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ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENPOST ZUTPHEN (0900) 200 9000

HUISARTSENPOST DOETINCHEM (0314) 32 98 88

HUISARTSENPOST WINTERSWIJK (0900) 500 9000

Op dat moment had ze er geen notie
van dat ze 40 jaar later (2009) nog al-
tijd voor het KWF in touw zou zijn. Ze
is niet alleen collectant , maar is zij de
afgelopen 25 jaar ook mede- organisa-
tor van de collecte in Vierakker-Wich-
mond. Dus werd het volgens het
hoofdbestuur van KWF Kankerbestrij-
ding hoog tijd om haar in het zonne-
tje te zetten. Otze Hoogeveen, promo-
tor Oost Nederland van het KWF: ‘We
wilden haar verrassen dus moest het
wel stiekem gebeuren. Er werd samen
met schoondochter Anja een ‘com-
plot‘ gesmeed’, aldus Hoogeveen. Wel
de ‘samenzwering’ lukte voortreffe-
lijk. Toen er namelijk afgelopen don-
derdagmiddag bij Truus werd aange-
beld, stond ze ‘op de kop‘ in de tuin,
druk bezig met de bloemen en de
planten. Anja Dimmendaal: ‘We wis-
ten zeker dat mijn schoonmoeder
thuis zou zijn, want op donderdag is
zij altijd ‘oppas-oma’ van mijn zoon
Thom’.
Na de koffie met appelgebak (ook al
stiekem door Anja binnen gesmok-
keld), werd Truus door Otze Hooge-
veen gehuldigd. ‘Wij zijn binnen onze
organisatie trots op elke vrijwilliger.
Vanwege uw grote verdiensten en per-
soonlijke inzet voor de kankerbestrij-
ding heeft het stichtingsbestuur van
KWF Kankerbestrijding besloten om u
de ‘Gouden Button‘ toe te kennen. De-
ze onderscheiding wordt jaarlijks uit-
gereikt aan vrijwilligers die meer dan

40 jaar bestuurslid zijn van een plaat-
selijke afdeling. Mede dankzij uw in-
zet heeft afdeling Wichmond vele ja-
ren uitstekende resultaten behaald op
het gebied van fondsenwerving. Daar-
voor is het KWF u zeer erkentelijk’, al-
dus Otze Hoogeveen die Truus vervol-
gens de gouden speld en bloemen
overhandigde. 

Hij vertelde en passant dat de KWF
Kankerbestrijding jaarlijks in Neder-
land zo’n 99 miljoen euro aan inkom-
sten heeft. ‘Daarvan is ongeveer 35 tot
40 miljoen afkomstig uit erfenissen en
legaten. Verder hebben we de contri-
butie inkomsten van de ruim 800.000
leden. Ongeveer tien procent wordt
binnengehaald via de jaarlijkse collec-
tes. We hebben 120.000 vrijwilligers
die gezamenlijk bijna 8,5 miljoen eu-
ro voor het KWF ophalen. De op-
brengst via de collectanten is landelijk
vrij stabiel. In Vierakker-Wichmond
momenteel zelfs nog hoger dan in
2000. Toen bedroeg de opbrengst van
de collecte 2053 gulden, vorig jaar
1088 euro, een stijging dus van bijna
tien procent. Daar zijn we zeer blij
mee’, aldus Otze Hoogeveen.

De tijd dat er met ‘intekenlijsten’
wordt gewerkt is vrijwel voorbij. Van-
wege de privacy is overgestapt op de
collectebus. Truus Dimmendaal: ‘Het
rondgaan met een intekenlijst vond ik
toch wel een mooie tijd. Je ging eerst

naar iemand toe waarvan je wist dat
hij wel een leuk bedrag voor de kan-
kerbestrijding over had. Dat werkte al-
tijd, want de mensen willen toch wel
graag weten wat de buurman had ge-
geven en daar wilden ze niet voor on-
der doen’, zo zegt ze lachend. Terug
kijkend op de afgelopen 40 jaar is er
volgens Truus niet veel veranderd. ‘De
mensen kennen je allemaal, wanneer
ze je zien hebben ze de portemonnee
al in de hand’, zo zegt ze. Overigens is
Truus niet alleen voor de kankerbe-
strijding actief. 

Ook collecteert zij voor andere goede
doelen zoals bijvoorbeeld voor onder
meer de Nierstichting. ‘Ik vind het nog
altijd leuk werk en ik hoop het collec-
teren op mijn tachtigste nog steeds te
doen’, zo zegt Truus. En waarschijnlijk
lukt haar dit ook wel, want Truus
Dimmendaal is niet alleen voorzitter
van een plaatselijk dansgroepje, maar
houdt het dansen haar ook fit ! Ko-
mende week (7 t/m 12 september) gaat
Truus weer opgewekt en vol goede
moed met de collectebus op pad en
wie weet belonen de inwoners uit Vie-
rakker- Wichmond alle dertien collec-
tanten deze keer wel met een extra
royale gift. Als beloning voor 40 jaar
trouwe dienst van Truus!

'Ik hoop nog tot mijn 80e te kunnen collecteren'

Truus Dimmendaal gehuldigd
door KWF Kankerbestrijding

De 63-jarige Truus Dimmendaal is een bezige bij en altijd ‘in‘ wanneer het
gaat om anderen te helpen. Als er in haar woonplaats Wichmond een be-
roep op haar wordt gedaan, is dat nooit tevergeefs. ‘Dat doe je toch ge-
woon’, zo is haar motto! Nog voordat ze met Jan Dimmendaal in het hu-
welijk trad ging Truus in Vierakker (waar ze is geboren en opgegroeid) de
buurt in om voor goede doelen te collecteren. Truus: ‘In die tijd was me-
vrouw Fortgens, de vrouw van de dominee, hier de coördinator voor de
KWF Kankerbestrijding. Toen een collectant met het werk stopte, vroeg ze
mij of ik het wilde overnemen. En zo is het allemaal begonnen’, zo zegt
Truus Dimmendaal-Stokreef.

Zij verdienen op deze manier een in-
komen en zijn zo in staat een beter be-
staan op te bouwen. In Vorden startte
de Wereldwinkel vele jaren later,
maar is nu al zo'n 14 jaar actief in Vor-
den met een kleine 40 vrijwilligers.
Om aan dit 40 jarig jubileum aan-
dacht te schenken staat de Wereldwin-

kel Vorden zaterdag 5 september ook
met een kraam op de "Italiaan-
se"markt.
Denk je aan Italie dan denk je natuur-
lijk ook aan koffie, wij hebben een kof-
fie aanbieding voor u 3 pakken voor 
€ 5,-. En natuurlijk zijn al onze andere
artikelen, die net zo kleurig en fleurig
zijn als de Italiaanse, ook verkrijgbaar.
Koopt u iets bij ons dan mag u uw ge-
luk beproeven door te proberen met
de dobbelsteen 4 te gooien, lukt dit
dan krijgt u een prijsje. Dus laat u ver-
leiden, koop iets en doe een gokje. 

Van harte welkom, tot ziens en op z'n
Italiaans arrivederci!

40 Jaar geleden ging de eerste We-
reldwinkel ter wereld open en wel
in Breukelen. Nu, 40 jaar later, zijn
er bijna 400 Wereldwinkels! 12.500
vrijwilligers zetten zich dagelijks
in voor fairtrade en verkopen
prachtige cadeauartikelen. En dat
is een cadeautje voor de makers.
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BEWAAR
BEWAAR

EXEMPLAAR

EXEMPLAAR

KEIJENBURGSE BOYS

S.V. STEENDEREN

V.V. BAAKSE BOYS

S.V. VELDHOEK

V.V. WOLFERSVEEN

S.V. HALLE

V. EN A.V. PAX

S.V. RATTI

V.V. VORDEN

S.V. SOCIÏ

V.V. HC’03

Z.S.V. ZELOS

V.V. ZELHEM
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Vacatures plaats je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhavepersoneelsdiensten.nl

0575-54 69 86

Plus zorgt elke dag
voor voordeel!

• Grolsch, pijpjes of beugels

€ 8.99
• Magere varkensrollade

500 gram € 3.00
• Speklappen, on- of gemarineerd

500 gram € 3.00
• Mineola’s 1 kilo € 1.49

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Deze week
in Contact
AutoContact

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Bolchrysant
met mand

van 9,99 
voor

€6.99

Beproef uw geluk bij de
jubilerende Wereldwinkel



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.

�De Stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 59) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel.afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nrs. 0575-551486 en
0651380097.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 6 september 10.00 uur ds. J. Kool, Avondmaal.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 6 september 10.00 uur dhr. S. Kuijt uit Lichten-
voorde.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 september 10.00 uur ds. Marianne Benard.

R.K. kerk Vorden
Zondag 6 september 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 september 17.00 uur geen viering.
Zondag  6 september 10.00 uur Oecumenische viering.

