuld met informatie met een
Bronckhorst-tintje van de Jongin-
redactieraad. 

Jongelui opgelet: website Jong-in Bronckhorst online

Zorgt u voor een chronisch zieke,
gehandicapte of hulpbehoevende
partner, ouder, kind (of ander familie-
lid) vriend of kennis? Bijvoorbeeld
door regelmatig de boodschappen
te doen, schoon te maken of iemand
te begeleiden naar bepaalde activi-
teiten, omdat deze dat zelf niet
(meer) kan. Dan bent u mantelzor-
ger. Mantelzorg is een hele belang-
rijke vorm van zorg en een grote
steun voor degene die de hulp krijgt.
Er zijn verschillende manieren om
mantelzorgers bij hun werk te on-
dersteunen. Om hieraan bekend-
heid te geven, organiseren de ge-
meente en de Vrijwillige intensieve
thuiszorg (VIT) Oost-Gelderland op
14 september a.s. een speciale in-
formatiemarkt voor mantelzorgers.
Naast een kraam van beide organi-
satoren zijn onder andere GG-Net,
MEE, vrijwilligers- en thuiszorgor-
ganisaties uitgenodigd om te laten
zien op welke wijze zij mantelzor-
gers kunnen bijstaan. Bijvoorbeeld
met cursussen, leuke contactbij-
eenkomsten met andere mantelzor-
gers, informatie over ziektebeelden
en handige hulpmiddelen.  

Bent u mantelzorger dan nodigen
wij u van harte uit om deze dag met
ons te beleven. De markt is op 14
september in partycentrum Lange-
ler op de Spalstraat in Hengelo (Gld)
van 13.30-16.00 uur. Vanaf 13.30 uur
is er ontvangst met een drankje.
Wethouder Josephine Steffens van
de gemeente opent vervolgens de
middag. Onder de aanwezigen wor-
den drie Iris-cheques van € 100,-
verloot, omdat wij het werk van
mantelzorgers zo waarderen. Na-

tuurlijk is de toegang gratis. Naast
deze markt starten we vanaf 14 sep-
tember ook een publiciteitscampag-
ne over mantelzorg. Onder andere
vindt u in het najaar op deze ge-
meentepagina's een artikelenreeks
over dit onderwerp. 
Wij zien u graag op de mantelzorg
informatiemarkt! Wij kunnen ver-
vangende zorg voor uw naaste orga-
niseren als dat nodig is. U kunt hier-
voor contact opnemen met VIT Oost-
Gelderland, via tel. (0573) 43 84 00.

Informatiemarkt voor mantelzorgers op
14 september in Hengelo
Zorgt u voor een naaste? Laat u informeren welke onder-
steuningsmogelijkheden er zijn

Van september t/m december is
onze publieksbalie op de donder-
dagochtend beperkt beschikbaar in
verband met trainingen aan onze
baliemedewerkers. Wij hebben be-
gin dit jaar het nieuwe gemeente-
huis geopend en tegelijkertijd een
nieuwe manier van dienstverlenen
aan u geïntroduceerd. U kunt nu bij

één balie terecht en het is de be-
doeling dat de medewerkers daar
in de toekomst uw gehele verzoek
kunnen begeleiden. Nu is dat nog
niet altijd het geval. Om ervoor te
zorgen dat de baliemedewerkers u
straks nog beter van dienst kunnen
zijn, volgen zij van september t/m
december in groepen trainingen op
de donderdagmorgen. Dit heeft tot
gevolg dat de wachttijden dan op
kunnen lopen als u bij de balie
komt. Voor verschillende produc-
ten en diensten verzoeken wij u
voor uw komst een afspraak te ma-
ken, zodat wij de benodigde gege-
vens bij de hand kunnen hebben
als u komt. Dit geldt bijvoorbeeld
als u komt voor een Wmo-voorzie-
ning of een bouw- of milieuvergun-
ning. De afspraken komen niet in
het geding. Alleen als u op donder-
dagmorgen in die periode komt
voor producten en diensten waar-
voor geen afspraak nodig is, kan
een langere wachttijd gelden (voor-
beelden hiervan zijn een paspoort,
rijbewijs, geboorteaangifte). 

N.B. Tijdens de overige openings-
tijden is onze dienstverlening zoals
u het gewend bent.

Publieksbalie
tijdelijk beperkt
beschikbaar op
donderdagochtend

• Sanne van vier slaapt nog bij ons
in bed. Hoe kan ik dit stoppen?

• Hoe kan ik mijn kind van 10 be-
schermen tegen negatieve zaken
op internet? Wat moet ik doen?

• Ik zou wel een cursus willen vol-
gen over opvoeden; waar kan dit?

• Pieter van vijftien sluit zich van mij
af. Hoe kan ik hem bereiken?

• Nuriya van drie eet geen avond-
eten. Wat kan ik hieraan doen?

Soms heb je een steuntje in de rug
nodig; advies en ondersteuning bij
het opvoeden van je kind of kinde-
ren. Bij het CJGbronckhorst krijgt u
gratis advies en zo nodig een door-
verwijzing naar een andere instantie
die u verder kan helpen.

Mail info@cjgbronckhorst.nl of bel
met (0575) 46 11 00. U staat er niet
alleen voor.

Kijk op www.cjgbronckhorst.nl! Ook
voor tips voor traktaties, leuke kin-
derboeken en cursussen bij u in de
buurt.

www.cjgbronckhorst.nl is er voor u!

Neem vanaf 26 augustus a.s. eens een kijkje op www.jonginbronckhorst.nl



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 archiefgege-
vens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag later)
hebben wij alle gegevens bij de hand.

Steeds meer ouders in de Achter-
hoek zijn zich bewust van de proble-
matiek van jong alcoholgebruik,
blijkt uit recent onderzoek van de
GGD. Ouders vinden in toenemende
mate drinken onder de 16 onaccep-
tabel en lijken zich bewust van hun
voorbeeldrol, het belang van praten
over alcoholgebruik en regels hier-
over stellen. Alcohol is schadelijk
voor jongeren in de puberteit,
omdat zij in de groei zijn en ook de
hersenen volop in ontwikkeling zijn.
Alcohol is ook schadelijk voor jon-
geren als zij niet aangeschoten of
dronken zijn. Het is daarom ver-
standing om alcohol gewoon te ver-
bieden. Ook nu, tijdens de vele
gezellige zomerfestivals, dorps-
feesten en kermissen. Misschien
denkt u dat uw kind dan stiekem
drinkt? Als uw kind tóch drinkt, dan
liever met het besef dat u dat niet
goed vindt, dan met uw al dan niet
stilzwijgende toestemming. Want
ook één biertje of zelfs slokje alco-
hol kan kwaad. Een keer alcohol
drinken is namelijk meestal het
begin van vaker en meer. En u geeft
als ouders het signaal af dat drank
nou eenmaal bij feesten hoort.
Hoe vaker kinderen geconfronteerd
worden met alcohol, des te groter is
de kans dat ze beginnen met drin-
ken. Laat kinderen daarom in een
(zoveel mogelijk) alcoholvrije om-
geving opgroeien. 

Wat kunt u doen?
• spreek van tevoren af dat uw kind

tijdens de zomerevenementen
niet drinkt

• maak ook met de volwassenen
met wie u op stap gaat de af-
spraak dat zij uw kind geen alco-
hol aanbieden

• ook een scheutje alcohol in de
7-up geeft al het idee dat alcohol
best kan op deze leeftijd

• blijkt bij thuiskomst dat uw kind
toch gedronken heeft, geef dan
duidelijk aan dat u daar niet van
gediend bent en waarom niet

Dit is een artikel in het kader van
het project 'Alcoholmatiging Jeugd
in de Achterhoek', dat de acht Ach-
terhoekse gemeenten, waaronder
Bronckhorst, politie, justitie, Iris-
Zorg en GGD Gelre-IJssel samen
met regionale en plaatselijke part-
ners hebben opgepakt. Wilt u re-
ageren, dan kunt u mailen naar
minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl.

Gun uw kind een alcoholvrije omgeving

Binnenkort opent de nieuwe
schouwburg Amphion in Doetinchem
haar deuren. Voorafgaand aan de of-
ficiële opening zijn er vier open da-
gen speciaal voor inwoners uit om-
liggende gemeenten, waaronder
Bronckhorst. De open dagen zijn op
28 en 29 augustus en 4 en 5 septem-
ber 2010, van 10.00 tot 16.00 uur.
Inwoners van de gemeente
Bronckhorst zijn van harte welkom
op 4 september a.s. Maar natuurlijk
kunt u ook op één van de andere da-
gen een kijkje te nemen in het nieu-
we Amphion.

Het nieuwe Amphion
De nieuwe schouwburg is een regio-
naal theater, tot stand gekomen
door samenwerking met vier andere
gemeenten in de regio, de provincie
Gelderland en door sponsoring uit
het bedrijfsleven. Naast de gemeen-
te Doetinchem hebben de drie om-
liggende gemeenten, Bronckhorst,
Montferland en Oude IJsselstreek
een financiële bijdrage geleverd aan
de bouw. De open dagen worden ge-
houden om de inwoners uit deze ge-
meenten in de gelegenheid te stel-
len de schouwburg te bezichtigen.

Open dagen
Tijdens de open dagen worden be-
zoekers hartelijk ontvangen en kun-
nen zij, via een route, de schouw-
burg bekijken.
De medewerkers van Amphion zijn
aanwezig om uitleg te geven en vra-
gen te beantwoorden. Ook is er gele-
genheid om iets te drinken en houdt
Amphion een kleine 'fair' waarbij
onder andere kaarten voor voorstel-
lingen te winnen zijn. Ook aan de
kinderen wordt gedacht.
U bent van harte welkom!

Open dagen nieuwe schouwburg Amphion
Inwoners van Bronckhorst bijzonder welkom op 4 september!

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), intocht Sinterklaas, 21 november tussen 13.00 en 15.00 uur en afsluiten van de

Spalstraat, tussen de Raadhuisstraat en de Kerkstraat, van 12.00 tot 16.00 uur, Hengelose
ondernemers vereniging

• Hengelo (Gld), sporthal de Kamp, najaarsconcert diverse muziekverenigingen, 9 oktober van
20.00 tot 22.30 uur en tijdelijke gebruiksvergunning op 9 oktober 2010, chr. muziekvereniging
Crescendo

• Hummelo, Hoog- en Laag-Keppel, Voor- en Achter-Drempt, plaatsen driehoeks-/sandwich-
borden voor het promoten van een rommelmarkt, 11 t/m 27 september 2010, Hummelo's
gemengd koor

• Hummelo, Hoog- en Laag-Keppel, Voor- en Achter-Drempt, plaatsen driehoeks-/sandwich-
borden voor het promoten van tweedaagse seminar, 5 t/m 19 november 2010, F.F. Farrokhova

• Vorden, café Uenk, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 augustus t/m
31 december 2010, A. Rust

• Zelhem, diverse wegen en percelen rondom Zelhem met start/finish bij Korenweg 4, 32e Jan
van Beek endurorit voor motoren en ontheffing verstrekken zwakalcoholische dranken op
13 november, afsluiten en parkeerverbod diverse wegen rondom Zelhem op 13 november van
08.00 tot 20.00 uur en tijdelijke ontheffing groepskamperen van 12 t/m 13 november 2010, Zel-
hemse auto- en motor club

• Zelhem, Smidsstraat 13, verkoop oliebollen, 23 en 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november, 4, 11,
18, 24, 27 t/m 31 december 2010, 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.

Bouwvergunningen 
• Halle, Pluimersdijk 14A, bouwen kapschuur
• Steenderen, Meidoornstraat 37, vergroten woning  
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 15A, bouwen woning
• Zelhem, Michelstraat 9, vergroten paardenstal
• Zelhem, Priesterinkdijk 9, bouwen onderhoudsgebouw en plaatsen hekwerk

Kapvergunningen
• Drempt, Hoefkensestraat 18, 1 paardenkastanje, geen herplant
• Hengelo (Gld), Prunusstraat 13, 1 apenboom, geen herplant
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 25, 1 esdoorn, geen herplant
• Hengelo (Gld), t.h.v. Tramstraat 9, 2 amberbomen (noodkap), herplant: 1 amberboom
• Zelhem, t.h.v. Boldijk 3, 1 eik, geen herplant
• Zelhem, Jan Steenstraat 100, 1 magnolia, geen herplant
• Zelhem, Priesterinkdijk 9, 3 berken, 4 amerikaanse eiken, 15 grove dennen, herplant: krent,

sleedoorn, meidoorn, vuilboom, lijsterbes en gelderse roos

Aanvragen

Drank- en Horecawet (art. 3)
B en w zijn van plan vergunning te verlenen voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan:
• Steenderen, tennisvereniging 'de Nieuwe Hellewei', in de inrichting Prins Bernhardlaan 5

Voorgenomen vergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 20 augustus 2010:
• Drempt, Braambergseweg, standplaats voor de verkoop van vis en visproducten wekelijks op

de woensdag van 09.00 tot 13.00 uur, vishandel J.C. van de Groep
Verzonden op 16 augustus 2010:
• Vorden, Larenseweg 1, buurtfeest met vogelschieten, 18 september 2010, buurtvereniging de

Veldwijk
• Hoog-Keppel en Laag-Keppel, terrein aan de Burg. van Panhuysbrink en terrein kasteel Kep-

pel, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. volksfeesten Keppel e.o. op 2, 3 en 4 septem-
ber 2010, stichting volksfeesten Keppel-Eldrik e.o.

Verzonden op 18 augustus 2010:
• Vorden, de Horsterkamp, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Castle Fair, 25 t/m 29

augustus 2010, Castle events BV
• Hengelo (Gld), herfstwandeltocht en verloting, 16 en 17 oktober 2010, wandelsportvereniging

De Ploeg
• Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldrik, volksfeest, 3 en 4 september 2010, stichting volksfeest

Keppel e.o.
Verzonden op 19 augustus 2010:
• Keijenborg en omgeving, verkoop loten, 18 oktober t/m 13 november 2010, vogelvereniging

Exokan
• Keijenborg en omgeving, verkoop loten, 9 oktober 2010, carnavalsvereniging de Doldraejers
• Keijenborg, hoek Hengeloseweg/Pastoor Thuisstraat, ophangen spandoek voor landelijke col-

lecte, 5 t/m 18 september 2010, Prinses Beatrix fonds
Afgewezen aanvragen
Verzonden op 23 juli 2010:
• Bronckhorst. diverse locatie, plaatsen van tijdelijke reclameborden i.v.m. glasvezelsproject,

1 augustus t/m 15 september 2010, Concepts ICT
Verzonden op 29 juli 2010:
• Bronckhorst, diverse locatie plaatsen van tijdelijke reclameborden van 17 juli t/m 2 augustus

2010, KasteelTuinFestival Ruurlo

Hiervoor geldt ook de bezwaarprocedure als genoemd onder verleende vergunningen.

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 19 augustus 2010:
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 49, plaatsen hekwerk
• Zelhem, Kruisbergseweg 28, bouwen dubbele garage

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 17 augustus 2010:
• Zelhem, Berkendijk 1, verbouwen woning

Aanlegvergunning
Verzonden op 24 augustus 2010:
• Halle, Kuiperstraat 2B en 2C, voor het afgraven van bouwvoor en het aanleggen van poelen,

vijver, geluidswal en wandelpad

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 18 augustus 2010:

Verleende vergunningen

Tegen dit voornemen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van deze bekend-
making schriftelijk een zienswijze indienen bij b en w van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld).



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Laag-Keppel, Rijksweg 88, voor de vervanging van de achterbouw

Kapvergunningen 
Verzonden op 19 augustus 2010:
• Drempt, Hoefkensestraat 18, 1 paardenkastanje, geen herplant
• Hengelo (Gld), t.h.v. Tramstraat 9, 2 amberbomen (noodkap), herplant: 1 amberboom
• Vorden, Zutphenseweg 42, 1 paardenkastanje, herplant: 1 sierboom

Sloopvergunningen 
Verzonden op 16 augustus 2010:
• Toldijk, Hoogstraat 9, slopen berging, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 17 augustus 2010:
• Laag-Keppel, Beemsterweg 4, gedeeltelijk slopen (dak) schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Priesterinkdijk 9, slopen twee bergingen en hekwerk
Verzonden op 19 augustus 2010:
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 1, slopen van twee schuren, komt asbesthoudend afval vrij 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hoog-Keppel, tijdens het volksfeest van 1 t/m 6 september zijn de Burgemeester Vrijlandweg,

Burgemeester van Panhuysbrink en de Dubbeltjesweg (binnen de bebouwde kom) van 3 sep-
tember 14.00 uur tot 4 september 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer en geldt een stopverbod op de Burgemeester van Panhuysbrink van
1 september 18.00 uur t/m 6 september 2010 08.00 uur

• Hummelo, tijdens de jaarlijkse autoshow op 26 september 2010 is van 10.00 tot 18.00 uur de
Beatrixlaan, tussen de huisnummers 31 t/m 37, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens de kerstmarkt op 18 december 2010 is de Kerkstraat, tussen de kerk en de
Insulindelaan, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer en
geldt op het marktplein een stopverbod

• Zelhem, tijdens de septemberfeesten op 18 september 2010 is van 12.00 tot 17.00 uur de
Stationsstraat afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer en
geldt een stopverbod aan de rechterzijde van de Stationsstraat (gezien vanaf de Markt) en aan
de  linkerzijde van de Smidsstraat (gezien vanaf de Markt)

• Zelhem, tijdens het straatfeest is de Meindert Hobbemastraat van 24 september 12.00 uur t/m
26 september 2010 11.00 uur afgesloten voor alle verkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schrifte-
lijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het be-
sluit 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 omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening. 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw be-
zwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Alleen voor aanlegvergunningen geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze eerst
in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift
ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 18 augustus 2010:
• Vorden, Wildenborchseweg 20, voor het herstel en vernieuwen van bouwkundige objecten bin-

nen de historische buitenplaats

Mogelijkheden voor beroep

Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit be-
sluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift
ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 19 augustus 2010:
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 61, vergroten woning
• Hengelo (Gld), Waarleskamp 6, bouwen carport

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 17 augustus 2010:
• Zelhem, Roessinkweg 10, bouwen ligboxenstal

Reguliere bouwvergunning verleend met ontheffing op grond van artikel
3.22 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 17 augustus 2010:
• Vorden, Ruurloseweg 15, tijdelijk plaatsen kantoor-unit, verleend met een instandhoudingster-

mijn van twee jaar

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van de besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Een beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrij-
ving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw
handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het in-
dienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft,
dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug

Voorbereiding bestemmingsplan 'Buitengebied 2010; Korenweg-
Wisselinkweg (Wisselinkbrink)' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan 'Buitengebied 2010; Korenweg-
Wisselinkweg (Wisselinkbrink)' in Zelhem voor te bereiden.

Het plan heeft betrekking op de sloop van 1435 m2 bedrijfsgebouwen, twee bedrijfswoningen en
één dubbelbewoonde woning, en de herontwikkeling door nieuwbouw van in totaal acht wonin-
gen en natuurontwikkeling op de driehoek tussen de Wisselinkweg, Velswijkweg en Korenweg en
het gebied tussen de Wisselinkweg, Dennenweg en Korenweg.

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indie-
nen van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedure, komen stukken ter
inzage te liggen in het gemeentehuis en beschikbaar via de website en is er gelegenheid tot het
indienen van een reactie.

Voorgenomen ontheffingen 
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Middenweg 28, verbouwen woning, ontheffing in verband met het overschrijden

van de maximale toegestane nokhoogte voor bijgebouwen, geldend bestemmingsplan 'Ooster-
wijkse Vloed 1992' 

De bouwplannen liggen van 26 augustus t/m 6 oktober 2010 tijdens de openingstijden voor be-
langhebbenden 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 af-
spraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadple-
gen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op de voor-
genomen ontheffingen naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij b en w. Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij
daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitie-
ve beschikkingen. 

Artikel 3.6 lid 1 onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening (binnenplans)
• Vorden, Ruurloseweg 46, voor verruiming van het aantal kampeerplaatsen voor mobiele kam-

peermiddelen/tenten tot 30 op 'de Grasplas', geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Henge-
lo/Vorden 2005'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 26 augustus t/m 22
september 2010 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.

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
• Vorden, Het Wiemelink ongenummerd, voor het aanleggen van parkeerplaatsen, geldend be-

stemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 26 augustus t/m
6 oktober 2010 voor een ieder ter inzage. U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00044-

ON01. Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00044-
/NL.IMRO.1876.OB00044-ON01. U kunt de besluiten en de technische bestanden ook digitaal
benaderen 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.

• Zelhem, Kolkstuikweg 3, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestem-
mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 26 augustus t/m
6 oktober 2010 voor een ieder ter inzage. U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00046-

ON01. Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00046-
/NL.IMRO.1876.OB00046-ON01. U kunt de besluiten en de technische bestanden ook digitaal
benaderen 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 belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ont-
werpbesluiten naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen
bij b en w.

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
Verzonden op 16 augustus 2010:
• Zelhem, Michelstraat 9, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 26 augustus t/m 6 oktober
2010 voor een ieder ter inzage. U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00038-

VG01. Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00038-
/NL.IMRO.1876.OB00038-VG01. U kunt het besluit en de technische bestanden ook digitaal be-
naderen via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen

• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van 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

• Drempt, Veldweg 24, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestemmings-
plan 'Buitengebied Steenderen, Hummelo en Keppel, functiewijziging'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 26 augustus t/m 6 oktober
2010 voor een ieder ter inzage. U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00040-

VG01. Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00040-
/NL.IMRO.1876.OB00040-VG01. U kunt het besluit en de technische bestanden ook digitaal be-
naderen via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen

• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van 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

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft ge-
bracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
het besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht ver-
schuldigd.

Het besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekend-
gemaakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeis-
ende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, dan kunt u om een voorlo-
pige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht ver-
schuldigd.

Voornemen tot het plaatsen van object op de gemeentelijke monumen-
tenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het volgende object te plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst:
• Steenderen, Molenkolkweg 12-34

Dit voornemen is bekendgemaakt aan betrokkenen op 17 augustus jl. en ligt van 26 augustus t/m
22 september 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden
bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op 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. 

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de plannen naar
keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Besluit tot plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten op de gemeentelijke monumen-
tenlijst te plaatsen: 
• Vorden, Wiersserallee 11

Besluit tot niet plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumenten-
lijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten niet op de gemeentelijke monu-
mentenlijst te plaatsen: 
• Baak, Dollemansstraat 11
• Bronkhorst, Boterstraat 4
• Bronkhorst, Onderstraat 7
• Bronkhorst, Onderstraat 8B
• Bronkhorst, Onderstraat 12
• Olburgen, Roggeland 11A
• Rha, Rhabergseweg (bij) 17
• Toldijk, Lamstraat 10
• Zelhem, Pluimersdijk 5

Deze besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 17 augustus jl. en liggen van 26 augus-
tus t/m 22 september 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegen-
heid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer
(0575) 75 02 50. 

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft ge-
bracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
de besluiten aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht ver-
schuldigd.

Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende wer-

Monumenten

king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift
ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voortgang actualisatie bestemmingsplan 'Buitengebied Zelhem'
Naar aanleiding van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied
Zelhem' (versie november 2008) zijn er in het kader van de inspraak tientallen reacties door ons
ontvangen. Wij hebben per brief van 8 maart 2010 die inspraakreacties beantwoord, onder voor-
behoud van eventuele wijzigingen als gevolg van het plan-MER Buitengebied Bronckhorst en
meer duidelijkheid over archeologie.
Wij streefden er naar het ontwerpbestemmingsplan in de maand mei of juni jl. ter inzage te
kunnen leggen. Dit lukte helaas niet. De reden hiervan is dat wij nog steeds wachten op een
standpunt van de Commissie voor de milieueffectrapportage op het plan-MER. In plaats van
advies uit te brengen dienen wij te zorgen voor een aanvulling op het plan-MER door onvolko-
menheden in die milieueffectrapportage. Dit betekent dat wij op zijn vroegst medio september
een standpunt van de Commissie ontvangen.
Ook de regionale uitwerking van het archeologiebeleid laat langer op zich wachten en kan moge-
lijk niet in het ontwerp van het bestemmingsplan worden verwerkt. Aangezien het ontwerp-
bestemmingsplan en het plan-MER gelijktijdig in procedure moeten, is de start van de formele
bestemmingsplanprocedure niet voor 1 oktober a.s. te verwachten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Niewold, afdeling Ontwikkeling, tel. (0575)
75 02 50.

Ruimtelijk beleid

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 25 augustus t/m 6 oktober 2010 tijdens de
openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

• Hengelo (Gld), Zuivelweg 7, voor het oprichten van een winkel voor detailhandel van levensmid-
delen waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

• Laag-Keppel, Rijksweg 92, voor het oprichten van een opslag van propaan waarop het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

• Zelhem, Smidsstraat 2, voor het uitbreiden van een restaurant waarop het Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunning-
plicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften,
die aan bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Melding (art. 10.52 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 24 augustus t/m 5 oktober 2010 tijdens de
openingstijden de melding op grond van artikel 10.52 Wet milieubeheer ter inzage:

• Hummelo, Rijksweg 101, voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval waarop het Besluit
mobiel breken bouw- en sloopafval milieubeheer van toepassing is

Tijdens de werkzaamheden moet voldaan worden aan de algemene voorschriften die aan boven-
genoemd besluit zijn verbonden.

Ontwerpbesluiten (art. 8.25 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 25 augustus t/m 6 oktober 2010 tijdens de
openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:

• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 3, voor het intrekken van de milieuvergunning

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning
opgesteld onder de voor dat soort inrichting gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van terinzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 7 oktober 2010. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (0575)
75 02 50.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Wet milieubeheer

Aanwijzingsbesluit en mandaatbesluit Bag en Wkpb 
B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat zij ieder voor zover het hun dan
wel zijn bevoegdheden betreft in de vergadering van 3 augustus 2010 hebben vastgesteld: 
• Het aanwijzingsbesluit beheerder wet basisregistraties adressen en gebouwen (wet Bag) en

registrator/beheerder wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
(wkpb) en

• het mandaatbesluit uitvoering wet basisregistraties adressen en gebouwen (wet Bag) en wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (wkpb) 

Met deze besluiten hebben b en w en de burgemeester, de beheerder en de plaatsvervangende
beheerders Bag en de registrator en de plaatsvervangende registrators Wkpb aangewezen.
Vervolgens hebben b en w een reeks bevoegdheden aangewezen die namens hen door de be-
heerder en de plaatsvervangende beheerders Bag en de registrator en de plaatsvervangende re-
gistrators Wkpb kunnen worden uitgevoerd. 
Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Gemeentelijke regelgeving algemeen
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U wilt een dakkapel, serre, kozijnen,
aanbouw of een verbouwing??

Beumweg 17 telefoon: 0544-379415
7134 NR Vragender fax.: 0544-379416 www.gzgeveltechniek.nl

* vraag naar de voorwaarden

WIJ BIEDEN WAT U ZOEKT!

  info@gzgeveltechniek.nl

Nu:

35,00 korting

per vierkante meter

glas!*

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

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

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

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Ook nu nog kunt u genieten van 

heerlijk zomerfruit o.a.:

Aardbeien Frambozen

Rode bessen Pruimen

OPENINGSTIJDEN

zomer winter

Ma. t/m vr. 10.00-12.00 Ma. t/m do. 13.30-19.00

13.00-19.00 Vr. 10.00-12.00/13.00-19.00

Za. 10.00-17.00 Za. 10.00-17.00

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Voor werkzaamheden tijdens het ontbijt
en ’s avonds in ons restaurant zoeken wij

een vlotte dame (vanaf 17 jaar).

Variabele tijden in weekend en
schoolvakanties. Goede salariëring.

Restaurant-Hotel De Tuinkamer
Hengeloseweg 1, 7261 LV Ruurlo

Telefoon: 0573-452147
E-mail: info@hoteldetuinkamer.nl

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Bestaande uit:

*  Wastafelcombinatie

*  Closetcombinatie

*  Douchecombinatie

*  Badcombinatie

*  Designradiator

*  Vloertegels 5 m²

*  Wandtegels 25 m²

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Een complete badkamer 

Vraag naar de voorwaarden
(excl montage)

incl. badmeubel!
incl. badmeubel!
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...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
U wilt een nieuwe woning, maar u heeft 

geen bouwgrond? Informeer dan eens bij ons.

Wij ontwikkelen doorlopend nieuwe projecten 

voor woningen of utiliteitsbouw. Meer informatie

vindt u op onze site: www.bruggink-bv.nl.

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld 
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een 
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen 
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken. 
Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie en onderhoud sluiten soepel 
aan bij de specifieke wensen van de 
opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

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

Knip- en naailes.
Opleiding tot Coupeuse.