Tandarts
5-6 september J.J. de Kruif, Vorden, tel. 0575- 55 33 72.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32 -
dr. Haas / 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 mogelijk te be-
perken 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. 
hospicezutphen@hetnet.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 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30 uur,
vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma t/m do:
18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie kijk op
www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.
Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl

Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); 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 uur 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. 
Eppink & Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers
Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 680 578.

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

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00 uur
bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

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

Zorgkwekerij "De Stek"
heeft plek op de woensdagmiddag 
van 12.00 tot 16.00 uur en 
donderdag, vrijdag en zaterdag van
9.00 tot 16.00 uur. Voor mensen met
een persoonsgebonden budget.

Familie Aaldering 
tel. (0314) 32 43 56
e-mail zorgkwekerijdestek@hetnet.nl

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

�Leer (beter) bridgen. Be-
ginnerscursus start 16 sep-
tember, opfriscursus start 17
september. Nicolette, Amber
& Harry Garsen, gediplo-
meerde bridgedocenten.
Aanmelden: 0575-522275.

Te huur: Party-feesttent
tot 70 pers. Ook vloer, ta-
fels/stoelen mogelijk. Tel.
0314-640103 na 18.00 uur.

�

Bladeren
door de dagen

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

Alleen op afspraak.

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

Op maandag 7 september
beginnen bij Hondenschool 
‘Klein Weetink’ te Velswijk

weer de nieuwe trainingen.
Ook gevorderden 2 en recreatieve
behendigheidsbaan. Inl. bel even:

Ap Peters 0314 - 64 14 36 of
Lucia Mullink 0314 - 62 23 61.
Zie ook: www.kleinweetink.nl

ETJ-Witgoedservice
Repareert 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

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

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

�

Cursusprogramma
KunstKring Ruurlo: te zien op
www.kunstkringruurlo.nl of
aan te vragen: 0573-
453090/451599. Nieuw:
Schilderen voor jeugd van 12
tot 16,  fotograferen met de
spiegelreflexcamera, verga-
dertechniek, spreken in het
openbaar. Bovendien schil-
deren (aquarel/acryl of olie-
verf), ook voor kinderen, pen-
tekenen, borduren, patch-
work, koken, boetseren,
speksteen.

�

Tegen elk ser.bod: Cla-
vecimbel Lindholm. Tussen
18.00 en 20 uur. 06 613
428.749

�

Zondag 20 september:
Fietstocht Linde.  Start tus-
sen 12.30 uur en 13.30 uur
bij de Lindese Molen. De kos-
ten: Kinderen tot 16 jaar gra-
tis, 16 jaar en ouder € 2.50
p.p. Prijs uitreiking is na af-
loop.
www.volksfeestlinde.nl.

�
Vergeet niet u aan te

melden voor de Cursussen
van de KunstKring Ruurlo. In-
formatie op www.kunstkring-
ruurlo.nl of 0573-
453090/451599 of cursusad-
ministratie@kunstkringruur-
lo.nl

�

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

Vlaai v/d week

Abrikozenbavaroisevlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Weekaanbiedingen

Krentenwegge
5 plakken € 1,95

Kruidkoek
p/st ca. 600 gram € 2,95

Aanbiedingen geldig van di. 1 t/m za. 12 sept.

Gevraagd: in Vorden en-
thousiaste, ervaren tuinhulp.
Werktijden in overleg 06-519
513 79.

�

Te huur tijdelijke woon-
ruimte: comfortabel chalet op
rustige lokatie vlakbij Ruurlo.
Huurprijs €395,- excl. per
maand. Voor meer informatie
bel: 0573-451441.

�

Zaterdag 5 en zondag 6
september a.s. vieren wij het
40-jarig bestaan van de WE-
RELDWINKELS. U bent van
harte welkom in VORDEN.

�

Peuterspeelzaal 't Kraan-
kuikentje organiseert haar
jaarlijkse speelgoed- en kin-
derkledingbeurs. Tevens leu-
ke kinderspelletjes georgani-
seerd door het Kranenburgs
Belang. Op vrijdag 18 sep-
tember a.s. van 18.00-20.30
uur in basisschool "de Kraan-
vogel" te Kranenburg.

�

Dagmenu’s
2 t/m 8 september 2009 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,25
Vanaf 16.00 uur, behalve maandag en dinsdag 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 2 september
Mosterdsoep / Varkensmedaillons met stroganoff saus, aardap-
pelkroketten en rauwkostsalade.

Donderdag 3 september
Zurich-er geschnetseltes van kip met rösti en groente / bavarois
met slagroom.

Vrijdag 4 september 
Groentesoep / Doradefilet met mosterdsaus, gebakken aardap-
pelen en rauwkostsalade.

Zaterdag 5 september (alleen afhalen/bezorgen) 
Italiaanse cordon bleu, ham / kaas gegratineerd, aardappelen en
rauwkostsalade/ijs met slagroom. 

Maandag  7 september 
Runderbouillon met flensjes / Spies de Rotonde met aardappe-
len en groente.

Dinsdag 8 september 
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met slag-
room.

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

uit, er was zelfs niets eens ‘praat over’.

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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GEZAMENLIJK 15X EXTRA IN

Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
*excl. opties en afleveringkosten

OP = O
P

€ 7
Nú uw discount 

voordeelprijs

Inleveren kop

In week 28 verschijnt de Z

verspreidings
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voor vrijdag 2

D
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Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weever

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties

Nieuws tot maandag 12

Advertenties tot maand

Overname van adverte

en berichten is niet to

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragende

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwoll

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

De jarige mevrouw Dina Oolthuis-Harbers, geflankeerd door twee van haar zussen. Links Doortje Willemsen-Harbers en rechts Dine

Spanjaard-Harbers.

Donderdag 21 juni 2007, op de langste dag van het jaar, vierde mevrouw Dina

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen. Ook waren er een aantal broers, zussen, schoonzussen

en zwagers aanwezig. Dinsdag 26 juni was er een feest voor de bewoners van

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

Op de Zomermarkt op 7 en 8 juli valt veel te beleven en te doen. Behalve

de 100 marktkramen, een fikse dosis muziek op straat en gezellige terras-

sen heeft de een organisatie van het evenement een competitie touwtrek-

ken en een kamelenrace op touw gezet. Net als bij de echte wedstrijden

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlose

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP
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waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

ALARMNUMMER: PO

HUISART

Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

Het nieuwe team van Bril-In-Mode Groenlo met van links naar rechts: Annie Baak, 

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 -

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

www.contact.nl/
specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

ussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

hem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

r volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

tsen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

heeft zijn eigen programma. mmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

ter wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

r zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ransen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

hikt voor bijzondere voorstellingen.aan genieten tijdens de Achterhoek Spek-

de toegang is overal gratis.

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 
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ZOMERKRANT
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erdag 19 juliEN ’S AVONDS 0 uur:

rkt met 12 oude ambachten
tratie brandweerenkie
ratie Caribische dansen
eater: acrobaten Li en Hong

akker: Mellow: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca 
met natuurlijk live muziekop donderdag, vrijdag en 

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN
RAAMBILJETTEN

Iets te organiseren?
het drukwerk verzorgen wij graag

Marinus J. 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

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

m i j  k u n t  u  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 t

 

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 
 
Vordenseweg 2, 7218 BP Almen 
website: www.eppinkruiterkamp.nl 
e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl 

 

Renzo Wasseveld
&

Manon Broijl
Gaan trouwen op 11 september 2009 en zeggen JA
tegen elkaar om 12.00 uur in “Kasteel Huize Vorden”
te Vorden.

Wilt u ons hiermee feliciteren dan bent u van harte
uitgenodigd op onze receptie van 14.00 tot 16.00
uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Ons adres:
Doetinchemseweg 69
7021 BR Zelhem
0314 - 62 02 39

Yunio zoekt 

ENTHOUSIASTE
GASTOUDER 
voor 2 meisjes 
(4, 5 en 9 jr.) in Ulft. 
Vrijdag eind van 
de ochtend en de
middag, thuis- of
gastopvang mogelijk.
Meisjes zitten op 
OBS de Woelwaters. 

INTERESSE? 
Bel 0314 - 357879 of
mail yuniogastouder-
bureau@yunio.nl

Mijn sterke man
Mijn rots, mijn trots,
Mijn “alles kan”
Geveld, gekweld,
Geworden tot mijn
“niets meer kan”.......

Omringd door allen, die hem zo dierbaar waren, is
overleden mijn lieve man, onze fantastische papa,
lieve schoonvader en allerliefste opi en opa bliep

Jacques Visser

’s-Gravenhage Zutphen
4 juni 1936 30 augustus 2009

Vorden Willy Visser-Krosenbrink

Zutphen Michelle Visser
Carel Kraaijenhagen
Bram

Vorden Nancy Weevers-Visser
Gerhard Weevers
Lucas
Dominique
Irene

Correspondentieadres:
De Steege 40
7251 CN  Vorden

Jacques is opgebaard in het uitvaartcentrum van
Monuta Kamperman, Zutphenseweg 91b te Lochem,
waar gelegenheid is tot afscheid nemen en con-
doleren op donderdag 3 september 2009 van 19.30
tot 20.00 uur.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag
4 september 2009 om 12.30 uur in crematorium
Slangenburg, Nutselaer 4, te Doetinchem. 
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de koffiekamer.

Op zaterdag 12 september 2009 zijn wij

Gerrit Nijenhuis 
&
Gerrie Nijenhuis-Stegeman

40 jaar getrouwd.

Dit willen wij graag met u vieren en nodigen u uit
voor onze receptie van 14.30 uur tot 16.30 uur in
’t Wapen van Medler, Ruurloseweg 114 te Vorden.

Onsteinseweg 7
7251 ML  Vorden

Zo welkom!

Loes
Willeke Marjan

25 augustus 2009

Wilco en Marjan
Jet en Sien

Kerkweide 4
7251 LN  Kranenburg
0575-553964

1 sept. 200 1 sept. 2009

Henk Peters

(On)bewust op elkaars pad gekomen.
Nog bijonz in onze dromen.

Voor altijd met ons verweven.
Je blijft in ons hart leven.

Per september nieuw geopend
Pedicuresalon Astrid Hoebink

aangesloten bij Pro-voet

Pedicure
Aantekening Diabetische voet Wichmondseweg 24

en Reumatische voet 7255 KZ Hengelo gld

e-mailadres: astrid.pedicure@gmail.com
tel. 0575-464096   06-50849914

Behandeling op afspraakTE KOOP:

Aardappelen 
en diverse groenten

Biologisch geteeld

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag Skal 019259
van 10.00 tot 18.00 uur

M. ABBINK
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 00 59

Hen die ik lief heb, ga ik verlaten 
Hen die ik lief had, daar ga ik naar toe 

Nooit klagen, altijd stil dragen, is van ons heen-
gegaan onze zorgzame moeder, schoonmoeder en
lieve oma 

Martha Bargeman-Boersbroek 
weduwe van Bennie Bargeman 

eerder weduwe van Dick Teunissen 

* Warnsveld, † Zutphen, 
7 september 1932 25 augustus 2009

Hummelo: Marieke Teunissen en William 
Schiphorst 

Wichmond: Henny en Jan Krijt-Teunissen 

Vorden: Anja en Eduard Ten Have-Teunissen 
Mark, Nanda & Sander, Renske, 
Jochem, Daan, Marit 

Baak: Martienke en Marcel
Schiphorst-Teunissen 

Anne Marije, Anouk 

Onze dank gaat uit naar de liefdevolle verzorging
van moeder in het Hospice te Zutphen. 

Correspondentieadres: 
M. Teunissen 
Dorpsstraat 38 
6999 AD Hummelo 

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op 
zaterdag 29 augustus 2009.



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 36 van
31 aug. t/m 

5 sept. 2009.

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

50 producten

www.gall.nl

AH Pain de 
Boulogne 
meergranen

2 hele broden

Alle Hardys 
Crest
Australische wijn

2 flessen a 0.75 liter
naar keuze*

Spa & Fruit
koolzuurvrij
Diverse varianten

Bijv.: bosvruchten
2 pakken a 1.5 liter

Lotus finesse
toiletpapier

2 pakken a 12 rollen

AH Shoarma
voordeelpak

2 bakken a 750 gram

AH Grote 
aardappelen

2 zakken a 5 kilo



Cadeau-tip

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

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Privé
piano / orgelles
muziek / zangles

bij de gediplomeerde vakman

Wim Riefel
Tel. (0575) 52 93 60

Vol Smaak
Grote Hollandse bloemkool per stuk 0,89
NIEUW Honing tomaten
lekker voor in salades, kom proeven 250 gram 1,49

Italiaanse week
Italiaanse witte druiven 1 kilo 1,99
Trostomaten 500 gram 1,99
(bij 500 gram een gratis pot basilicum)

Uit eigen keuken
Italiaanse pasta schotel + 
bakje ‘Pavarotti’ rauwkost p.p. 8,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 7 september.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

WITTE 
BOLLEN

NU 6 VOOR

1.95

ROOMBOTER-
CAKE

KLEIN

VOOR  3.95

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 1 t/m zaterdag 5 september.

FRAMBOZEN-
BAVAROISE

VLAAI
KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

uw partner in mobiliteit
Ruurloseweg 13, Groenlo. Tel. 0544-464555*

www.autoarink.nl

KIA-servicepartner voor Oost –Nederland

• Onderhoud door Kia-specialisten
• De Optimale kwaliteit en zekerheid van originele Kia-onderdelen.
• Gebruik van geavanceerde diagnoseapparatuur en gereedschappen.
• Vaste prijzen: u weet dus waar u aan toe bent.
• Vervangend vervoer mogelijk.
• Alle voorkomende garantiewerkzaamheden.

Kia Carens 2.0 VGT EX diesel
mrt.2006  34.000 km  kleur grijs m. roet-
filter, clima, trekhaak, CDV

Kia Pro Ceed 1.6 VGT 115 Xtra diesel
nieuw   kleur zilver m. speciale prijs
roetfilter, airco, CDV, Audio systeem

Kia Sorento 2.5 VGT Adventure die-
sel 170pk, sept 2006, 19.000 km kleur
zilver LMV, clima, cruise, roetfilter, CDV

Opel Agila 1.2 Maxx Cool
jan.2004,  58.000 km  kleur zilver m.
LMV, airco, stuurbekrachtiging

Toyota Corolla 1.3 Liftback Terra
Comf april 2001, 22.000 km  kleur
groen m. LMV, CDV, stuurbekrachtiging

Daihatsu Terios 1.5 16V 2WD Explore
aug.2006,  25.000 km  kleur zilver m.
Airco, CDV,  RCD, elektr.ramen V/A



Nadat de Zwitser Fabian Cancellara za-
terdag op het TT circuit de proloog
had gewonnen, leverde de tweede
etappe zondag een zege op voor de
Duitser Gerald Cilolek met op de twee-
de plaats de Italiaan Fabio Sabatini,
terwijl de Engelsman Roger Ham-
mond op de derde plaats beslag legde.
De leiderstrui bleef in handen van Fa-
bian Cancellara. Tegelijkertijd kwa-
men zondag ook honderden fietsers
door Vorden rijden. Allemaal fietslief-
hebbers die meededen aan de gezins-
tocht die ter ere van de Vuelta in deze
contreien werd georganiseerd. Bij Ho-
tel Bakker werd de stempelpost be-
mand door twee leerkrachten van
school ’t Beeckland, voor deze gelegen-
heid gekleed in Spaanse gewaden. Bij
de ravitailleringpost, eveneens in de
Dorpsstraat, zorgden medewerkers
van de Rabobank voor een verfrissend
drankje voor de fietsers. De band ‘Over
the Hill’ zorgde vanaf het middaguur
voor muziek.

In afwachting van de Vuelta

De tweede etappe van de Vuelta, van Assen met een grote lus naar Emmen,
werd zondag gadegeslagen door ruim 200.000 toeschouwers.

Stempelpost in Spaanse kledij.

Ravitaillering.

'Over the Hill ' met zanger Hans Houwen.

Ook de ' Gravin van Vorden ' met Spaanse
vlaggetjes.

September
2 ANBO klootschieten, Olde Lettink
3 Bejaardenkring Vorden
3 Klootschietgroep de Vordense Pan
9 ANBO klootschieten, Olde Lettink

10 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 ANBO klootschieten, Olde Lettink
16 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
17 Klootschietgroep de Vordense Pan
17 Bejaardenkring Vorden
23 ANBO klootschieten, Olde Lettink
24 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 ANBO Presentatie: "Wereldwinkel

in woord en beeld" in het Dorps-
centrum

26 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-
plussers, info tel. 552003

30 ANBO klootschieten, Olde Lettink
30 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

Kunst Agenda Vorden 
Galerie Bibliotheek Vorden, Expositie

Beecklandtalenten t/m september
Galerie Amare tentoonstelling cur-
sisten za/zo/ma-middag t/m 31 au-
gustus
KunstZondagVorden 6 september
Hedendaagse beeldende kunst in
galeries en ateliers in Vorden en
buitengebied

Iedere dag:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma., wo. en do. morgen
van 9 tot 12.00 uur. Info/ opgave bij
Welzijn Ouderen Vorden. Start in
september.