Start 6 september.

Info en opgave

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

‘Gerdien’

Tel. (0573) 46 12 42

Schotel Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen 
op www.rowielektro.nl

Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu 
tot wasautomaatdeur online op voorraad. 

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

Ouweleen 17 - Uitstekend gelegen aan een rustige straat,
keurig onderhouden, VRIJSTAANDE SEMI-BUNGALOW
met geschakelde garage, carport, houten berging en 
verzorgde tuin op het zuidoosten.
Bouwjaar ca. 1989. Inhoud ca. 335 m3. Perceelsopp. 275 m2.
Platte daken vernieuwd in 2009. Ligging nabij centrum en
buitengebied. Ruim opgezette wijk met veel parkeerplaatsen.
Voorzien van dak-, muur- en vloerisolatie, alsmede deels
dubbele beglazing en rolluiken.

Sarinkkamp 80 - Nabij het centrum, maar ook dicht bij 
het fraaie buitengebied gelegen, een goed onderhouden 
MIDDENWONING MET GARAGEBOX en verzorgde tuin.
Bouwjaar ± 1981. Inhoud ± 360 m3. Perceelsopp. 167 m2.
Platte dak garage in 2000 vernieuwd. De woonkamer en
slaapkamers zijn voorzien van kwalitatief goede laminaat-
vloeren. Met achterom.

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55
Fax (0575) 45 26 79

www.bouwmarktdetolbrug.com

START INTERIEURCURSUS

Lenie Suter van atelier

geWOONKUNST
start weer met de cursus

“Hoe richt ik mijn huis in?”.
Deze cursus wordt gegeven in
Vorden op woensdagmorgen
(start 22 sept.) of op donder-

dagavond (start 23 sept.).
De cursus duurt 7 weken.

Aan de orde komen 
meubelstijlen, plattegrond,

kleur, lichtplan etc. Daarnaast
krijgen kunst en styling in uw

interieur veel aandacht.

Voor informatie:
www.gewoonkunst.nl

of 0575-553223

Is strijken uw hobby niet
en wordt de stapel

steeds groter?
Bel dan 06-57104023
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Toen de finale Bayer Leverkusen- Loko-
motiv Moskou begon, een gezellig
sfeertje rondom het veld en een hels
kabaal op de tribune. Met name de
voetballertjes van West Ham United
lieten duidelijk merken dat ze op de
hand waren van Lokomotiv. Niet zo
verwonderlijk want de jongens uit de
Russische hoofdstad speelden het ge-
hele toernooi fris en aanvallend voet-
bal. Ook tegen Bayer 04 speelden zij
aantrekkelijk voetbal, waarbij ze zich
ook wel kansen schiepen. De Duitsers
stelden daar een heel ander speltype
tegenover. Sterk in de duels, met een
gigantische drang naar voren. En dat
maakte uiteindelijk het verschil, een
fysiek sterk Bayer Leverkusen met Lars
Rauske als een grote sterke spits.
In een toernooi met spelers van 10 t/m
12 jaar geeft een dergelijke spits toch
een meerwaarde. Net als in de zater-
dag gespeelde wedstrijden scoorde
Lars Rauske, volgens de leiding toch
echt elf jaar, op de tweede dag ook aan
de lopende band. Ook in de finale was
hij na twee minuten al trefzeker toen
hij de bal met een lage schuiver kei-
hard achter de Russische doelman
schoot. De 1-0 was tevens de ruststand.

In de tweede helft al direct, door slor-
digheden van de Bayer- doelman, een
paar kansen voor Lokomotiv. En zo
luidt de voetbalwet, scoor jezelf niet,
dan doet de tegenpartij het wel, want
bij een counter ontdeed wie anders
dan Lars Rauske zich van drie tegen-
standers om vervolgens uit een ‘onmo-
gelijke hoek’ doeltreffend uit te halen
2-0. De strijd was gestreden, juichende
Bayer- spelers en alom treurnis bij Lo-
komotiv Moskou.
In de strijd om de derde plaats ver-
sloeg F.C. Kopenhagen, Vitesse uit Arn-
hem met 3-0. Een zeer geflatteerde ze-
ge, want de Arnhemmers speelden na
de 1-0 achterstand vrijwel de gehele
tweede helft met tien man. Na een mi-
nuut spelen werd de spits van F.C. Ko-
penhagen op de rand van het straf-
schopgebied keihard onderuit ge-
haald. Op de beslissing, rood voor de
Vitesse-verdediger viel niets af te din-
gen. De vrije trap werd onberispelijk
ingeschoten. Dat het nog 3-0 werd,
was alleen nog maar van belang voor
de statistieken! Toch een groot compli-
ment voor Vitesse, want de ploeg mis-
te op een haar na, de finale. In de hal-
ve finale werd namelijk met 2-2 gelijk

gespeeld tegen Lokomotiv Moskou.
Helaas voor de Arnhemmers namen
de Russen de strafschoppen beter.
Zoals bekend is er de afgelopen week
nogal wat gebeurd in de Gelderse
hoofdstad. Komt er zomaar een Geor-
gische miljoenair het Gelredome bin-
nenlopen. Deze mijnheer Merab Jorda-
nia strooide vervolgens met ‘wat bank-
biljetten’ en zie hij is de nieuwe eigen-
aar van Vitesse. Intussen heeft hij
‘enorme’ versterkingen aangekon-
digd. Zo wordt er bij Vitesse al gespro-
ken over een landskampioenschap in
2013 en een jaar later grote triomfen
in de Champions League! Jammer dat
Merab Jordania het afgelopen week-
end niet een kijkje heeft genomen tij-
dens het internationale Wim Kuijper-
toernooi. Dan had hij kunnen consta-
teren dat er veel jeugdig talent in Eu-
ropa en dichtbij huis, bij zijn eigen Vi-
tesse rondloopt. Een financiële injec-
tie in de jeugdopleiding van zijn nieu-
we club zou in de toekomst zo maar
kunnen leiden tot een sterk ere-divisie
waardig eerste elftal!! Wordt ‘alleen
maar kopen‘ het beleid dan zullen we
de talentjes die we zaterdag en zondag
in actie zagen, wellicht nooit meer te-
rugzien! Maar dat terzijde.
F.C. Kopenhagen verdient ook een
groot compliment. Op het laatste mo-
ment door de organisatie naar Vorden
gehaald, bleek F.C. Kopenhagen een
ploeg met ook heel veel talent. Het
aanvallende speld werd beloond met
een derde plaats. PSV dit jaar, na afwe-

zigheid van een jaar, weer van de par-
tij, speelde verdienstelijk. Met name
het 2-2 gelijkspel (zaterdag) tegen de
latere toernooiwinnaar Bayer Leverku-
sen, maakte indruk. Een prachtige
wedstrijd die in 2-2 eindigde. Ook een
lust voor het oog, de wedstrijd tussen
de teams van FC Twente/Heracles en
F.C. Kopenhagen (zaterdag). De 0-0
doet anders vermoeden, echter het
vertoonde spel van beide teams, was
in die wedstrijd van hoog niveau. 
West Ham United, Olympique Marseil-
le en Lierse SK stelden qua resultaat
enigszins teleur, maar lieten op de
grasmat wel zien dat ze met goede in-
tenties naar Vorden waren gekomen,
want het spel was van een aanvaard-
baar niveau. De jongens van Vorden
zullen de afgelopen nachten waar-
schijnlijk slecht hebben geslapen. Het
was beide dagen achter de tegenstan-
der(s) aanhollen. Ondanks fantastisch
keeperswerk van Fyn Lichtenberg en
Job Wijs, eindigden alle wedstrijden in
een nederlaag. Echter toen Gerard
Greven bekend maakte dat Vorden de
Fair Play Cup had gewonnen was alle
leed geleden! Aaron van Engelen (PSV)
werd uitgeroepen tot beste doelman
van het toernooi en Ufumwen Osawa
(Bayer 04 Leverkusen) tot beste speler.
Herman Vrielink, voorzitter van de
‘Vrienden van het Kuijpertoernooi’
overhandigde de toernooicommissie
namens de ‘Vrienden’ symbolisch een
nieuwe geluidsinstallatie. ‘Daar kan
de gehele voetbalvereniging Vorden in

de toekomst gebruik van maken’, al-
dus Herman.
Jan Borgonjen, destijds de grondleg-
ger van het toernooi voor D- pupillen
(de eerste vijf jaar met uitsluitend Ne-
derlandse clubs) en nog steeds als be-
stuurslid nauw betrokken bij het hui-
dige Wim Kuijper jeugdvoetbaltoer-
nooi, toonde zich zondagmiddag zeer
content over het verloop van deze 20e
editie. Jan: ‘Natuurlijk jammer dat
Feyenoord en Ajax er dit keer niet bij
waren. Ajax en Feyenoord is toch altijd
een affiche. Binnenkort hebben we
overleg met de toernooicommissie in
België en met Tilburg (Willem II) om
de speeldata volgend jaar goed op el-
kaar af te stemmen. Trouwens wel
prettig te constateren, dat ondanks de
afwezigheid van Ajax en Feyenoord,
de kwaliteit van het toernooi niet
heeft ingeboet. Zo’n zeven ploegen wa-
ren elkaar gewaagd, hetgeen wel uit
de onderlinge uitslagen bleek. Ik denk
dat de circa 4000 toeschouwers (over
beide dagen) een leuk toernooi heb-
ben gezien. Voor ons als organisatie
een uitdaging om naar de volgende
mijlpaal toe te werken, het zilveren
(jubileumtoernooi) in 2015. We gaan
er absoluut voor’, aldus Jan Borgon-
jen. Eindstand toernooi 2010: I Bayer
04 Leverkusen, 2 Lokomotiv Moskou, 3
F.C. Kopenhagen, 4 Vitesse, 5 PSV, 6 FC
Twente/Heracles, 7 West Ham United,
8 Lierse SK, 9 Olympique Marseille, 10
v.v. Vorden.

Bayer 04 Leverkusen winnaar Kuijpertoernooi

Vorden - Het verhaal over het internationale Wim Kuijper jeugdvoetbal-
toernooi voor D-pupillen, lijkt een eentonig verhaal te worden. Bayer 04
Leverkusen, vijftien keer meedoen, acht keer finalist en het afgelopen
weekend net als vorig jaar toen Feyenoord met 3-1 werd verslagen, dit jaar
opnieuw winnaar. Zondagmiddag werd Lokomotiv Moskou met 2-0 aan
de zegekar gebonden. De Duitsers hebben daarmee een indrukwekkende
erelijst opgebouwd. Van de acht finales wonnen zij er zes!

Aaron Van Engelen (PSV) beste keeper. Ufumwen Osawa (Bayer Leverkusen) beste speler. Fair Play Cup voor Vorden.

Volle tribune. Winnaar Bayer 04 Leverkusen. Bloemen voor toernooicommissie.

De start is bij de familie Hissink aan de Meme-
linkdijk 6a te Hengelo. Dames, Heren, Gemengde
team en Jeugdteams kunnen zich nog inschrij-
ven. 
Bij de gemengde teams mag maximaal 2 heren
zitten. Per team moeten minimaal 2 inwoners af-
komstig zijn uit de gemeente Bronckhorst. De
teams mogen uit maximaal 4 a 5 personen be-
staan. Men mag geen lid van een klootschietver-

eniging zijn en er mag uitsluitend met het mate-
riaal van de Noabers worden gegooid. Wanneer
je alleen bent of niet genoeg mensen bij elkaar
hebt voor een team kun je gerust komen, want
dan maken we met anderen wel een team. 

Verzamel buurt, familie en vrienden en kom op
12 september naar de Memelinkdijk 6a. Eventu-
eel een hark meenemen kan wel handig zijn.Na
afloop kan er nog nagepraat worden onder het
genot van een hapje en een drankje. 

Kom met zoveel mogelijk teams zodat het weer
een gezellige middag wordt. Voor vragen kan
men contact op nemen met Wilco Harmsen tel,
0653893153

Open klootschietkampioenschap
Hengelo - Wie gaat er dit jaar strijken met de
eer en gaat naar huis met de Gerrit Onstenk-
bokaal? Op zondag 12 september wordt
door buurtvereniging de Noabers het jaar-
lijks Open Klootschietkampioenschap van
Hengelo gehouden.

Na het succesvolle ' We hangen' bij de Hanze
Stadsbrouwerij in Zutphen, een expositie in de
kapel te Bronkhorst en hierna de kunst10daagse
in de gemeente Bronckhorst ' bemannen' de da-
mes komende zondag een kraam tijdens ' Kunst
aan de IJssel' aan de IJsselkade in Zutphen. Het
leuke van deelnemen aan een evenement als '
Kunst aan de IJssel' is dat de kunstenaar hier di-

rect met een groot publiek kennis kan maken.
En andersom natuurlijk. Doordat de deelnemen-
de kunstenaars veelal uit de regio komen krijgt
de bezoeker een goed beeld van wat er op het ge-
bied van kunstbeoefening in en om Zutphen ge-
beurt. En dat is veel. Schilderkunst, textielkunst,
keramiek en beeldhouwwerken. Het kan zomaar
de aanleiding zijn om over te gaan tot aanschaf
van een kunstzinnig streekproduct uit een van
de ruim 100 kramen. Kunst aan de IJssel is vrij
toegankelijk. Zie ook www.jbartpaintings.nl,
www.galeriebronkhorst.nl, www.kunstaandeijs-
sel.nl

Ina en Joraldien nu samen naar
Kunst aan de IJssel
Zutphen - Al weer voor de vierde keer dit jaar
zullen Joraldien Boenink en Ina Bijvank
zich gezamenlijk presenteren met hun
schilderwerken.

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



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

Hij voegde de daad bij het woord en
‘tikte’ hij in zijn voormalige woon-
plaats Haaksbergen een tribune op de
kop. En zo reed er vrijdagmiddag een
grote Amerikaanse truck de Dorps-
straat binnen die vervolgens de mate-

rialen op het marktplein afzette, waar-
na het ter plekke de tribune werd op-
gebouwd. ‘Dit is maar een probeersel,
volgend jaar komt er een grotere, ho-
gere tribune. Misschien laten we er
zelf wel één bouwen waarvan we ook

bij andere evenementen gebruik kun-
nen maken’, zo sprak Marcel Leferink,
vrijdagavond na afloop van het succes-
vol verlopen stratenvoetbaltoernooi.
(zie elders in dit blad).
De tribune is beschikbaar gesteld door
de gemeente Haaksbergen. Het ver-
voer naar Vorden werd beschikbaar ge-
steld door Bouwbedrijf Wijlens uit
Haaksbergen.