• Meer Bewegen voor Ouderen: 
gym-sport en spel, volksdansen,
zwemmen. Informatie en opgave bij
Welzijn Ouderen Vorden, start in
september.

do. 24 september PCOB-Vorden 14.30
uur 't Stampertje "van Vlas tot Lin-
nen"door dhr.G.Rougoor uit Dinxper-
lo
do. 22 oktober PCOB-Vorden 14.30 uur
't Stampertje wordt verzorgd door Mo-

nuta
do. 26 november PCOB Vorden 14.30
uur 't Stampertje dhr.Luijendijk
Warnsveld met Natuuropnamen.
vr. 19 december PCOB Vorden 14.30
uur "t Stampertje Kerstviering.

Agenda

Iedere maand worden er drie brieven aan-
geleverd, voor de maand september zijn
dat: 

CAMBODJA GEDWONGEN UIT-
ZETTING
Op 20 april 2007 werden 90 families
op brute wijze uit hun dorp gejaagd
door de Cambodjaanse politie. Sinds-
dien wonen zij onder erbarmelijke
omstandigheden aan de kant van de
weg bij Sihanoukville. Er zijn geen ba-
sisvoorzieningen zoals schoon drink-
water, waardoor veel van de kinderen
ziek zijn.  Dertien mannen, vijf vrou-
wen en twee politieagenten raakten
gewond toen politieagenten de fami-
lies met elektrische stokken en ge-
weerschoten van hun land jaagden en
hun eigendommen vernietigden.  Der-
tien mannen werden opgepakt. Van
hen werden negen zonder bewijsma-
teriaal veroordeeld tot gevangenis-
straffen oplopend tot acht maanden.
De rechtelijke macht onderzocht niet
wie verantwoordelijk was voor het ge-
weld en of de huisuitzetting legaal
was.

EGYPTE VEERTIEN JAAR ONTE-
RECHT OPGESLOTEN
De in Egypte geboren Pakistaan Moha-
med el Sharkawi (59) zit al veertien
jaar vast zonder aanklacht of proces.

Hij is een van de duizenden die in
Egypte vastzit zonder op grond van de
noodtoestandwetgeving uit 1981. El
Sharkawi werd veelvuldig gemarteld
waardoor hij nu in slechte medische
toestand verkeert. Hij krijgt geen ade-
quate medische zorg. De Egyptische
autoriteiten dwongen El Sharkawi in
1995 terug te keren naar Pakistan
waar hij werkte als ingenieur. Hij werd
aangeklaagd wegens "veiligheidsgere-
lateerde misdrijven". In 1996 werd hij
hiervan vrijgesproken.Dit gebeurde
nog vijftien keer. Toch blijven de Egyp-
tische autoriteiten nieuwe arrestatie-
bevelen uitgeven en zit hij al die tijd in
de gevangenis.

INGOESJETIË GEDOOD TIJDENS
HECHTENIS
Murad Bogatyrev (37) werd op 8 sep-
tember 2007 opgepakt door gemasker-
de leden van de veiligheidstroepen
van Rusland en Ingoesjetië. Een paar
uur later stierf hij op het politiebu-
reau, waarschijnlijk aan de gevolgen
van marteling. Bogatyrev's vrouw
werd verteld dat een hartaanval de
doodsoorzaak was. In medische rap-
porten en ook op video-opnamen die
de familieleden maakten, zijn echter
tal van bloeduitstortingen te zien. Tij-
dens een huiszoeking, onder meer
met een mijndetector, werd niets ille-
gaals aangetroffen. Tijdens een twee-
de huiszoeking, waarvan geen getui-
gen zijn, zou munitie zijn gevonden.
In een televisie-uitzending werd ge-
meld dat Bogatyrev werd verdacht van
deelname aan een aanval op een ka-
zerne en dat hij lid was van een " ille-
gale gewapende groep".

Voor meer info over  het verkrijgen
van de brieven en werkzaamheden
van Amnesty kunt u terecht bij Annie
Velhorst tel. 0575-551916.

Anmesty International
schrijfactie september
De meeste vakanties zijn weer
voorbij en het "gewone" leven is
voor velen weer gestart. Zo ook
voor de werkgroep. We starten
weer met onze activiteiten en we
zullen u weer informeren via het
Contact. Allereerst pakken we onze
belangrijkste activiteit weer op en
dat is het versturen van de brieven.
Dat blijkt nog steeds het meest ef-
fectieve middel om druk uit te oefe-
nen op de autoriteiten die aange-
schreven worden.

Annemiek van Vleuten, oud in-
woonster van Vorden, is er in ge-
slaagd om in de stad Kleef in Duits-
land bij de dames het befaamde ‘
Kleverradrennen’, op haar naam te
schrijven. 

Gezien het sterke internationale deel-
nemersveld, een prachtige prestatie.
Annemiek van Vleuten maakt al ge-
ruime tijd deel uit van de DSB ploeg,
waar ook nationale kampioene Mari-
anne Vos voor uitkomt.

Succes Annemiek van
Vleuten



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

De wethouder richtte het woord tot de
aanwezigen. “Mevrouw Veen, beste Co-
rinne, Jeroen, de kinderen Silke,
Bengt, Tjark en Stig en alle andere.”
Hij weet dat de kunstenares nog niet
zo lang in de gemeente Bronckhorst
woont, maar is ingeburgerd. Ze beleef-
de een succesvolle Kunst10Daagse en
andere exposities. “Als je naar je werk
kijkt, kun je volgen waar je gewoond
hebt: in Groningen, er zit botenwerk
en platteland in. En komen nu zelfs
paarden. En met name mensen.” Veel
portretten hangen er op deze exposi-
tie. “Allemaal met een treffende gelij-

kenis, maar met een eigenheid die je
er zelf in hebt gelegd in kleurstelling
en stijl,” vindt de wethouder. Hij
hoopt dat er veel mensen naar de wer-
ken komen kijken en hij besluit met:
“En dan is de expositie geopend!”

Het is de laatste expositie in dit oude
gemeentehuis van Bronckhorst. Glas-
bergen gaf aan dat hij dit in het nieu-
we gemeentehuis graag wil voortzet-
ten. Burgemeester Henk Aalderink,
die even naar de expositie kwam kij-
ken, vertelde dat het zeker de bedoe-
ling is!

Corinne Veen (Hellevoetsluis, 1967)
kwam na heel wat omzwervingen te-
recht in de Achterhoek, waar de roots
van haar man liggen. Ze tekende haar
hele leven al maar kwam daar door
haar drukke banen nauwelijks aan
toe. Tijdens de zwangerschappen van
de eerste twee van haar vier kinderen
volgde ze een paar aquarelcursussen.
Aangemoedigd door haar omgeving
werd de stap gezet om het externe
werkzame leven vaarwel te zeggen en
zich toe te leggen op portretkunst in
aquarel.  Wat begon met het portrette-
ren van haar eigen kinderen en op-
drachten, is gevolgd door enkele series
waarmee ze duidelijk meer laat zien
dan alleen een gelijkende beeltenis
van de geportretteerden. De Zelhemse
heeft zich sinds 2008 met een explicie-
te, niet softe stijl, toegelegd op portret-
ten van mens en dier, wat inmiddels
geresulteerd heeft in portretten in me-
nig huiskamer en enkele tentoonstel-
lingen. De serie ‘getekend door het le-
ven’ laat een aantal mannen met
doorleefde gezichten zien. Hun uit-
drukking vertelt boekdelen, precies
wat ze beoogde te doen. 

Ook in een serie paardenportretten
probeert ze het karakter van het paard
via de penseelstreken zichtbaar te ma-
ken. Ze laat houdingen en uitdrukkin-
gen zien die misschien iets meer over
de persoon of het dier zeggen. Dat
vindt ze het uitdagende van het schil-
deren. Veen krijgt vaak te horen dat de
portretten raken en indringend zijn.
Het beeld blijft op je netvlies steken en
houd je vast. Dat is precies de uitdaging
die ze in haar werk ziet.  Naast haar
werk als vrij schilder en portretschil-
der-in-opdracht geeft ze nu ook schil-
derlessen in haar atelier in Zelhem. Zo-
wel voor kinderen, onder de naam ‘Vil-
la Kakelbont’, als voor volwassenen.
Meer informatie over de schilderijen,
portretten en workshops van Corinne
Veen en over de tentoonstelling is te
vinden op haar website www.cveen.nl
of www.corinneveen.exto.nl

Laatste expositie oude Gemeentehuis van Bronckhorst

Aquarellen van Corinne Veen

In de hal van het Bronckhorster gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 24
in Hengelo Gld. is van 26 augustus tot 31 oktober 2009 een expositie van
de schilderijen van de Zelhemse kunstenares Corinne Veen te zien. Wet-
houder van Kunst en Cultuur Peter Glasbergen opende met veel plezier
deze laatste expositie in het oude pand.

Kunst en cultuur wethouder Peter Glasbergen opende de expositie van Corinne Veen (r.) in
het gemeentehuis.