Tribune

Vorden - ’Om het stratenvoetbaltoernooi nog meer cachet te geven moet
er eigenlijk ook een tribune komen‘, zo liet VOV voorzitter Marcel de voet-
balvereniging Vorden onlangs tijdens de voorbereiding weten.

Gerda Schoo kwam een paar maan-
den geleden met het idee voor deze
‘Hoedjesdag‘ op de proppen. Daarover
zegt ze: ‘ Cultuurfonds Vorden organi-
seert om de twee jaar een groots opge-
zet muziekprogramma (zie elders in
dit blad). In het tussen liggende jaar
willen we ‘iets’ anders doen. In het
plaatsje Buren bij Tiel hebben ze de af-
gelopen tien jaar ‘Chapeau voor Bu-
ren‘ georganiseerd. Een happening
waarbij de vrouwen in Buren en ook
diverse mannen, die dag een hoed dra-
gen. Of gekocht of zelf ontworpen, dat
maakte niet uit. En aangezien wij hier
in Vorden een zeer bekende hoeden-
maakster (Frida Pelgrum) hebben, heb
ik contact met haar gezocht en haar
de plannen (een hoedjesdag in haar ei-
gen woonplaats) voorgelegd. Frida was
gelijk enthousiast!
Volgens mij zijn er vast wel creatieve
mensen die het leuk vinden om bij-
voorbeeld zelf een hoed te maken. Ik
heb ook de ‘Vrouwen van Nu’ bena-
derd en ook daar enthousiaste reac-
ties. Wij rekenen er dan ook op dat
een aantal vrouwen van deze vereni-
ging naar de ‘Hoedjesdag’ zullen ko-
men’, zo zegt Gerda Schoo. De bedoe-
ling van de organisatie is om er op de-
ze zaterdag 4 september (11.00-16.00
uur) een gezellige markt van te ma-
ken. Centraal op ‘Hoedjesdag‘: Frida
Pelgrum met haar eigen atelier. De
succesvolle Vordense hoedenmaakster
showt niet alleen de door haar zelf ge-
maakte hoeden, maar bovenal is zij
aanwezig om belangstellende dames
en heren bij het maken van hun ‘eigen
‘ hoed van advies te dienen. Want dat
kan op ‘Hoedjesdag’ , je eigen hoed
maken.
Gerda Schoo: ‘Wij zorgen voor de ma-
terialen: vilt, fluweel, stro, wol en als
versiering bloemen, linten, veren e.d.
Deze materialen kunnen ze voor 5 eu-
ro bij de stand van Cultuurfonds Vor-

den kopen’, zo zegt ze. Om 12.00 en
14.00 uur wordt er een modeshow ge-
houden. Wim Polman had nog ‘er-
gens’ wat meters stof liggen , zodat de
modellen (dames/heren) over de rode
loper van de catwalk kunnen lopen.
‘Sari Wereld Mode’ uit Oene brengt de
kleding mee. De deelnemers aan de
modeshow kunnen daar de kleren uit-
kiezen en dan wel of niet met de zelf
gemaakte of gekochte hoed de cat-
walk betreden. De organisatie hoopt
dat zich ook mannen met of een zon-
nehoed, cowboyhoed, hoge hoed, stro-
hoed of vilthoed zullen presenteren’.
Rondoom het hoedjesgebeuren, staan
er deze dag ook andere stands op de
markt met o.m. sieraden, tasjes e.d.
Het marktplein wordt verder omgeto-
verd tot een gezellig terras. Joop Boers-
toel zorgt met enkele collega-muzi-
kanten voor een passend muziekje.
Ruth van Setten is ervan overtuigd dat
de dames uit Vorden (en liefst ook uit
de gehele gemeente Bronckhorst) zich
aangesproken zullen voelen naar deze
‘Hoedjesdag’ te komen. Ruth: ‘ Vrou-

wen zijn niet altijd in de gelegenheid
een hoed te dragen, maar ze vinden
het denk ik best leuk om op zo’n hoed-
jesdag compleet met hoed rond te lo-
pen, dus zou ik zeggen ‘dames laat
zien wie je bent’, zo zegt ze .
Cultuurfonds Vorden organiseert op
‘Hoedjesdag‘ ook een wedstrijd. Er zijn
twee categorieën: de chique hoed en
de originele hoed. Ruth van Setten:
‘Wat die laatste categorie betreft, hoe
gekker, hoe leuker’, zo zegt ze la-
chend. Gerda Schoo: ‘We hebben nog
een item, ontwerp zelf je design para-
plu. Belangstellenden kunnen (even-
eens voor 5 euro) bij ons op de markt
een paraplu kopen, die ze vervolgens
zelf kunnen beschilderen. Ook is er de
gehele dag een fotograaf (met statief)
aanwezig zodat de dames en heren
zich als ‘in een lijstje’ op de gevoelige
plaat kunnen laten vastleggen. Ruth
van Setten: ‘De ‘Hoedjesdag‘ is voor
ons geslaagd, wanneer er een goede
publieke belangstelling bestaat en
vooral wanneer de hoedendragers
(-sters) het deze dag reuze naar de zin
hebben. Wellicht dat wij er dan een
jaarlijks gebeuren van kunnen ma-
ken’, zo zegt ze. Mochten de weergo-
den het 4 september onverhoopt laten
afweten,volgens de organisatie geen
enkel probleem. De aanwezige tent
zorgt er dan voor dat en de hoedjes en
de materialen droog blijven. Chapeau!

'Chapeau ' voor Vorden

Zaterdag 4 september: Hoedjesdag
Vorden - Alleen al de gedachte dat er straks (hopelijk) vele Vordense dames
met een hoedje op door het dorp paraderen, stemt Gerda Schoo en Ruth
van Setten uitermate vrolijk. De beide dames, die zitting hebben in het be-
stuur van Cultuurfonds Vorden, zijn momenteel druk bezig om op zater-
dag 4 september op het marktplein een ‘Hoedjesdag ‘ te realiseren. In de
winkels (waaronder ook die van de plaatselijke VVV) liggen folders met de
slogan ‘Laat zien wie je bent‘.

Gerda Schoo en Ruth van Setten.

Dhr. Aandewiel: “Binnen de politiere-
gio Noord- en Oost-Gelderland zijn
wijkagenten niet meer weg te denken.
De wijkagent bekleedt een belangrijke
functie. Hij is voor bewoners, winke-
liers, bedrijven, horecaondernemin-
gen, buurtverenigingen, scholen, or-
ganisaties en instanties een vast aan-
spreekpunt voor politiezaken in de
buurt. Samen werken ze aan de veilig-
heid en leefbaarheid in de wijk.” De
politie wil weten wat er leeft en speelt.
Daarom is er in het verleden gekozen
voor agenten in de wijk, die dagelijks
hun voelhorens uitsteken. Zij zijn
zichtbaar aanwezig, praten met men-
sen en houden nieuwe ontwikkelin-
gen in de gaten. Dhr. Aandewiel: “Op
die manier is de wijkagent de belang-
rijke schakel tussen de wijk en het po-
litiekorps. De essentie van gebiedsge-
bonden werken is samen problemen
voorkomen.Verder is een wijkagent
een belangrijke overlegpartner voor
het gemeentebestuur. Eén van de ge-
meentelijke kerntaken is namelijk het
zorgen voor de veiligheid van haar in-
woners. De wijkagent is kort gezegd
de spin in het web.” Een wijkagent
heeft, net als iedere agent, algemene
strafrechtelijke taken als handhaving
en ordebewaking. De belangrijkste ta-
ken van een wijkagent horen echter
bij zijn wijkgebonden positie. Dhr.
Aandewiel: “De wijkagent surveilleert,
bezoekt actuele aandachtsplekken,
neemt, indien nodig, deel aan verga-
deringen en communiceert voortdu-
rend, met bewoners en met professio-
nele organisaties in de wijk. De wijk-
agent zorgt ook dat zijn collega’s goed
gelnformeerd zijn over wat er speelt in
de wijk. Als een wijkagent problemen

signaleert, pakt hij of zij deze aan. Of
de agent vraagt andere mensen er sa-
men met hem of haar iets aan te doen.
Zijn de problemen in de wijk groter
dan de wijkagent alleen aankan, dan
roept de agent vaak de hulp in van
zijn of haar collega's. Wijkagenten zijn
altijd agenten met veel werkervaring.”
De informatie van bewoners en in-
stanties vormt een belangrijke schakel
en bepaalt in feite wààr de politie ac-
tief is. Het belangrijkste gereedschap
van een wijkagent is informatie. Infor-
matie die de inwoners van de wijk
kunnen geven. Dhr. Aandewiel: “Bewo-
ners en instanties kunnen voor heel
verschillende dingen bij de wijkagent
terecht. Bijvoorbeeld met vragen over
de veiligheid en leefbaarheid in hun
woonomgeving, maar ook als ze pro-
blemen hebben met buren die veel ge-
luidsoverlast veroorzaken of als er veel
vernield wordt in de wijk. Ook als ze
denken dat er in hun buurt een hen-
nepkwekerij is gevestigd, wanneer ze
vermoeden dat er sprake is van kinder-
mishandeling of huiselijk geweld of
als ze dingen zien die ze verdacht vin-
den, kunnen ze dit bij hun wijkagent
melden. Maar ook hun eigen ideeën
en initiatieven kunnen zeer waarde-
vol zijn.”

Wijkagenten in de regio Noord- en
Oost-Gelderland worden aangesteld
voor een periode van zes jaar. Is deze
periode voorbij, dan worden ze wijk-
agent in een andere wijk. Op die ma-
nier blijft een wijkagent met een fris-
se blik naar zijn of haar wijk kijken.
Dhr. Aandewiel: “De periode van zes
jaar zit er voor de meeste wijkagenten
op en dus krijgen verschillende wijken
in het politiedistrict Achterhoek en IJs-
selstreek dit jaar een nieuwe wijk-
agent. De wisselingen maken we iede-
re keer via de media bekend.” Wilt u
zien wie uw wijkagent is, kijk dan op
internet op de website www.politie.nl,
waar u rechts bij korpsen de politiere-
gio Noord- en Oost-Gelderland aan
kunt klikken. U ziet een kaartje en
wanneer u uw team aanklikt, krijgt u
informatie over de wijkagenten en an-
dere zaken. In de komende periode
zullen er nog enkele wijkagenten rou-
leren, waarna de site weer actueel is.

Nieuwe wijkagenten voor
frisse blik
Regio - De afgelopen maanden
vond er een wisseling plaats tussen
een aantal wijkagenten binnen de
politiedistricten Achterhoek en IJs-
selstreek gewisseld. Namens het
Regionaal Management Team van
de politieregio Noord- en Oost-Gel-
derland legde Jan Aandewiel, dis-
trictschef van de Achterhoek don-
derdagmiddag uit wat het werk
van de wijkagent inhoudt en wat
de reden is voor de roulatie van
wijkagenten.

Langs elf historische steden in de Ach-
terhoek ging de rally en in elk van de-
ze steden stond een kunstenaar met
zijn kunstwerk klaar. De deelnemers
ontvingen van elk van hen een vou-
cher, die tezamen de veilingcatalogus
vormden voor de kunstveiling, later
die dag in ’s Heerenberg. De veiling-
meester was Anjo Joldersma. Het doel
van de Stichting Bergh in het Zadel

voor de Kankerbestrijding is dit jaar
pijnbestrijding bij kankerpatiënten.
Het was in Bronkhorst een drukte van
belang op de dijk, kruising Baker-
waardseweg en Bovenstraat. Bas Brink-
horst toonde zijn Bronkhorster Fa-
zant, in brons uitgevoerd op een sok-
kel met verwijzing naar de rally en de
elf steden van de Achterhoek.

Achterhoek Elfsteden Classic Rally 2010

Steenderense equipe succesvol

De Alfa Romeo en de Kever Cabrio tijdens de Achterhoek Elfsteden Classic Rally 2010 bij Bas
Brinkhorst op de dijk in Bronkhorst.
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Voorzitter Jan Borgman heette ieder-
een van harte welkom bij deze tweede
KOC editie. De zorgen over het weer en
over het aantal deelnemers waren niet
nodig geweest. “Het is mooi weer en
gelukkig deden weer veel kinderen
mee. Ook doen er kinderen voor de
eerste keer mee, zodat we een mooie,
gezonde kalveropfokwedstrijd heb-
ben,” lachte hij. “De baas van alle die-
renartsen in de hele wereld zei deze
week op de radio: ‘Het allerbelangrijk-
ste voor goed en gezond vee, is een
goede verzorging.’ Nou, als die me-
neer hier vandaag zou rondlopen, zou
het hem heel erg veel plezier doen. En
zit het met de veehouderij in Bronck-
horst ook goed de komende jaren.” Hij
verklaarde tenslotte de wedstrijd voor
geopend. Speaker Paulien Berends
zorgde er deze ochtend voor dat het
vele aanwezige publiek kennis kon
maken met de deelnemers en hun
kalf en legde uit waar de jury op lette.
Zij interviewde deelnemers over hun

ervaringen en vroeg bezoekers voor
wie ze in het bijzonder kwamen kij-
ken. 
Alle deelnemers deden hun uiterste
best om het kalf zo goed mogelijk te
presenteren. In de verschillende cate-
gorieën waren prijzen te verdienen.
Deze ochtend keken de juryleden Ger-
reke Boschloo en Bert Gotink naar het
exterieur van het kalf. Toilet en om-
gang werd gejureerd door Bart Derk-
sen en Benno Rondeel. Jan Derksen
zorgde als ringmeester voor het goed
verloop van de wedstrijd. 
Uiteraard werden de vele vrijwilligers,
sponsoren, publiek en deelnemers be-
dankt voor hun inzet. Zo werd de
tweede editie van de Kalveropfokclub
Bronckhorst eveneens succesvol. 

UITSLAGEN THUISKEURING 
Bij de Thuiskeuring op 14 augustus
werden de volgende prijzen verdeeld.
Kampioen Ruud Berendsen, Reserve
Kampioen Demi Wolsink, Aanmoedi-

gingsprijs Koen Janssen, Kampioen
kinderen die voor eerste jaar meedoen
Demi Wolsink. 