Het organiserend comité heeft ook
voor dit Matineeseizoen een luister-
rijk programma samengesteld. Zo zal
op 6 september het Duo O & O met

zang, saxofoon en accordeon optre-
den. Een week later, zondag 13 sep-
tember is er rommelmarkt, die muzi-
kaal wordt omlijst door Alex Rijkaart

en Hanneke Hermkens. Zij verzorgt
een ‘sing-in’. Op 20 september komen
d'Olde Iessel zangers, met Nederlands
repertoire. Tot slot van deze septem-
bermaand staat op de 27ste een akoes-
tisch optreden van de coverband
MASH op het programma.
Meer informatie over de Molen is te
vinden op www.molendehooprha.nl

Activiteiten bij Molen De Hoop op Rha

Het programma van de Matinees
op Zondag

Elke zondag in september wordt er Matinee gehouden bij Molen De Hoop
op Rha. De 1e, 3e en 4e zondag zijn er optredens, die om 15.00 uur be-
ginnen. De 2e zondag is er een rommelmarkt van 13.00 tot 17.00 uur.
Alle matinees: entree gratis.

Veel muziek en een rommelmarkt tijdens de Matinees op Zondag bij de Molen op Rha.

In totaal zullen ongeveer 20 stand-
houders hun waren ‘aanprijzen’.
Marco Argente van ‘Panna Cotta‘ laat
zien en proeven hoe Italiaanse pas-
ta’s worden gemaakt. De geboren
Italiaan geeft in zijn dagelijks leven
onder meer ook kooklessen. Het Vor-
dense bedrijf Amon bakt deze dag
pizza’s. Reinier’ s Groente, Fruit &
Traiteur heeft een stand voor zijn
eigen zaak aan de Burgemeester
Galleestraat. Vandaar uit lopen assis-

tenten van Reinier continu naar de
Dorpsstraat om de bezoekers op de
markt op Italiaanse lekkernijen te
trakteren. 

Ook zijn er stands met sieraden, mo-
derne kunst (schilderijen) en dergelij-
ke. En dat alles met een link naar Ita-
lië. Het Italiaanse ijs en de Parma-
saanse ham ontbreken evenmin.
Ook zijn er deze zaterdag een aantal
specifieke Italiaanse motoren en au-
to’ s te bewonderen. Wil men alvast
voor 2010 een vakantiereis naar Italië
boeken, ook dat kan. Het Italiaans
Bureau voor Toerisme is de gehele
middag paraat om bezoekers van
adviezen te voorzien.

Italiaanse markt 
in Vorden
De Vordense Ondernemers Ver-
eniging ( VOV ) organiseert zater-
dag 5 september een Italiaanse
markt. Deze vindt tussen 11.00 en
17.00 uur plaats in de Dorpsstraat.

De cursus is bedoeld voor volwassenen
van tenminste 25 jaar, die voor één
van hun ouders zorgen en deze zorg
regelmatig als een belasting ervaren.
Of het gevoel hebben dat de relatie
met de ouder vervlakt omdat de zorg
centraal is komen te staan. De cursus
bestaat uit zeven tweewekelijkse bij-
eenkomsten van twee uur en een te-
rugkombijeenkomst. De kosten voor
deelname bedraagt € 12,--. Er kunnen
maximaal acht personen deelnemen. 

INHOUD CURSUS 
In het eerste gedeelte staat het levens-
verhaal van de ouder centraal, in het
tweede deel gaat de aandacht naar het
verhaal van de mantelzorger zelf. Dan
komen thema’s aan bod als hulp en
ondersteuning, schuldgevoelens, de
positieve ervaringen die de zorg ople-
vert en het bewust kiezen voor de
zorgverlening. 

De mantelzorger leert de eigen, hulp-
behoevende, ouder over zijn of haar le-
ven te interviewen en krijgt zo een
nieuwe kijk op de eigen ouder, het ei-

gen leven en de plaats van zorgen
daarin. Stilstaan bij het eigen verhaal
als mantelzorger kan helpen een
nieuw evenwicht te vinden tussen de
zorgtaak en het eigen leven. Door be-
wuste keuzes te leren maken, kunnen
cursisten meer voldoening en energie
halen uit hun werk als mantelzorger.
Uit onderzoek blijkt dat de ouders de
gesprekken over hun leven leuk vin-
den en zich er beter door gaan voelen.

WAAROM DEZE CURSUS? 
Zorgen voor iemand uit de familie- of
vriendenkring komt veel voor. Deze
zogenaamde mantelzorg neemt een
belangrijke plaats in het geheel van de
zorg in. Driekwart van de zorg aan
mensen thuis komt voor rekening van
mantelzorgers. Het risico van overbe-
lasting en het krijgen van psychische
problemen is voor mantelzorgers ech-
ter hoog. Daarom is ondersteuning
van mantelzorgers nodig. De huisarts,
de maatschappelijk werker, de ver-
pleegkundige of het Steunpunt man-
telzorg biedt advies en ondersteuning.
Daarnaast kunnen mantelzorgers veel
steun hebben aan het contact met lot-
genoten, bijvoorbeeld in een speciaal
voor mantelzorgers opgezette cursus.
De cursus ‘Mijn verhaal als mantelzor-
ger’ is zo’n cursus. 

Voor een folder, vragen en/of aanmel-
ding kunt u contact opnemen met
Elise Kox of het secretariaat van
GGNet Preventie Regio Oost-Gelder-
land en De Liemers, tel. 0575-582450
of per e-mail via preventie@ggnet.nl

Voor volwassen kinderen die zorgen 
voor een hulpbehoevende/zieke ouder
Start nieuwe cursus 
‘Mijn verhaal als mantelzorger’
Op dinsdagvond 8 september start
GGNet Preventie met een nieuwe
cursus voor volwassenen, die zor-
gen voor een hulpbehoevende/zie-
ke ouder. Deze cursus helpt overbe-
lasting te voorkomen door nieuwe
betekenis te geven aan de relatie
met de ouder en de plaats die het
zorgen daarbij inneemt. Kern van
de cursus is de methode ‘Levensver-
halen’.

INHOUD
De cursus bestaat uit acht bijeenkom-
sten van twee uur. In de cursus krijgt u
meer inzicht in uw eigen stijl van rea-
geren en leert u hoe u beter kunt op-
komen voor uzelf. Daarbij komen veel
praktische vaardigheden aan bod zo-
als ‘nee zeggen’, omgaan met reacties
van anderen en het leren kennen en
hanteren van uw grenzen. Verder is
het vergroten van het zelfvertrouwen
een belangrijk onderdeel. Er is plaats
voor 6-10 deelnemers en de begelei-
ding wordt verzorgd door GGNet. 

KOSTEN 
De cursuskosten bedragen 20 euro. Na
aanmelding volgt een kennismakings-

gesprek met de begeleiders waarin sa-
men wordt bekeken of de cursus iets
voor u is. 

MEER INFORMATIE/AANMEL-
DING 
Voor meer informatie en/of aanmel-
ding kunt u contact opnemen met het
secretariaat van GGNet Preventie re-
gio Oost-Gelderland en De Liemers
0575-58 24 50 of preventie@ggnet.nl
Vindt u het ook zo moeilijk om ‘nee’ te
zeggen tegen anderen of voor uw ei-
gen mening uit te komen? Gaat u lie-
ver conflicten uit de weg? Mogelijk dat
u hierdoor opziet tegen bepaalde situ-
aties en u onzeker voelt. De omgang
met anderen kan hierdoor moeizaam
verlopen of tot spanningen leiden. Als
u zich herkent in het bovenstaande
dan is deze cursus wellicht iets voor u.
Het ‘Beter opkomen voor uzelf’ geeft
meer rust en leidt tot meer plezier in
de dingen die u onderneemt en een
prettiger contact met anderen.

Moeite met 'nee-zeggen' 
of je grens aangeven? 
Blijf er niet mee zitten!
Op donderdagmiddag 17 septem-
ber start GGNet Preventie in Doe-
tinchem met een assertiviteitscur-
sus, specifiek voor mensen vanaf
55 jaar die actief willen leren om
beter voor zichzelf op te komen.



Neem bijvoorbeeld de wagen van de
buurtvereniging Delden met ‘Luilek-
kerland’. Compleet met bubbelbad,
een bar en een prachtig bloemenmo-
tief van ijs en patat. Behalve de tweede
prijs ( 165 punten ) ging ook de pu-
blieksprijs naar Delden. Dolle pret op
de twee wagens van De Wogt. De be-
zoekers aan de Achterhoekse ‘boeren-

brulfte’ lieten zich de krentenwegge
en de borrel goed smaken. De Wogt
ontving de derde prijs ( 158,5 punt). De
wagen van Jong Vierakker met teksten
als ‘gewapende overvallen’ en ‘wild-
plassen is ten strengste verboden ‘ en
als motief ‘Recht = krom !? werd ( met

151 punten ) vierde. De vijfde prijs (
148 punten ) werd gewonnen door Vo-
gelzang met als motief ‘Live from hea-
ven’. Figuren als Michael Jackson, El-
vis Presley en Marilyn Monroe kwa-
men deze zondagmiddag voor even in
Wichmond terug !

Met als motief ‘ Ark van Noach’ eindig-
de Lankhorsterstraat Voor als zesde
met 145 punten. Lankhorsterstraat
Achter met als motief ‘Sesamstraat’
eindigde met 143 punten op de 7e
plaats. Vierakkersestraatweg werd
met ‘rookverbod’ ( 137,5 punt ) 8e en
Hackforterweg met ‘Na- apers’ (128
punten ) negende. Tijdens de prijsuit-
reiking maakte Erna Roeterdink (
voorzitter Stichting Oranje Comité
Vierakker- Wichmond ) bekend dat er
helaas drie wagens, die niet aan de
spelregels voldeden, buiten de prijzen
zijn gevallen. ‘ Ik hoop dat jullie vol-
gend jaar toch weer mee zullen doen’,

aldus Erna. Behalve de optocht met de
‘grote wagens ‘was er ook een kinder-
optocht. Enthousiaste kinderen die
zelf de meeste lol hadden tijdens de
triomfantelijke tocht door Wich-
mond. Met name de kleine drummer
van ‘Mooi Wark ‘ liet zich geducht gel-
den. De optocht werd voorafgegaan
door een open landauer waarin schut-
terskoning Wim Regelink naar zijn
dorpsgenoten bleef zwaaien. De mu-
ziekverenigingen Concordia uit Vor-
den, Concordia uit Hengelo en de
schutterij ‘Eendracht Maakt Macht
eveneens uit Hengelo zorgden tijdens
de optocht voor vrolijke muziek.

De Negerhut van Oom Tom mooiste wagen optocht Wichmond

De praalwagen van de Pierendiek
met als motief ‘De Negerhut van
Oom Tom’, is zondagmiddag tij-
dens de optocht in Wichmond,
door de jury bekroond met de eer-
ste prijs. (167 punten ). Terwijl Oom
Tom in zijn hut aan de kinderen
verhaaltjes voorlas, werden de sla-
ven achter de wagen aan elkaar ge-
ketend, om te worden meegevoerd
naar verre onbekende oorden !
Trouwens ‘ petje- af ’ voor de kleine
kernen Vierakker en Wichmond.
Zij krijgen het ieder jaar toch weer
voor elkaar : een optocht met ver-
sierde wagens als afsluiting van
een hele week Oranjefeesten. De
optocht die zondagmiddag twee
keer door een deel van Wichmond
trok was ‘klein maar fijn ‘. Dat er
de afgelopen dagen en weken ber-
gen werd was verzet was duidelijk
zichtbaar. Het zag er allemaal zeer
verzorgd uit.

eerste prijs voor Pierendiek

tweede prijs en publieksprijs voor Delden

derde prijs voor De Wogt

Bert en Ernie van Sesamstraat waren ook van de partij

De ontmoeting tussen agrariërs, stads-
mensen en buitenliefhebbers staat za-
terdag 5 september centraal. In alle
winkels vinden leuke en leerzame ac-
tiviteiten plaats om het platteland te
ervaren en ontdekken. Op de Dag van
het Platteland gaat het vooral om loka-

le attracties en activiteiten. Zo kunt u
oogst- en streekproducten proeven.
De Weckpot staat er met overheerlijke
jam en confiture en natuurlijk ont-
breekt Imkerij de Raat ook niet op de-
ze dag. Hier kunt u zien en horen hoe
Bob Kliest met veel passie zijn hobby
beleeft. Tevens laat hij ook nog zien
hoe je manden kunt vlechten van
gras.

Erna ter Maat van "crea huis eigenhan-
dig" is aanwezig en gaat diverse work-
shops voor kinderen organiseren. Wat
en hoe dat blijft een vraag, maar het is
zeker de moeite waard om dit alles te
komen bekijken.

Daarnaast is er een bakdemonstratie,
waaronder boerenbrood bakken.

Natuurlijk zijn er voor de kinderen ex-
tra leuke dingen te doen, waaronder
een kleurwedstrijd, dieren aaien. De
fraaie hoenders die te bezichtigen
zijn, komen van Bart Tiessink die al
een aantal jaren lid is van de Vordense
pluimveevereniging. Het fokken van
kippen is al sinds zijn jeugd zijn groot-
ste hobby. De konijnen, die te aaien
zijn, zijn gefokt door de heer Jansen
van de Wilhelminalaan. Kom zeker
aan op zaterdag 5 september. U wordt
ontvangen met koffie en koek en kunt
alles rustig bekijken. Heeft u zin in ac-
tie? Mooi! In de winkel kunt u meebie-
den op de mooie artikelen van de Boe-
renveiling.

Dag van het Platteland
Zaterdag 5 september staat Wel-
koop Vorden geheel in het teken
van het platteland. Ontdek het zelf:
kom kijken, proeven, ruiken, aaien
en beleven. De Dag van het Platte-
land is een totaalervaring voor
jong en oud. U bent van harte wel-
kom! Reken maar dat er van alles
te beleven valt!

De eerste spreker, de heer Leo Mulder

uit Lochem, zal ons vertellen over de
Limburgse mijnen, waarin hij zelf 20
jaar heeft gewerkt.  Hij zal ons laten
zien en horen hoe de kolen uit de mij-
nen werden gehaald.

Leden, maar ook niet-leden, die be-
langstelling hebben voor dit onder-
werp, of die iets meer van onze vereni-
ging willen weten, worden van harte
uitgenodigd.We hopen u allen weer
harte te mogen verwelkomen. Koffie
en thee staan klaar.

Oecumenische vrouwengroep Wichmond-Vierakker

Openingsavond: Limburgse
mijnen
Woensdagavond 9 september om
19.30 uur openen we het vereni-
gingsjaar 2009/2010. De locatie is
dezelfde, gebouw Withmundi,
naast de Hervormde Kerk in Wich-
mond, maar het gebouw heeft een
ware metamorfose ondergaan. De
dames die het nog niet gezien heb-
ben, moeten maar bijtijds komen,
want het is het bekijken waard. In
zo'n entourage is het goed toeven.

De kinderoptocht in Wichmond was
afgelopen zondag voor het eerst in
drie groepen verdeeld te weten versier-
de karretjes, groepen en individuen.
De uitslagen waren als volgt:
Versierde karretjes: 1 ‘Mooi Wark ‘ van
Nick Rozendaal, Rick Sarink en Stefan
Huiting; 2 ‘Lego Terschelling’ van Bob
Holtslag, David Schouten en Tim Borg-
man; 3 ‘De Junglekar’ van Hugo

Schouten en Friso Wester en‘ Hans en
Grietje’ van Thomas ( 2 x ) en Elise Be-
nard; 4 ‘Pool ijskar’ van Dirkje en Be-
rend Steentjes, Youri Wit en Sanne
Wit; 5 ‘Hippies’ van Marielle Geel en
Susanne Weenk en ‘ Piratenschip
Bounty ‘ van Pepijn, Joel en Koert
Klein Lebbink.
Groepen: 1 ‘Processierups ‘ van Stijn
Franken, Luuk Franken, Fleur Hissink

en Lucas Hissink; 2 ‘De drie Prinsesjes’
van Isa Bouwmeister, Noor Dijkman
en Renne Besselink; 3 ‘ Suske en Wis-
ke’ van Luna en Misha Bouwhuis.
Individuen: 1 ‘ Bloemenmeisje’ van
Marise den Bakker, 2 ‘Engel ‘ van Aly-
sia Pierik en ‘Prinses ‘ van Mandy Rou-
wenhorst; 3 ‘Boswachter’ van Lowie
den Bakker en ‘Prinses ‘van Nora
Bouwhuis.

Uitslagen kinderoptocht Vierakker-Wichmond

H.S.V. de Snoekbaars
Op zondag 30augustus werd de 7de
onderlinge wedstrijd gevist voor de se-
nioren. Er werd dimaal gevist in de
Berkel te Lochem. In totaal deden er 10
vissers aan mee. Ze vingen in totaal
11kilo en 756gr vis.

Uitslag is als volgt:
1. Jan Groot Jebbink 3340gr
2. Edwin Bartels 3220 gr
3. Jan Eggink 1200gr
4. Marcel Dekkers 1040 gr.
5. Rik Velhorst 1020gr.

De Volgende wedstrijd is op 12 septem-
ber in de IJssel.

V i s s e n



Tot voor kort werden er in clubver-
band alleen met racefietsen, ATB fiet-
sen en ook gewone fietsen tochten ge-
maakt. Met de aanschaf van deze tan-
dems is echter een al lang gekoesterde
wens in vervulling gegaan. Nu is het
voor de leden van de VRTC ook moge-
lijk om fietstochten te maken samen

met mensen die door een beperking
dit zelf niet kunnen doen. Dit mooie
initiatief kon dankzij deze sponsors
eindelijk worden gerealiseerd.