UITSLAGEN EINDKEURING
WICHMOND 
Bij de 7 en 8 jarigen: Kampioen Ruud
Schennink, Reserve Kampioen Imme
IJsseldijk, Aanmoedigingsprijs Janna
Baerends, Mooiste Boekje Mark Haren-
berg. 
Bij de 9 en 10 jarigen: Kampioen Ilse
Schennink, Reserve Kampioen Femke
Boenink, Aanmoedigingsprijs Wouter
Schut, Mooiste Boekje, Jasmijn Boe-
nink. 
De prijzen van 11 jaar en ouder: Kam-
pioen Wietse Arends, Reserve Kampi-
oen Patrick Lamers, Aanmoedigings-
prijs Dian Lenselink en Mooiste Boekje
Bente Lenselink. 
Daarnaast werden over alle rubrieken
extra prijzen uitgereikt. Het Mooiste
Kalf was van Imme IJsseldijk en Kevin
Buffart, Het Beste Voorbrengen deed
Femke Oosterink, Het Beste Getoilet-
teerde Kalf was van Aliesja Verheij en
Imme IJsseldijk kreeg nog een prijs
omdat ze voor het eerste jaar mee-
deed.

Kalveropfokclub Bronckhorst
Eindkeuring

Bronckhorst - Onder prima omstandigheden, droog en bewolkt, maar wel
warm, werd de eindkeuring gehouden van de Kalveropfokclub Bronck-
horst. Bij Camping Warnstee in Wichmond lieten de deelnemers met hun
kalfjes zich van hun beste kant zien aan de jury en aan het publiek.

De Kampioenen KOC 2010: (v.l.n.r.) Wietse Arends, Ilse Schennink, Ruud Schennink en Ruud Berendsen.

Bij de dames werd de titel een dag la-
ter op basis van een beter doelsaldo
door HC'03 in de wacht gesleept. We-
derom ten koste van de SV Steende-
ren. Hiermee had het toernooi, waar
tien van de dertien voetbalverenigin-
gen uit de gemeente Bronckhorst
vertegenwoordigd waren, na vijf-
speeldagen een zinderend slotweek-
end en kreeg het twee terechte win-
naars. 

Het toernooi dat voorafgaande aan
de oprichting van de fusiegemeente
Bronckhorst in het leven werd geroe-
pen werd al weer voor de 8e keer ge-
houden, dit maal op het sportpark 't
Hooge Wessel' te Steenderen. Hier-
mee kan het Bronckhorsttoernooi
langzamerhand als traditionele ope-
ning van het voetbalseizoen worden
beschouwd. In de poulewedstrijden,
volledig wedstrijden van 2 x 45 mi-
nuten, werd gestreden om drie fina-
leplaatsen. In de finalepoule speelde
de teams een halve competitie en
was de speelduur één helft. Met veel
derby's, vers gras en uiteindelijk
heerlijk weer in het finaleweekend
viel er voor de voetballenliefhebbers

meer dan genoeg te beleven. Zeker
gezien het mindere weer bij de pou-
lewedstrijden mag gesteld worden
dat het toernooi goed bezocht is en
mag het een van de bindende evene-
menten binnen onze gemeente ge-
noemd worden. Om dit te onderstre-
pen had het 'CDA Bronckhorst' een
fairplay-prijs ter beschikking gesteld.
Deze werd door de arbiters toege-
kend aan ZSV Zelos. 
Voor de volledigheid de einduitslag
van het toernooi. 

EINDSTAND HEREN:
1. Keijenburgse Boys
2. SV Steenderen
3. ZSV Zelos
4. VV Zelhem
5. Socii
6. SV Ratti
7. SV Halle
8. SV Veldhoek
9. V en AV Pax

EINDSTAND DAMES:
1. HC'03
2. SV Steenderen
3. Keijenburgse Boys

8e editie Bronckhorsttoernooi

Keijenburgse Boys winnaar
Steenderen - Keijenburgse Boys heeft zaterdag 21 augustus de eer ver-
worven om zich een jaar lang voetbalvlaggenschip van de gemeente
Bronckhorst te mogen noemen. In een de allerlaatste seconde van de
officiële speeltijd werd de uiteindelijke nummer twee en gastheer SV
Steenderen verslagen met 2-1.

Het aantal aanmeldingen voor Zel-
hem loopt jammer genoeg nog achter.
“Misschien beseffen onze inwoners
zich niet dat ze een mooie kans mislo-
pen….en dat zou toch zonde zijn…. Als
initiatiefgroep kunnen wij het belang
van glasvezel voor onze gemeente niet
sterk genoeg nadrukken. Maar wij
hebben uw steun nog hard nodig! Wilt
u ook dat het glasvezelnetwerk in Zel-
hem komt? Meldt u dan aan voor een
glasvezelabonnement bij één van de
service providers Concepts ICT, KickXL
of Lijbrandt. Laat Zelhem niet achter
de feiten aanlopen en meldt u van-
daag nog aan!” Glashart, de organisa-
tie die het glasvezelnetwerk aanlegt,
heeft er het volste vertrouwen in dat
Zelhem de 40% gaat halen. Vanaf van-
daag gaat Glashart de initiatiefgroep
‘Zelhem op Glasvezel’ ondersteunen
en zullen alle acties en communicatie
over het glasvezelnetwerk via Glashart
gaan verlopen. 

Wat is er zo bijzonder aan glasvezel?
De aanleg van een 100% glasvezelnet-
werk betekent niet alleen toegang tot
razendsnel internet, superieur beeld-
kwaliteit op tv en spotgoedkope belta-
rieven. Eén van de grootste voordelen
van het glasvezelnetwerk is dat er vele
vernieuwende maatschappelijke dien-
sten mogelijk worden. Met een glasve-
zelnetwerk is er toegang tot een haast
oneindige capaciteit, hierdoor ver-
loopt de ontwikkeling van deze nieu-

we diensten via glasvezel ook vele ma-
len sneller. Diensten als zorg op af-
stand, thuiswerken, interactieve cur-
sussen, beveiliging op afstand en mul-
timediaal onderwijs zijn met glasvezel
al binnen handbereik. Wat de toe-
komst ook brengt, met glasvezel is
men er zeker klaar voor! 

Veel mensen denken dat glasvezel al-
leen interessant is voor jongeren die
snel willen internetten, of voor film-
liefhebbers, die op hun thuisbioscoop
geen speelfilm willen missen. In te-
gendeel, juist voor mensen die minder
mobiel zijn en zich soms wat gelso-
leerd voelen binnen de samenleving,
biedt een glasvezelnetwerk ongeken-
de mogelijkheden. Zij kunnen op de
hoogte blijven van buurtinformatie
via Wijk-tv of Kerk-tv en educatieve en
informatieve diensten over gezond-
heid en welzijn bijwonen, gewoon
vanuit hun eigen, veilige woonomge-
ving. Al deze mogelijkheden zorgen
ervoor dat zij langer zelfstandig thuis
kunnen wonen. Het zijn deze sociale
aspecten die een glasvezelnetwerk zo
uniek maken. 

Om dit te onderstrepen heeft Glashart
in samenwerking met de initiatief-
groep ‘Zelhem op Glasvezel’ speciaal
voor deze doelgroep een ludieke actie
bedacht: “Bent u een van de vele seni-
oren in Zelhem met een computer,
maar weet u niets van internet?
Schrijf u dan nu in voor een glasvezel-
abonnement en maak kennis met on-
ze GRATIS internetcursus voor senio-
ren! Iedereen die zich inschrijft of zich
al heeft ingeschreven mag gratis mee-
doen met deze actie.” 

Tijdens deze cursus wordt geleerd om
een e-mail bericht te maken, hoe te
surfen op het internet, iets te vinden
op het internet (gebruik zoekmachi-
nes) en hoe te communiceren met de
kleinkinderen via de PC, bijvoorbeeld
met Skype of MSN. 
Voor meer informatie over deze actie,
uitleg over de verschillende aanbie-
dingen of hulp bij het overstappen,
worden belangstellenden verwezen
naar het Glasvezel servicepunt in DPC
Solutions aan de Markt 1 te Zelhem.

Glasvezel voor Zelhem een
grote kans
Zelhem - Onlangs werd een artikel
gepubliceerd door Stratix Consul-
ting over de ontwikkeling van glas-
vezel in ons land. Ondanks een
sterke toename in de groei van het
aantal glasvezelaansluitingen in
het afgelopen jaar in Nederland,
kwamen zij tot de conclusie dat het
nog wel twintig jaar kan duren
voor héél Nederland van glasvezel
is voorzien. Het is voor de inwoners
van Zelhem, Vorden, Hengelo en
Keijenborg eigenlijk heel bijzon-
der dat zij de kans hebben gekre-
gen om in dit vroege stadium mee
te doen. De inwoners van Vorden,
Hengelo en Keijenborg hebben de-
ze kans met beide handen aange-
pakt. Nu Zelhem nog!

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Na een uur spelen werd het toernooi
onderbroken. Toen volgde de presen-
tatie van de clubs die deelnamen aan
het 20e internationale Wim Kuijper
jeugdvoetbaltoernooi dat afgelopen
zaterdag en zondag op de velden van
de voetbalclub Vorden werd gehou-
den. Dat waren achtereenvolgens: PSV,
FC Twente/ Heracles, Vitesse, Vorden,
Lokomotiv Moskou, West Ham United,
Olympique Marseille, FC Kopenhagen,
Bayer Leverkusen 04 en Lierse SK. Deze
clubs kwamen vrijdagavond onder
muzikale begeleiding van de plaatse-

lijke muziekverenigingen Concordia
en Sursum Corda het dorp binnen
marcheren. Oscar Rondeel kondigde
de ploegen en hun begeleiders in hun
eigen ‘moerstaal’ aan. Gerard Greven,
voorzitter van het Wim Kuijpertoer-
nooi bedankte de circa honderd vrij-
willigers van de voetbalclub Vorden,
die rondom het evenement ‘bergen
werk ‘ verzetten. Verder riep hij het pu-
bliek op om in het weekend een kijkje
te komen nemen. De VOV werd in de
persoon van Marcel Leferink bedankt
voor de medewerking bij het straten-

voetbaltoernooi.
William v.d. Veen, voorzitter van ‘Vor-
den ‘ vertelde dat zijn club er ieder
jaar weer nieuwe jeugdleden bij krijgt.
Ook dat er een aanvraag ligt om meis-
jes de gelegenheid te bieden om bij
‘Vorden ‘ te komen voetballen. Willi-
am van der Veen: ‘ Dat is helaas niet
haalbaar, we hebben te weinig velden.
Onder de huidige omstandigheden
hebben we thans al één veld te kort.
We hebben diverse keren bij de ge-
meente Bronckhorst aangedrongen
om een kunstgras veld aan te leggen,
zoals de gemeente Zutphen dat bij-
voorbeeld bij Warnsveldse Boys heeft
gerealiseerd. Jammer dat de gemeente
Bronckhorst ons verzoek heeft gewei-
gerd’, aldus de Vorden- voorzitter.
Burgemeester Henk Aalderink die was
uitgenodigd om de officiële opening
van het toernooi te verrichten, diende
van der Veen direct van repliek. ‘We
moeten het hier vanavond maar niet
hebben over de wensen van de voorzit-
ter. Het lijkt mij beter omdat een ande-

re keer op een andere plek te bespre-
ken’, aldus Henk Aalderink. Wat be-
treft het Wim Kuijpertoernooi zei
Henk Aalderink letterlijk: ‘ De ge-
meenschap Vorden mag trots zijn op
een dergelijk jeugdtoernooi. ‘To be
proud of Vorden’ , aldus zijn vertaling
richting de internationale deelnemen-
de club. ‘ Spelers als Wesley Sneijder
en Klaas Jan Huntelaar hebben hier in
het verleden ook gespeeld. Zo zie je
maar dat je dankzij dit soort toernooi-
en een grote speler kunt worden. Ik
hoop dan ook dat het Wim Kuijper-
toernooi hier de komende 20 jaar nog
steeds gehouden zal worden’, aldus
burgemeester Aalderink die vervol-
gens op een toeter blies, ten teken dat
het toernooi officieel was geopend.

Aansluitend zong het Vordens Man-
nenkoor twee coupletten van het Vor-
dens volkslied gevolgd door het Wil-
helmus. Jammer dat het koor zonder
microfoons zong. Nu ging een deel
van de zang ‘verloren’. De jonge voet-

ballertjes vonden de presentatie van
de teams en de muziek en zang blijk-
baar te lang duren, want zo sprak een
elfjarige wijsneus: ‘We zijn hier om te
voetballen en niet om naar toespraken
te luisteren’. Om zijn woorden krach t
bij te zetten beukte hij vervolgens met
beide vuisten op de boarding. Een ge-
luid dat tijdens het stratenvoetbaltoer-
nooi de gehele avond duidelijk hoor-
baar was. Niet alleen is zelf spelen
leuk, maar ook clubgenoten die in een
ander team spelen, aanmoedigen is
een leuke bezigheid en bovenal sfeer-
vol, zo bleek. De vele vaders, moeders
en andere toeschouwers genoten van
het spel van hun kroost en van de am-
biance. Doelpunten vielen als rijpe ap-
pelen. Balletje tegen de boarding
schieten, zelf doorlopen en ‘uithalen’,
de jeugdige voetballers ( allemaal ( D-
spelers ) vonden het prachtig. De eind-
stand was als volgt: 1 Sociï/ Baak Com-
binatie D1(B); 2 Ratti D1 ( A), 3 Vorden
D3 (A), 4 Vorden D3 (B) , 5 Pax D3 (A)

Stratenvoetbaltoernooi Vorden hartverwarmend

Sociï/ Baak Combinatie winnaar

Vorden - Het D1 (B) team van de Sociï/ Baak Combinatie is vrijdagavond
winnaar geworden van het stratenvoetbaltoernooi dat op het marktplein
in Vorden werd gehouden. Het team versloeg in de finale Ratti D1 (A).
Prachtige weersomstandigheden, veel toeschouwers en voetballertjes die
hun ‘hun hele ziel en zaligheid’ op de ‘stenen’ mat legden. Kortom een
leuk en attractief voetbalspektakel dat in samenwerking met de Vorden-
se Ondernemers Vereniging ( VOV ) door de voetbalclub Vorden werd geor-
ganiseerd. De deelnemende teams waren afkomstig van de voetbalclubs
Vorden, Ratti, Sociï/ Baak Combinatie en Pax. Marc van der Linden fun-
geerde de gehele avond als spelleider, scheidsrechter en speaker tegelijk.
En bovenal de man die de teams continu aanmoedigde !

spelmoment presentatie ploegen

Vanaf 1979 heeft mevrouw Truus Driezes te Lo-
chem een unieke verzameling van streekdrach-
ten uit het eind van de 19e en het begin van de
20e eeuw bijeen gebracht. Vele jaren heeft zij de-
ze getoond in de wijde regio. Altijd enthousiast
en inspirerend en voor iedereen een vraagbaak
op dit gebied. Mevrouw Driezes is in 2005 overle-
den. Uniek is het nu dat beide dochters, Willy en
Karellien, in haar voetspoor verder gaan. Reeds
op jonge leeftijd werden ze natuurlijk al gecon-
fronteerd met een huis vol streekdracht. Daar-
naast werd het hele gezin, inclusief vader en
broers, ingezet bij de presentaties. Nu is het dus
de beurt aan de nieuwe generatie. Willy en Karel-
lien zeggen hierover: “’Wat veurbi-j geet’ zijn de
mensen en ‘wat blif’ dat zijn de kleren. Dat ho-
pen wij althans. Dit waren altijd de openings-
woorden van onze moeder tijdens haar lezingen.
Toen zij kwam te overlijden in 2005 waren het
raar genoeg haar kleren die als eerste zijn opge-
ruimd. Maar haar verzameling is gebleven, en
aan haar wens om het verleden te koesteren, uit
te dragen en te delen willen wij gehoor geven.
Vandaar dat wij de historische kledingshow weer
nieuw leven willen inblazen. Een stukje ont-
staansgeschiedenis hoort daar natuurlijk aan
vooraf te gaan. De groep ‘Wat veurbi-j geet en wat
blif’ is opgericht in 1979 door onze moeder
Truus en haar toenmalige buurvrouw. Samen
hebben zij veel lezingen gegeven. Ze hebben een
jubileumexpositie gehouden met het 5- en 10-ja-
rig bestaan. Hierbij was het hele gezin betrokken.