Het reageren op de actie "Vrijwilliger,
maakt het mogelijk" van Zozijn heeft
geresulteerd in het volgende gebeu-

ren. Op donderavond en zaterdagmor-
gen vertrekken de vrijwilligers van de
VRTC met een aantal cliënten van Zo-
zijn vanaf het landgoed De Lathmer in
Wilp. Er wordt dan een fietstocht in de
omgeving gemaakt en hierbij wordt
onderweg de inwendige mens ook ze-
ker niet vergeten. De cliënten en de
VRTC-ers genieten elke keer weer van
deze mooie fietstochten.

VRTC "de Achtkastelenrijders" met
tandems op weg

Sinds enige tijd is Vordense Rijwiel Toer Club "de Achtkastelenrijders" me-
de dank zij sponsoring van Rabobank Graafschap Noord, de Linterhof, en
Goossens rijwielen uit Borculo in het bezit van een viertal tandems.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl • Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

Nieuwstad 29 • 7201 NK Zutphen
Tel. (0575) 58 55 85
info@weeverswalburg.nl • www.weeverswalburg.nl

WEEKBLADWEEKBLAD
CONTACTCONTACT

JE KUNT ER NIET OMHEENJE KUNT ER NIET OMHEEN

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Iedere vrijdagmorgen
in het centrum

van Vorden

SCHOUDER-
KARBONADE

500 gram  1,95
BOER’N BROK
Panklaar                     4 stuks  3,95

PEPERROOM-
FILEETJES
Panklaar, 8 minuten bakken

500 gram  4,95

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121



Twintig jaar geleden begon Marian
met aquarelleren en portrettekenen
aan de Volksuniversiteit. Na vier jaar
ging ze daar zelfstandig mee door.
Toch kreeg ze weer behoefte om in
groepsverband bezig te zijn en nam
les aan de Kolam, school voor Kunst en
Communicatie te Zutphen. Inmiddels
afgestudeerd als tekencoach/teken-
taaldocent, geeft ze drie dagen in de
week ‘creatief’ op de Praktijkschool te
Zutphen. Ook organiseert ze Kinderte-
kenatelier, teken- en schilderwork-
shops voor volwassenen en creatieve
teambuildingslessen, zowel in eigen
atelier als op locatie. Marian: “Daar-
naast maak ik mijn eigen vrije werk
zoals dat bij Amare te zien is. Het idee
voor deze werkstukken is ontstaan
door een tekenopdracht: vermiljoen-
rood en karmijnrood ontmoeten el-

kaar op papier… Daarin zag ik een vo-
geltje. Met Oost-Indische inkt en
kroontjespen ben ik gaan invullen.
Vervolgens bedacht ik nieuwe creaties,
allemaal met heel veel geduld inge-
vuld. In de grootste schilderijen zit
meer dan dertig uur werk en heel veel
liefde en aandacht.”

Amare bevindt zich in de oude boerde-
rij aan het kerkepad te Vorden, dat
vanaf de kerk in zuidelijke richting
loopt. Bij de kerk is ruime parkeergele-
genheid, van daar is het 100 m lopen.
De galerijruimte bevindt zich op de
eerste verdieping en is voor minder va-
liden moeilijk bereikbaar.  Galerij
Amare: Komvonderlaan 6, Vorden, Tel.
555783, Op 6 september is Marian aan-
wezig om een toelichting op haar
werk te geven.

Fantasiebeesten bij galerij Amare

Van 5 september tot en met 2 november 2009 laat Marian Oosterbroek uit
Zutphen haar fantasiebeesten zien bij galerij Amare te Vorden. Met de tra-
ditionele hulpmiddelen kroontjespen, Oost-Indische inkt en ecoline
schept zij zich een eigen menagerie in uitbundige vormen en kleuren.
Een voorproefje is te vinden op haar webstek (www.mariandel.com). De
komende KunstZondagVorden (6 september) is Marian zelf in de galerij
aanwezig om een toelichting op haar werk te geven.

De enorme taart is gemaakt door Bak- kerij Besselink uit Wichmond. Ook

werd op deze dag het 100e kind, Ste-
fan Hissink ingeschreven en de jarige
heeft alle kaarsjes uitgeblazen.

Feest bij Basisschool "De Garve"

Afgelopen vrijdag werd op basisschool "De Garve" (huidige naam) in Wich-
mond, het 100-jarig bestaan van het onderwijs aan de Dorpsstraat gevierd,
met taart voor alle kinderen.

Tijdens deze gezellige bijeenkomst
kon de voorzitter Fred Midden het

200e lid van de PCOB afdeling Vorden
verwelkomen, nl. mevr.G.J. Fokkink-

Zweverink uit Vorden. Zij had zich een
week eerder laten inschrijven. De voor-
zitter overhandigde haar een bouquet
bloemen.

Laatste koffieochtend met huldiging

De PCOB afdeling Vorden heeft de laatste koffieochtend van dit seizoen
bij Hotel Bakker op het terras afgesloten met een bezoek van bijna 20 per-
sonen.

Emma Messer (USA), Master student,
presenteert haar: 'Accessoire - Bag se-
ries'. Een collectie sterke stoere tassen,
licht van gewicht en leuk om te dra-
gen. Eigenzinnige creaties waarin ma-
teriaalgebruik, formaat en sluiting af-
wijken van het gangbare. Frisse vrolij-
ke ontwerpen, gemaakt van hout,
plastic, textiel en andere materiaal-
combinaties. Als opmerkelijk detail
heeft Messer in iedere tas een vormaf-
druk van een tas uit een andere tijd
gelntegreerd. Zij beoogt hiermee de
dialoog over tassen uit het verleden
opnieuw te laten herleven. 

Mihyang Koh (Zuidkorea), Master stu-
dent, heeft als thema 'Raumschmuck'.
Sieraden voor ruimten.  Te zien zijn
twee installaties in de ruimte en een
serie daarvan afgeleide broches. Met
cirkels en vierkanten van glanzend
roestvrij staal als bouwstenen creëert
zij een imponerend en fascinerend
spel van spiegelingen.

Danyka van Buuren (Australië), gast-
student, stelt zich de vraag of het in
deze tijd van massaproductie en mas-
saconsumptie nog wel te rechtvaardi-
gen is om nog meer toe te voegen aan
onze afvalberg. In haar nieuwste col-
lectie: "Schmuck vom Objekt" vervaar-

digde zij, met gebruikmaking van ge-
avanceerde, moderne technieken, uit
afgedankte spullen, zoals theekopjes
van melamine, oud picknickservies
e.d ,  een collectie ringen om van te
smullen. Stuk voor stuk unieke,  bege-
renswaardige draagbare objecten met
een waardige knipoog naar het massa-
product.

Jana Graf (De), is een van de zes Duitse
eindexamenkandidaten waarvan
werk te zien is. 

Met name de Europese klederdrach-
ten, waarin sieraden en kledingstuk-
ken niet los van elkaar worden gezien
maar vloeiend in elkaar overgaan, in-
spireren haar. De centrale rol in haar
huidige sieraadontwerpen speelt de
kraag. De kraag, als begin van een kle-
dingstuk, als de omranding en versie-
ring van een inkeping, n.l het decolle-
té. Verschillende materialen, waaron-
der kralen en koord, zijn zodanig door
haar gecombineerd en toegepast dat
ze bij het dragen een toegevoegde
waarde en uitstraling krijgen. Kraag
en/of ketting ? Het vernuftig lijnen-
spel in haar sieraden is een lust voor
het oog. Het sieraad zorgt voor aange-
name verwarring en zet de blik van de
kijker op scherp. De uitdagende meta-
morfose van de galerieruimten  en de
uitnodigende presentatie van het
werk is ook vormgegeven en verzorgd
door de exposanten in het kader van
dit project. 

KUNST VAN HET VERLEIDEN …
VERLEIDELIJKE KUNST … KIJKEN
…… PASSEN……KOPEN 
Dr. Barbara Maas (De), kunsthistorica
zal a.s. zaterdag 5 september 's mid-
dags de tentoonstelling in aanwezig-
heid van de ontwerpers openen.  De
expositie is tot 18 oktober a.s. te zien
in Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20,
Vorden.

'freshly sealed' in Galerie
Agnes Raben
Met "freshly sealed", een tentoon-
stellingsproject van negen ontwer-
pers van de studierichting Applied
Art and Design, University of App-
lied Sciences Düsseldorf, opent Ga-
lerie Agnes Raben in Vorden zater-
dag 5 september a.s.  het nieuwe
seizoen. Onder bovenstaande titel
presenteren de ontwerpers hun
nieuwste werk ; vormgevingscon-
cepten en herinterpretaties op het
gebied van sieraden, producten en
accessoires. Dit wordt genieten
voor de liefhebbers van modern de-
sign.