Alle familieleden die tijd hadden werden in de
kleren van rond 1900 gestoken en mochten daar-
mee pronken. In maart 1992 stapte de buur-
vrouw na 12,5 jaar uit de groep, waarna Truus,
gesteund door haar gezin en een achterbuur-
vrouw, de draad weer oppakte. ‘Wat veurbi-j geet
en wat blif’ blijft bestaan. Lezingen en exposities
volgen. In de zomermaanden herleeft jaarlijks
de geschiedenis bij het bleekhuisje in Lochem. Er
wordt dan linnen in de beek gewassen en met
een ‘geeteklomp’ vochtig gehouden om zo aan
het zonlicht te bleken. In 1998 komt onze vader
Karel Driezes te overlijden; de steun en toeverlaat
van onze moeder Truus. Vanaf dat moment, als
zij de klederdracht nog aantrekt, draagt zij al-
leen de rouwdracht. Het geven van lezingen
blijft uit, af en toe is ze nog te vinden bij het
bleekhuisje. Maar voornamelijk maakt ze nog
schaalmodellen van de kleding voor het nage-
slacht, want dit moet bewaard blijven! Na 5 jaar
uitzoeken, onderzoeken en bekijken van lezin-
gen die op band staan, samen met de kennis die
moeder mondeling aan ons heeft overgedragen,
geven wij een lezing uit liefde en respect aan on-
ze ouders en hopen een stukje verleden te laten
herleven”. Nu, inmiddels 12 jaar later, vindt er
opnieuw een presentatie van de collectie van
Truus Driezes plaats door haar dochters. De orga-
nisatie van de Open Monumentendag in de ge-
meente Bronckhorst is bijzonder blij dat Willy en
Karellien dit willen doen. De beschikbare ruimte
op de Deel van Smedekinck is beperkt, vandaar
dat vanaf heden al kaarten à ¤ 3,--(inclusief kof-
fie of thee met een koekje naar 19e eeuws recept)
verkrijgbar zijn. De toegangskaarten zijn, tijdens
de openingsuren, te koop bij museumboerderij
Smedekinck te Zelhem, de VVV Bronckhorst te
Vorden en het gemeentekantoor te Hengelo (dhr.
W. Hagens). De overgebleven kaarten zijn eventu-
eel ’s avonds aan de zaal verkrijgbaar, uiteraard
wie het eerst komt….

Open Monumentendag 2010

Start met historische kledingshow
Zelhem - Op woensdag 8 september start om
20.00 uur de Open Monumentendag in onze
gemeente met een show van historische
streekdrachten uit de regio. Op de deel van
museumboerderij Smedekinck aan de Plui-
mersdijk 5 te Zelhem zal een prachtige kle-
dingshow te zien zijn onder de naam ‘Wat
veurbi-j geet en wat blif’.
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In Hengelo zijn ze dan te vinden, in al-
lerlei ‘kroegen’. De naam van dit eve-
nement luidt dan ook KROEGEN-
TOCHT. Bij mooi weer worden de deel-
nemers gezien, flanerend in de zon of
ze genieten van diezelfde zon ergens
zittend op een bankje of muurtje. Ze
hebben dan even tijd om tussen de be-
drijven door van het ene etablisse-
ment naar het andere te lopen. Het is
te zien dat ze het heel gezellig vinden
om steeds bekenden tegen te komen
en onderweg een praatje te maken.
Als het regent ziet het er even iets an-
ders uit, verscholen onder de para-
plu’s proberen ze zo vlug mogelijk er-
gens binnen te komen. En gelukkig
zijn ze in alle horecagelegenheden
van harte welkom, of de zon nu
schijnt of dat het regent. Overal is iets
te drinken te verkrijgen en tussen de
middag is er overal voor iedereen een
eenvoudige lunch en na afloop een
uitgebreid warm/koud buffet. Ja, Hen-
gelo weet wat gastvrijheid is. Inlichtin-
gen en opgave vóór 11 september op
bij Hans Jansen, tel. (0575) 551892,
email j.jansen47@kpnplanet.nl

Het bridgespel leren spelen, kan via
Bridgeclub Bronkhorst. In september
kunnen belangstellenden meedoen
met een BEGINNERSCURSUS. De eer-
ste beginselen worden geleerd om het
spel te kunnen spelen. Deze begin-
nerscursus wordt gegeven bij Den Bre-
mer in Toldijk op dinsdagavonden.
Tien lessen moeten voldoende zijn om
de rest van het jaar gratis mee te kun-
nen spelen in de club. De cursus wordt

gegeven door een gediplomeerd
bridgeleraar, de heer Jan Post uit Vor-
den. Opgeven eveneens bij Hans Jan-
sen, telefoon (0575) 551892, email
j.jansen47@kpnplanet.nl
Voor diegenen die het bridgen beter
willen leren of nog eens wat willen
herhalen, is er een OPFRISCURSUS
VOOR GEVORDENDEN. Deze cursus
wordt gegeven door Harry Garsen, lid
van onze club en tevens gediplomeerd
bridgedocent NBB. Hij geeft deze cur-
sus op de woensdagavond in de Hanze-
hal te Zutphen. Opgeven bij Hans Jan-

sen, telefoon (0575) 551892, email
j.jansen47@kpnplanet.nl

De NIEUWE COMPETITIE begint op 2
september, want aan alles komt een
eind, zo ook aan de tijd dat de compe-
titie van Bridgeclub Bronkhorst stil
lag. Toch kon er wel gebridged worden
tijdens de zomerdrives en niet alleen
voor eigen leden, maar voor iedereen
die daar zin in had. Meedoen en soms
ook nog met een aardig prijsje naar
huis gaan, gaf veel voldoening. 

Donderdag 2 september aanstaande
begint voor de leden van Bridgeclub
Bronkhorst de nieuwe competitie
weer. Wie zin heeft om lid te worden
van de club? Informatie en opgave bij
secretaris Mien Vorselman, telefoon
(0314) 844221.

Activiteit Bridgeclub Bronkhorst 18 september 2010

Kroegentocht
Hengelo - Voor iedereen die kan bridgen, is op zaterdag 18 september de
mogelijkheid mee te doen aan een kroegentocht, die georganiseerd wordt
door Bridgeclub Bronkhorst. Zeker één keer per jaar zijn de bridgers van
deze club niet op hun gewone stekkie bij Den Bremer in Toldijk te vinden,
maar trekken zij er met vele andere bridgeliefhebbers uit de omgeving op
uit om het mooie spel ergens anders te spelen.

Hieraan wordt net als vorig jaar tij-
dens het Italiaanse concert, medewer-
king verleend door het orkest ‘Bronck-
horst Wind Symphony’. Dit blaasor-
kest telt ongeveer 70 musici , afkom-
stig uit de muziekverenigingen in de
gemeente Bronckhorst, aangevuld

met muzikanten uit de regio. Vorde-
naar Joop Boerstoel is de dirigent. Ver-
der wordt aan de British Proms mede-
werking verleend door de groep ‘Ei-
genwijs’ uit Lochem, de ‘Band to Ven-
horst’ met als soliste Maartje Epema,
de vocalist Nathaly Masclé en de tenor

Frank Fritschy. Laatstgenoemde treedt
in Europa veelvuldig met diverse or-
kesten op . Hij is sinds vorig jaar geen
onbekende meer in Vorden. Toen zong
hij tijdens ‘Viaggio Italinano’, enkele
prachtige Italiaanse liederen. De dans-
groep Muzehof, afdeling Lochem,
werkt eveneens aan het Brits concert
mee. De algehele leiding is in handen
van Joop Boerstoel, een enthousiaste
en gedreven dirigent die het komende
concert ook heel goed weet te promo-
ten !
Het programma van het concert bevat
ook een aantal titels welke met een
kinderkoor uitgevoerd moeten wor-

den. Volgens Cultuurfonds Vorden dus
hoog tijd om kinderen een kans te ge-
ven om in een op te richten project-
kinderkoor deel te nemen aan dit
groots op te zetten concert. Joop Boers-
toel: ‘ Hiervoor zal wel uitgebreid ge-
oefend moeten worden zodat de ko-
mende maanden alvast kan worden
begonnen met het formeren van het
koor en het instuderen van de liedjes.
Daarnaast zal er ook aandacht zijn
voor ander repertoire en zangtechni-
sche vaardigheden’, aldus Joop Boers-
toel die wat betreft het oprichten van
een kinderkoor, een poos geleden con-
tact opnam met de eveneens in Vor-
den woonachtige zangpedagoge Maar-
tje Epema en die overigens al plannen
had om hier ooit een kinderkoor op te
richten.
Zij heeft onder het motto ‘Muziek op
Venhorst ‘ thuis aan de Deldense-
broekweg een eigen ( muzikale) prak-
tijk, waar ze zangles geeft aan volwas-
senen en kinderen vanaf 14 jaar. Daar-
naast geeft ze zangles aan de muziek-
school Oost Gelderland in Doetin-
chem en heeft ze ook les gegeven aan
de plaatselijke openbare dorpsschool.
Maartje Epema heeft een Pabo oplei-
ding gevolgd en aan het conservatori-
um viool gestudeerd. Ook heeft ze aan
de Pop- academie in Enschede gestu-
deerd. ‘Ik ben dus dubbel bevoegd’, zo
zegt ze lachend. Zij vindt het een uit-
daging om mee te werken aan de op-
richting van een kinderkoor en deze
kinderen tevens zangles te geven.
Wim Polman, voorzitter Cultuurfonds
Vorden heeft inmiddels op de basis-
scholen in de gemeente Bronckhorst
flyers uitgedeeld en ook aan het on-
derwijzend personeel aangegeven dat
er jeugdig zangtalent wordt gezocht.
De naam is al bekend: het ‘Bronck-
horst Kinderkoor’!
Maartje Epema: ‘ Inmiddels hebben
zich er al veertien opgegeven, maar er
kunnen nog kinderen bij. Nogmaals,
het is dus niet alleen de bedoeling dat
het kinderkoor zal meewerken aan

het Brits Promconcert maar dat het
een ‘eigen leven’ zal gaan leiden en
die richting toekomst ook zelf uitvoe-
ringen zal verzorgen,’ zo zegt ze. Het
koor zal vanaf medio september weke-
lijks op de dinsdagmiddag gaan repe-
teren. Deelname staat open voor alle
kinderen in de gemeente Bronckhorst
in de leeftijd 8 tot en met 12 jaar. De
duur van elke repetitie is 45 minuten.
In totaal zijn er 35 repetities gepland.
De kosten voor deelname aan dit pro-
jectkoor zijn vastgesteld op 125 euro
per deelnemer, welk bedrag in termij-
nen kan worden betaald. Maartje Epe-
ma: ‘ In het koor is plaats voor ieder
kind dat graag wil zingen maar moet
er wel sprake zijn van bepaalde zang-
technische kwaliteiten. Kinderen die
gelnteresseerd zijn kunnen zich aan-
melden via website www.cultuur-
fondsvorden.nl of via www.muziekop-
venhorst.nl 

De muzikanten van het blaasorkest
krijgen de te spelen muziekstukken
t.z.t. thuis gestuurd. Joop Boerstoel: ‘
Dan kunnen ze alvast studeren. Het
ligt in de bedoeling om in 2011 met de
repetities te beginnen en in een later
stadium samen met het kinderkoor
en de vocalisten’. Voorzitter Wim Pol-
man, de initiatiefnemer van Italiaans
Promconcert in 2009, is opnieuw in de
ban van de komende British Proms. ‘
Toen wij het Cultuurfonds Vorden
hebben opgericht hebben wij als be-
stuur besloten om in ieder geval om
de twee jaar een dergelijk concert te
organiseren. Gezien het succes met
‘Viaggio Italiano’ en de ervaring die
wij toen hebben opgedaan, komen we
nu richting sponsors e.d. wat gemak-
kelijker binnen. Wel kiezen we wat
2011 betreft bewust voor de sporthal ’t
Jebbink. Het huren van een grote tent
is en te kostbaar en te riskant. De
sporthal zal geheel in Engelse stijl met
bloemen en planten worden aange-
kleed. Ik verheug mij er nu al op’, al-
dus Wim Polman.

In 2011 in Vorden : Brits Promconcert

Met medewerking van een kinderkoor in oprichting

Vorden - Gestimuleerd door het succes van vorig jaar toen Cultuurfonds
Vorden in een grote tent op het marktplein het Italiaans Promconcert
met de prachtige naam ‘Viaggio Italiano ‘ organiseerde, staat er in 2011
wederom een groots muziekspektakel op het programma. Dan wordt op
zaterdagavond 3 september en zondagmiddag 4 september in de sporthal
aan het Jebbink onder de titel ‘Journey to Britain’ een Brits Promconcert
georganiseerd. Muziek uit Engeland, Schotland, Wales en Ierland, zowel
‘licht’ als klassiek.

Onder het motto ‘Wie is de beste live-
band van de regio’organiseerde
Live@ideaal.org in het afgelopen voor-
jaar de ‘Battle Of The Bands 2010’. Uit
de 16 bands die zich inschreven werd
door een vakjury op 22 maart een se-
lectie gemaakt en de drie beste bands
gingen door naar de finale, een liveop-
treden in de uitzendingen van
live@ideaal.org. Na drie uitzendingen
werd op 28 april de band ‘MoonYard’
als winnaar uitgeroepen en als prijs
mochten ze een cd-single met video-
clip en fotoshoot in ontvangst nemen.
Het resultaat ervan is nu bekend en de
cd zal woensdag in het programma ge-
presenteerd worden. In het program-
ma wordt niet alleen de CD gepresen-
teerd, maar zal MoonYard ook live op-
treden en op een groot scherm zal de
videoclip worden vertoond.

MoonYard is een samenspel van mu-
ziekvrienden. Vanuit verschillende

achtergronden en ervaringen vonden
de bandleden van deze band iets wat
hen bij elkaar bracht: de passie voor
muziek. De bandleden Red Redson (Ar-
jan Klein Geltink), Hanszy van London
(Hans Hoog Stoevenbelt), Ike (Gerton
Eijkelkamp), Steve Woodshend (Stef
Woestenenk) en Ellio (Ellio Slidin' Mar-
tina) halen het beste in elkaar naar bo-
ven. De missie van MoonYard is sim-
pel: deze passie met zoveel mogelijk
mensen delen.

U kunt wekelijks de uitzendingen van
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ bij-
wonen (er wordt geen entreegeld ge-
vraagd) of beluisteren via Radio 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.

CD presentatie MoonYard bij
LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Op woensdagavond 25 augustus wordt de cd, die de winnaar van
de ‘Battle of the bands 2010’ als prijs mocht maken, tussen 20.00 en 22.00
uur gepresenteerd in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de
Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.
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Het is de fietscommissie van de VVV
ook dit jaar weer gelukt prachtige
fietstochten uit te zetten. 

Het zijn schitterende fietstochten in
de omgeving van Ruurlo, hartje Ach-
terhoek. 

De fietsliefhebber kan kennis maken
met een groot gedeelte van het karak-

teristieke gebied van de Achterhoek,
het coulisselandschap. De routes lo-
pen door bossen, over paden, langs be-
ken en houtsingels. 

Prachtige doorkijkjes en mooie plek-
jes maken van de tocht een echte ple-
zier rit. Onderweg is er voldoende ge-
legenheid te rusten, iets te gebruiken
of te bezichtigen.

Na afloop, wanneer men alle dagen
heeft mee gefietst, ontvangt men een
herinneringsmedaille. Indien men
voor 17.00 uur terug is bij de VVV is er
de mogelijkheid onder genot van een
glaasje fris even gezellig na te kletsen
over de gefietste route. 

Deelname aan de fietsvierdaagse kost
zeven euro per persoon, een gezins-
kaart kost zeventien euro en een dag-
kaart 2.50 euro. 
Hoeveel dagen u wilt fietsen bepaalt u
zelf: één, twee, drie of vier. Alle infor-
matie over de Ruurlose fietsvierdaag-
se is verkrijgbaar bij het VVV- kantoor,
Kerkplein 18, tel. (0573) 45 39 26.

Van 24 t/m 27 augustus

Fietsvierdaagse Ruurlo
Ruurlo - De VVV Ruurlo organiseert weer een fietsvierdaagse. Er kan van-
af dinsdag 24 tot en met vrijdag 27 augustus dagelijks vanaf 9.00 uur ge-
fietst worden vanaf het VVV kantoor aan het Kerkplein. Men heeft keuze
uit twee afstanden: veertig of zestig kilometer. Voor de langere afstanden
dient men voor 12.00 uur te vertrekken. De deelnemers worden voor 17.00
uur terug verwacht bij het VVV kantoor.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Achterhuus: Bedrijfsgedeelte van een boerderij.
"Zeekte, onder de beeste, Herman? 
Keerl, waes moor bli'j da'j in 't achterhuus hebt".
"Jao, moor 't kan achter wal zo slim gaon, 
da'k veur neet meer waezen kan".

B. Breuds: broeds.
"Ne breudse henne".

C. Empe: lastig, eigenwijze vrouw.
"Wat ne empe".

“Dat is heel herkenbaar voor de lezer.
Op deze manier probeer ik geschiede-
nis weer boeiend te maken, want het
heeft zeker de interesse bij veel men-
sen. Door de dodelijk saaie lessen op
school als gevolg van verkeerde lesme-
thodes hebben jongeren een hekel
aan geschiedenis gekregen”, zegt Her-
mans. “Dat is ook niet zo verwonder-
lijk, in groep 1 wordt bij de prehistorie
begonnen om pas in groep 8 bij de 20e
eeuw te belanden. Op de middelbare
school wordt dan weer bij de prehisto-
rie begonnen. Geen wonder dat men-
sen nauwelijks weten wanneer de
Tweede Wereldoorlog was. Nu heb ik
niet de illusie dit even te veranderen,
maar de mensen waarderen dit soort
boeken, waardoor toch een periode
chronologisch in beeld wordt ge-
bracht. Dicht bij huis, leuk om te le-
zen, veel bekende gezichten en beel-
den”. 
Aan het boek hebben tientallen men-
sen uit Hengelo en Keijenborg meege-
werkt door het leveren van materiaal.
Hermans: “Het is niet alleen mijn
boek, het is voor en door de mensen
gemaakt. Ik heb bewust de mensen op-
gezocht en ook privémateriaal ge-
plaatst. De mensen moesten de zol-
ders op en de kasten in op zoek naar
die ene foto. Bij groepsfoto’s moest ik
langs veel mensen om de namen een
beetje compleet te krijgen. Verenigin-
gen hadden soms niets van die tijd in
hun archief. Via diverse lijntjes, mails,
bezoeken en telefoontjes lukte het
dan soms toch. Voor hen is het daar-
om een mooie aanvulling, want van

alle verenigingen staat er wel iets in”.
“De foto’s zijn niet alleen van gebou-
wen en straten, maar ook van perso-
nen in allerlei situaties. Groepsfoto’s
van verenigingen, maar ook een echt-
paar dat trouwt of een bedrijf dat
opent. Van een Annemarie Lebbink op
de Piersonschool tot Nölle Wolsink in
overhemd aan het motorcrossen op ’t
Zand. Iedereen kan er veel mensen
herkennen: familie, buurt of beken-
den. Geen diepgravende achtergron-
den of literaire pretenties, gewoon
leuk om te lezen en doorheen te blade-
ren.”
“Aanvankelijk was het mijn plan een
fotoboek te maken. Maar dat is wat ou-
bollig, vaak met oude ansichtkaarten
uit het begin van de 20e eeuw. Dat
heeft iedereen nu wel gezien, daarom
leek het mij aantrekkelijker een perio-
de te nemen die dichterbij ligt en
waarvan veel mensen zich hun jeugd-
jaren nog kunnen herinneren. En als
er ook te lezen is wat er in die tijd ge-
beurde, dat maakt het tijdsbeeld com-
pleter. Vandaar de fotokroniek, zoals
ik het noem. Een simpel concept, dat
gemakkelijk gebruikt kan worden
voor andere periodes, maar ook voor
andere dorpen of steden. Het lijkt mij
ook wel leuk zoiets voor een groter ge-
bied te maken bijvoorbeeld voor
Bronckhorst of Achterhoek. Maar dan
moet je ondersteuning hebben van
verenigingen voor fotomateriaal en
een uitgever voor de distributie. Op
het gebied van streekhistorie ver-
schijnt niet veel bijzonders. Heel
vreemd is dat je het in boekenwinkels

in Doetinchem en Zutphen helemaal
op een achteraf-plek moet zoeken”, al-
dus Hermans, die het boek in zijn een-
tje samenstelde. “Dat heeft meer voor-
dan nadelen. Ik kan het helemaal
doen zoals ik zelf wil en hoef aan nie-
mand rekenschap af te leggen. Uitge-
vers willen er alleen maar zelf aan ver-
dienen, de kostprijs wordt dan veel te
hoog. Alleen de vormgeving leg ik al-
tijd in handen van Ab Meenink, die er
elke keer weer wat moois van weet te
maken. Het is extra belangrijk goede
kwaliteit te leveren, het boek moet
zichzelf verkopen. Maar dat is dit keer
opnieuw goed gelukt, het is werkelijk
een prachtig boek geworden”.
“Je kunt daarin goed zien wat er in
Hengelo en ook Keijenborg veranderd
en verdwenen is: landhuizen, molens,
oude schoolgebouwen, muziektent,
zuivelfabriek, coöperatie, synagoge
enzovoort. Maar ook evenementen zo-
als de motorcross op ’t Zand en de
paardenmarkt met duizenden bezoe-
kers die zorgden voor uitpuilende ca-
fés en gelagkamers. Uitgaansgelegen-
heid was er genoeg, Hengelo was een
trekpleister. Wie de geschiedenis kent,
begrijpt het heden...”
Achter de coulissen bevat 288 pagina’s
met zo’n 300 foto’s. Het voorwoord is
geschreven door de voormalige huis-
arts F. Schreuder, bekend van de pen-
nevrucht Hengelo Gld duizend jaar. In
het nawoord staat een verhaal van
Herman van Velzen: Verhaal van un
soepkippe en andere narigheid, als
ode aan de toenmalige bekende dia-
lectschrijver.
De verkoop start op vrijdag 27 augus-
tus in de Bibliotheek Hengelo aan de
Sterreweg. Belangstellenden kunnen
dan tussen 18.00 en 20.00 uur het
boek voor 25 euro kopen en laten sig-
neren door Willy Hermans. Vanaf 28
augustus ligt het boek in de boekhan-
del.

Achter de coulissen verschijnt 27 augustus

Feest van herkenning

Hengelo - De Hengelose amateur-historicus Willy Hermans brengt bin-
nenkort zijn vierde boek uit: Achter de coulissen. Hij noemt het een foto-
kroniek van Hengelo in de jaren vijftig; een verzameling foto’s en kran-
tenberichten die tezamen een tijdsbeeld moeten geven van de voormalige
gemeente. Net als in het boek Daar midden in de Graafschap wil Hermans
met berichtgeving over kleine gebeurtenissen de geschiedenis laten her-
leven.

Zangconcours bij de Bleijke.

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

Manager Corine Salomons is blij met
de filmavonden: “Het is een mooi con-
cept. Mensen komen, drinken samen
wat, eten gezamenlijk en daarna kijk
je met zijn allen film. Het zijn echt
ontmoetingen en dat werkt. De avon-
den waren steeds eerder volgeboekt.
Helaas is de capaciteit beperkt, dus
wie het eerst komt, ...”. Het ARX Thea-
ter werkt altijd samen met Restaurant
Wolfersveen. “Als je directe buur zo’n
super restaurant is, dan moet je daar
natuurlijk gebruik van maken. Daar-
om proberen we altijd met alles wat
we organiseren een link met ‘Wolfers-

veen’ te maken. Met de filmavonden is
dat wel heel expliciet en het werkt
hartstikke goed”.
De eerste filmcyclus had het thema
kunst, nu is gekozen voor het thema
familierelaties. ”Ik denk dat we er
weer in geslaagd zijn om vier prachti-
ge films te programmeren rond dit
thema. We hebben gekozen voor films
die vanuit diverse invalshoeken het
thema benaderen en uit diverse wind-
streken. Het is een mooi afwisselend
programma geworden”, aldus Corine
Salomons.

De filmavonden kosten 30 euro per
persoon inclusief twee consumpties,
eten, koffie en film en worden elke
tweede woensdag van de maand ge-
houden. De titels van de films mogen
niet zo gepubliceerd worden, maar als
mensen meer informatie willen of
zich willen opgeven kunnen ze mai-
len naar info@arxtheater.nl of bellen
met 06-42402559.

Culinaire filmavond ARX
Theater
Wolfersveen - Op woensdag 8 sep-
tember is er weer een culinaire
filmontmoeting in het ARX Thea-
ter. Om 18.30 uur wordt u ontvan-
gen, om 19.00 uur wordt gezamen-
lijk gegeten in Restaurant Wolfers-
veen waarna om 20.00 uur de film
wordt vertoond in de zaal van het
ARX Theater.

Mike is een bekend auteur van tal van
artikelen over gezondheid en voeding,
met name de relatie tussen deze twee.
De lezing begint om 19.30 uur en de
entree bedraagt € 10,--, inclusief kof-
fie, thee en hapjes. U kunt zich tot 8
september Aanmelden bij Eef Jansen,
tel. 0314-622630 of per e-mail op
info@eefjansen.nl.

Wist u bijvoorbeeld dat niet het vet u
dik maakt, maar dat koolhydraten

daarvoor zorgen? Leest u ook de overi-
ge ‘Wist u datjes’ door om u te verwon-
deren over die wetenschap. Voor alle
nadere informatie kunt u terecht bij
Eef Jansen.

WIST U DAT:
- Een onstabiele bloedsuikerspiegel

de basis is van alle ernstige ziektes?
- Cholesterol levensreddend is?
- Het hart en vele andere organen

juist verzadigd vet nodig hebben?
- Er zout is dat geneest en zout dat

doodt?
- Diëten tot uithongering en uitput-

ting leiden?
- U gezond moet zijn om af te vallen

en niet af moet vallen om gezond te
worden?

- Uw gedrag wordt bepaald door hor-
monen en niet andersom?

- Wat wij ‘gezond’ noemen in werke-
lijkheid half ziek is?

- We allemaal aan de stimulerende
middelen zitten?

Vet maakt niet vet, koolhydraten wel

Wist u dat?
Aan de hand van een aantal ‘Wist u
datjes’ wil de Zelhemse orthomole-
culair therapeut Eef Jansen u tij-
dens een kennismakingsavond in
zaal ‘Het Witte Paard’ in Zelhem op
vrijdag 10 september meevoeren in
de werkelijke wereld van de ge-
zondheid en u tips aan de hand
doen om die gezondheid te berei-
ken. Hij heeft de expert op dit ge-
bied, Mike Donkers, uitgenodigd
om met een lezing uw ogen te ope-
nen.

Donderdagmiddag 26 augustus aan-
staande is het laatste concert. Wilbert
Berendsen, echtgenoot van Mirjam de
vaste bespeelster van het Lohmanor-
gel in de Dorpskerk, heeft een prach-
tig programma samengesteld en

neemt sopraan Diane Hidding mee.
Een mooi programma met veel beken-
de composities. Hendrik Andriessen,
Mozart o.a. het Laudate Dominum,
Fauré het bekende Pie Jesu uit het Re-
quiem, het Vidit Suum uit het Stabat
Mater van Pergolesi en het Ave Maria
van Giulio Caccini. Wilbert Berendsen
sluit het concert af met de majestueu-
ze Toccata van Hendrik Andriessen.
Aanvang 15.30 uur. De toegang is gra-
tis. Wel wordt er aan de uitgang een
vrijwillige bijdrage gevraagd. Zie ook
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Laatste toeristenconcert in
dorpskerk Vorden
Vorden - De korte toeristenconcer-
tjes die in het zomerseizoen op de
donderdagmiddag in de dorpskerk
te Vorden worden gehouden zijn
zeer succesvol. Een mix van trouwe
bezoekers en vakantiegangers wis-
ten tot nu toe de weg naar de
dorpskerk te vinden.



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

HOESLAKENS
Cinderella 100% katoenen

hoeslakens
in vele kleuren

80/200 van 13,95 voor 10,95

90/200 van 14,95 voor 11,95

90/220 van 15,95 voor 12,95

140/200 van 21,50 voor 14,95

160/200 van 22,95 voor 17,95

180/200 van 27,95 voor 19,95

180/220 van 29,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks 9,90

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/210-220 van 16,95 voor 11,95

140-160/200 van 19,95 voor 15,95

180/200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed XL van 29,95 voor 24,95

Zware kwaliteit
Jersey hoeslakens

Dubbelgebreid 100% katoen
ook geschikt voor XL

1 persoons van 29,95 voor 19,95

2 persoons van 44,95 voor 24,95

Lits Jumeaux van 59,95 voor 29,95

Essenza satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

nu vanaf 19,95 per stuk

Perkal hoeslakens
van egyptische gekamde katoen

80/200 van 31,95 voor 17,95

80/210-220 van 34,95 voor 19,95

90/200 van 34,95 voor 19,95

90/210-220 van 38,95 voor 22,95

140/200 van 44,95 voor 26,95

160/200 van 49,95 voor 29,95

180/200 van 54,95 voor 32,95

180/210-220 van 58,95 voor 34,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 19,95

2 pers. van 42,95 voor 27,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

Cinderella lakens
100% katoen

160/260 nu 14,95

200/260 nu 22,95

240/260 nu 24,95

ZOMER
opruiming

STRANDLAKENS
Keuze uit vele dessins

vanaf 12,95

DUIZENDEN
DEKBEDSETS

met kortingen

TOT 70%

TAFELGOED
UITZOEKEN!

Lopers + dekservetten NU 9,95

Tafelgoed ± 140-190 NU 19,95

Tafelgoed ± 140-220 NU 24,95

Tafelgoed ± 160-260 NU 29,95

Servetten NU 2,50

Placemats NU 4,95

Sierkussens (gevuld) NU 9,95

Spreien Patchwork
vanaf 49,95

KUSSENS
Synthetisch kussen gevuld met luxo-
rel en een katoenen tijk, anti-aller-
gisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 27,95 nu 19,95

Stevig eendenveren kussen
1400 gr. met 100% katoenen tijk.
van 39,95 nu 29,95

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht-
regulering. Goed wasbaar.
van 36,95 p/st. nu 2 voor 49,-

Cool Touch kussen anti-allergisch,
tijk gevuld met natuurzijde.
van 34,95 p/st. nu 2 voor 49,-

3 kamer kussen van Brinkhaus
90% dons met dons/veren binnenin,
in soft, medium en firm.
van 89,- p/st. nu voor 59,-

Traagschuim neksteunkussen
met wasbare hoes met nekrol.
Thuis te testen! van 99,- nu 59,-
3 kamer kussen Comfort de luxe
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 79,95 p/st. nu 2 voor 119,-

Vandyck Royal,Vossen en
Seahorse

Effen, geblokt en gestreepte bad-
doeken in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 9,95

70/140 van14,95 p/st.nu 2 voor14,95

washand van 2,25 p/st. nu 1,80

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24,95 Nu 19,95

Vandijck badmat
100%katoen

55/55 Toiletmat van 14,95 nu 10,95

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 11,95

55/95 Badmat van 22,50 nu 16,95

70/140 Badmat van 39,95 nu 32,95

Prestige badgoed
in vele kleuren zowel gestreept als effen

Washand van 3,45 nu 2 voor 4,00
Gastendoek van 4,95 nu 2 voor 6,00
Handdoek van 12,45 nu 2 voor 15,00
Badlaken van 18,45 nu 2 voor 25,00

BADGOED

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek
ELIAS, DDDDD + Jorzolino + Witte Lietaer

per set vanaf 4,95

Linnen glazendoeken NU 4,95

glazendoeken bamboevezel NU 3,95

Cookaware sets van 15,00 voor 9,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-

DEKBEDDEN

KATOEN
(wasbaar)
1 pers. van 49,95 nu 29,95
1 pers. xl van 54,95 nu 34,95
2 pers. van 79,95 nu 49,95
litsjum. van 89,95 nu 59,95
litsjum.xl van 99,95 nu 69,95

ZIJDE (vochtregulerend
en wasbaar)
van 69,95 nu 39,95
van 79,95 nu 44,95
van 99,95 nu 59,95
van 119,- nu 69,95
van 139,- nu 79,95

90% DONS
(licht en soepel)
van 115,- nu 59,95
van 129,- nu 69,95
van 169,- nu 99,95
van 199,- nu 109,95
van 225,- nu 119,95

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 59,- voor 39,-
1 pers. xl 140/220 van 69,- voor 45,-
2 pers. 200/200 van 89,- voor 59,-
litsjum. 240/200 van 99,- voor 69,-
litsjum. xl 240/220 van 109,- voor 79,-
Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 119,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 139,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 179,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 219,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 149,-

Partij dekbedden
Body Comfort 90% ganzendons.
4-seizoenendekbed met 5 jaar garantie.
1 pers. 140/200 van 359,- voor 149,-
1 pers. xl 140/220 van 399,- voor 189,-
2 pers. 200/200 van 529,- voor 249,-
litsjum. 240/200 van 639,- voor 299,-
litsjum. xl 240/220 van 699,- voor 329,-

Yves Delorme 90% dons enkel. A klasse
1 pers. 140/200 van 329,- NU 179,-
litsjum. 240/200 van 649,- NU 349,-

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 49,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 59,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 79,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 89,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 99,-
Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 89,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 99,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 119,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 139,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 159,-
Donzen dekbedden
90% eendendons 4-seizoenendekbed.
1 pers. 140/200 van 189,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 219,- voor 119,-
2 pers. 200/200 van 289,- voor 149,-
litsjum. 240/200 van 359,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 389,- voor 199,-
4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 379,- voor 219,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 239,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 349,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 399,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 439,-

ZOMERDEKBEDDEN

BADJASSEN
Vandijck badstof badjas

van 59,95 nu 39,95
Vandijck velours badjas

van 59,95 nu 39,95
Vandijck wafel badjas

van 39,95 nu 29,95

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Voor onze vestigingen in Ruurlo en Zutphen zijn
wij op zoek naar een fulltime

financieel administratief
medewerker m/v

Je werkzaamheden bestaano.a. uit:
• het verzorgen / controleren van administraties
• het samenstellen van jaarrekeningen
• het verzorgen van fiscale aangiften
• een actieve dienstverlening aan cliënten

Je voldoet aan de volgende eisen:
• MBO niveau in de financiële richting
• enige jaren ervaring met bovengenoemde

werkzaamheden op een vergelijkbaar kantoor
• ervaring met boekhoudsoftware
• grote mate van inzet, zelfstandigheid en flexibi-

liteit

Wij bieden:
• een afwisselende en zelfstandige baan
• werken in een klein team in de informele sfeer

Sollicitaties kunt u sturen naar:
Administratie en Adviesburo Schroer
t.a.v. H.E. Scheoer-Dijkman
Postbus 75, 7260 AB  Ruurlo
E-mail: hs@schroerruuurlo.nl

www.aaschroer.nl

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MONTEUR TECHNISCHE DIENST M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenr.; VDB00341

Werkzaamheden;
Voor een productiebedrijf in de omgeving van Doetinchem zijn
wij op zoek naar een Monteur Technische Dienst voor het
verrichten van preventief onderhoud en het oplossen van
storingen. Het betreft een vaste baan met goede vooruitzichten
en arbeidsvoorwaarden. Schoolverlaters kunnen hier ook prima
op reageren!

Functie eisen;
- MTS WTB of Electro; 
- kennis van Electro en PLC besturingen is een pré;
- functie in dagdienst met storingsdiensten.

CNC KANTER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr.; VMK00066

Werkzaamheden;
Voor meerdere metaalbedrijven in de Achterhoek zoeken wij
cnc kanters. Het betreft functies met kans op een vaste baan. Er
wordt gewerkt in dagdienst of 2 ploegendienst. Bent u ervaren
en wilt u een nieuwe uitdaging aangaan? Neem dan contact met
ons op om de diverse mogelijkheden te bespreken.

Functie eisen;
- Affiniteit en ervaring met het instellen van en produceren met

CNC kantbanken; 
- flexibel zijn en mee kunnen schakelen wanneer gewenst;  
- kunnen tekening lezen, inzicht en daarnaast enige technische

achtergrond hebben;  
- ploegendienst willen draaien;  
- doorzettings vermogen en leergierig willen zijn.

LEERLING KANTER M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenr.; VDB00341

Werkzaamheden;
Tevens zijn er mogelijkheden voor leerling kanters die zich graag
verder willen ontwikkelen binnen een bedrijf. Heb je een metaal-
opleiding een enige ervaring aan de kantbank? Dan nodigen we
je ook uit te reageren!

Functie eisen;
- Affiniteit met metaal;
- enige ervaring aan de kantbank.

BUITENDIENSTMONTEUR INTERIEURBOUW M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr.; VMK00334

Werkzaamheden;
Samen met een collega ga je op montage op diverse locaties in
Nederland om inrichtingen op professionele wijze te realiseren.

Functie eisen;
- Ervaring in montage;
- technisch inzicht;
- klantvriendelijk
- flexibel inzetbaar.

KWALITEITSMEDEWERKER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr.; VIW00609

Werkzaamheden;
De controle van het eindproduct op krassen en onevenheden en
vervolgens verpakken en verzendklaar maken van instrumenten.
Werktijden in overleg.

Functie eisen;
- Nauwkeuring kunnen werken;
- 32-40 uur per week beschikbaar.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

CONSULTANT M/V
Vorden, Hengelo (O) en Duiven - fulltime - 
vacaturenummer; VWS00ALG

Euro Planit Personeelsdiensten is een sterk groeiende orga-
nisatie op het gebied van uitzenden, detacheren, werving &
selectie en executive search. Vanuit onze kantoren in Vorden
(Gelderland), Hengelo (Overijssel), Duiven (Gelderland) en
Bratislava/Zilina (Slowakije) bedienen wij de Nederlandse markt
met veel succes. Gecontroleerd groeit ons bedrijf. Vanwege
deze groei zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s om onze
organisatie verder vorm te geven. Graag komen wij in contact
met potentiële kandidaten voor de functie van consultant voor
onze Nederlandse vestigingen (Vorden, Duiven & Hengelo (O)).

Als consultant ben je primair verantwoordelijk voor het
acquireren van opdrachten en het beheren van je eigen klan-
tenportefeuille. Vanzelfsprekend ben je een persoonlijkheid
die solide bouwt aan het eigen netwerk. Als consultant heb je
de gave om snel te kunnen schakelen, je bent communicatief
vaardig en vindt het een uitdaging om te communiceren op
alle niveaus. Het nemen van initiatief en het inspelen op de
vraag van de markt is aan de orde van de dag.

Je hebt veelvuldig contact met opdrachtgevers en potentiële
kandidaten, tevens heb je een goed gevoel voor mens en
kwaliteit. Op creatieve en actieve wijze ben je in staat om de
juiste kandidaten binnen te halen. Je bent een goede “zelf-
starter” maar kunt tevens goed in een team werken, je denkt
mee over de positionering en versterking van onze activiteiten
in de toekomst.

Wij zoeken iemand met minimaal HBO werk- en denkniveau.
Je moet zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
Ook is het erg belangrijk dat je ervaring hebt in de commer-
ciële arbeidsbemiddeling.



Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 23 t/m zondag 29 augustus 2010. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. 
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

1.99

heel brood

0.99Ambachtelijk 
Kloosterbrood 
waldkorn          

Kloosterbrood. 
Ongelooflijk lekker!

1.55 0.77
per 100 gram

Boeren- of wijncervelaat    
vers van het mes•

  Bijv.: Wijncervelaat

Brand*    
2 kratten à 12 flesjes x 30 cl
actie-literprijs 79.0  

13.98 6.99
2 stuks

8.70

Coca-Cola    
alle soorten, 6-pack 
à 6 flessen x 1.5 liter 
OP=OP

87.0   sjirpretil-eitca 6.99

1.76

2 stuks

0.88
Appelsientje 
DubbelDrank    
alle soorten, 2 pakken 
à 1 liter naar keuze
actie-literprijs 0.44

2.89 1.44
Verse macaroni Bolognese, 
spaghetti Bolognese of 
macaroni tomaat-paprika    
bak 450 gram

per kilo8.99

4.49
Magere 
varkensrollade        

1.19 0.59

    knird lemitpO
alle soorten, pak 1 liter

Bijv.: Framboos

1.39

per 500 gram

0.69Trostomaten
83.1   sjirpolik-eitca  

2.99 1.99

Rozen
diverse kleuren 
bos à 10 stuks

6.45 3.22
per 500 gram    ReanepaW

oud of overjarig,
vers van het mes•

  Bijv.: Oud

3.99 1.99
per 500 gramTartaartjes

  voordeelpak
89.3   sjirpolik-eitca      

2.58

per 500 gram

1.29Witte druiven
85.2   sjirpolik-eitca

6.76 3.38Page keukenpapier    
voordeelpak 8 rollen
OP=OP

Witte Reus of Fleuril wasmiddel    
alle soorten, poeder pak 1260 gram 
of vloeibaar flacon 750-1500 ml, 
2 stuks naar keuze

  Bijv.: Witte Reus poeder, 
2 pakken à 1260 gram 10.58

2 stuks*

5.29
*Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.