In zijn levensverhaal vertelt Bondge-
noot  van zijn strijd om de mens te be-
schermen tegen indringers en vijan-
den en zijn ontdekking van het ge-
heim van echte genezing. Dit meesle-
pende en ontroerende verhaal geeft
een geheel nieuwe kijk op de overeen-
komst tussen wat er in ons lichaam ge-
beurt en wat er op dit moment in de
wereld gaande is. Het is een inspiratie

om het leven als  groots cadeau te
omarmen.

Na de pauze volgen een paar fabelach-
tige fabels van Dario Fo, o.a. Poeze-
muis, De geboorte van de Speel-
man.....en zijn gewoonte getrouw: " el-
ke vraag is welkom"  gesprek met het
publiek.

Reserveren aanbevolen.

Alle gelden worden besteed aan de in-
standhouding van het monument "De
Lindesche Molen" (Op dit moment
wordt aan de wieken gewerkt). Adres
Lindesche Molen: Lindeseweg 29, Vor-
den, telefoon: 556987.

Theatervrienden!
Op zondagmiddag 6 september
2009 opent niemand minder dan
Peter Faber ons programma met
DE PREMIÉRE  van  "BONDGE-
NOOT", de autobiografie van een
immuuncel,  gebaseerd op het
boek van Henk Fransen.

Afgelopen week zijn de volgende per-
sonen in het zwembad ‘In de Dennen
‘geslaagd voor Zwemvaardigheid 1:
Henriet Dadema, Margot Koekenbier,
Wim Lenselink, Yvonne Lieftink- Bos,
Anke Schouten, Sanja van Pijlen, Kitty
van der Linden, Linda Berenpas en An-
ja Smallegoor.

Diploma-
zwemmen

Lees het ook op
www.contact.nl



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

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Ne Krietkonte.

B. Meuje.

C. Memme.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

KWF Kankerbestrijding gaat al 60 jaar
voorop in de strijd. Sinds de oprich-
ting in 1949 is de vijfjaarsoverleving
bij kanker gestegen van 25 naar 55
procent. Afhankelijk van de soort kan-
ker en het stadium van ontdekking.
Die successen halen we niet alleen,
maar samen!  Met collectanten, dona-
teurs, wetenschappers, artsen, ver-
pleegkundigen, patiënten, patiënten-
organisaties, bedrijven en heel veel
vrijwilligers. Samen strijden we voor
minder kanker, meer genezing en een

betere kwaliteit van leven. De strijd te-
gen kanker is nog niet gestreden. On-
danks de goede resultaten hebben we
nog een lange weg te gaan want he-
laas overlijden er nog jaarlijks 38.000
mensen aan kanker. Wetenschappe-
lijk onderzoek blijft daarbij nog steeds
heel hard nodig. Maar zonder geld
geen onderzoek! Geef daarom gul aan
KWF Kankerbestrijding en help mee
in de strijd voor gezondheid. De collec-
tant van KWF Kankerbestrijding komt
in de week van maandag 7 t/ m 12 sep-
tember  weer bij u aan de deur. U treft
het collectezakje aan, ingesloten in de-
ze Elna. Elke collectant kan zich legiti-
meren. 
KWF Kankerbestrijding is te herken-
nen aan het rood-wit-blauwe logo met
de krab en aan het Keurmerk van het
Centraal Bureau Fondsenwerving.
Wie de collectant mist, kan een gift
overmaken op giro 26000.

Grootste collecte ooit blijft nodig
KWF start collecteweek op 7 september
Op maandag 7 september gaat de
grootste collecte van Nederland
weer van start. Met maar liefst
120.000 vrijwilligers heeft KWF
Kankerbestrijding het grootste
aantal vrijwilligers op de been wat
resulteert in de hoogste collecte
opbrengst. Al zestig jaar is collecte-
ren heel succesvol.

Natuurlijk is het een hele stap om iets
te ondernemen. Vooral het overwin-
nen van de  eerste stap is een drempel,
maar eigenlijk is niets doen zelfs straf-
baar. 

Het Wetboek van Strafrecht bepaalt in
artikel 450 ‘dat een medemens in le-
vensgevaar, bijvoorbeeld met een hart-
stilstand, geholpen moet worden’.
Zorg dat u weet hoe te handelen.

EHBO-verenigingen en het Rode Kruis
houden zich bezig met het opleiden
van cursistenvoor het Oranje Kruis
EHBO-diploma. Deze cursus omvat het
oefenen van handelingen die elke Ne-
derlandse burger mag toepassen in de
eerstehulpverlening. 

In de praktijk is het meestal de toeval-
lige omstander die op dat moment de
kans heeft hulp te verlenen en, indien
nodig, de professionele hulpverlening

kan inschakelen. In de tussentijd is
het belangrijk dat zo nodig de levens-
reddende handelingen worden uitge-
voerd. Het leven van een slachtoffer
ligt soms letterlijk in je eigen handen.
Laat je niet verrassen en meld je aan
voor een cursus Eerste Hulp.  

Er wordt hard aan de weg getimmerd
om het EHBO-bewustzijn onder de
mensen te brengen. Binnen bedrijven
gebeurt dit middels BHV, er verschij-
nen steeds meer AED-toestellen op
openbare locaties, via internet met on-
line ehbo-cursussen, moderne litera-
tuur, op scholen met cursussen jeugd-
ehbo, EHBO aan kinderen, bij de dag-
opvang, etc.

8 september start de EHBO-vereniging
Doetinchem een basiscursus, waarin
alle handelingen aan bod komen. Er
wordt door ervaren instructeurs les ge-
geven die er voor zorgen dat de lesstof-

direct in de praktijk kan worden toe-
gepast.In december is het examen
voor het officieel erkende EHBO di-
ploma. De kosten van de cursus zijn
€ 195,--. De cursus wordt gehouden op
de dinsdagavond van 19.30 tot 22.00
uur en het examen is op 15 december. 

Daarna kunt u voor slechts € 35,-- per
jaar het diplomageldig houden door 6
lessen te volgen, waarvan één praktijk-
sessie. Als het examen met goed ge-
volg wordt afgelegd wordt het EHBO-
diploma van het Oranje Kruis ver-
strekt. Er is geen specifieke vooroplei-
ding vereist. Het enige dat gevraagd
wordt, is een gezonde dosis inzet.

Voor nadere informatie kunt u de
website www.ehbo-doetinchem.nl be-
zoeken of bellen met de voorzitter van
de afdeling Doetinchem, dhr. Vincent
Snelting, tel. 0314-323685 of met de in-
structeur, dhr. Johan van Doesburg,
tel. 0314-340869. 

Voor cursussen in de gemeente
Bronckhorst kunt u contact opnemen
met het secretariaat van de afdeling,
mevr. B. Plant-Lindemans, Hessenweg
19, 6999 DV Hummelo, tel. (0314)
381108.

Eerstehulpverlening in de 
toekomst
Wat moet u doen als iemand zich snijdt? Hoe help je iemand met een ge-
broken arm? Wat moet je doen bij een hartstilstand? Iedereen weet hoe
belangrijk het is dat er bij een ongeval eerste hulp verleend wordt.Toch
zijn er maar weinig mensen, die écht vertrouwd zijn met de handelingen
die je kunt, mag en misschien wel moet verrichten. Dit blijkt dan ook
vaak uit het feit dat er in de praktijk meer mensen staan toe te kijken dan
hulp verlenen bij een slachtoffer.

Frans Gerritsen maakt beeldhouwwer-
ken, bronzen beelden en glaskunst en
toont zijn werk regelmatig op exposi-
ties. Daarvoor probeert hij de maan-
dag en dinsdag vrij te houden. De rest
van de week geeft hij, met veel plezier
en inzet, workshops beeldhouwen in
eigen atelier en een ochtend in de
week in het Creatief Centrum in Wes-
tervoort. Recent kocht hij een nieuwe
oven. “Ik ben nu volop aan het experi-
menteren met glas,” vertelt hij en-
thousiast. “Van een bronzen masker-
tje heb ik een malletje gemaakt en een
was modelletje gevormd en met het-
zelfde proces als brons, maar dan met
glas ingegoten. Zo kun je glazen beel-
den maken.”
ZeppGerritsen start volgende week
met een nieuw seizoen. Er is een groot
aanbod aan workshops, waarbij voor
het beeldhouwen onder leiding van
Frans Gerritsen, op de donderdag een
nieuwe groep start. Simone Drenth en
Ine de Laak geven schilderlessen.
Naast de maandagmiddag, zal Ine
gaat uitbreiden met een groep op de
maandagavond. “Ik wil creatief cen-
trum zijn. Dat mensen die schilderen,
maar beeldhouwen zien, dat eens een
avond kunnen ervaren. Of omgekeerd,
dat mensen die aan het beeldhouwen
zijn een keer gaan schilderen,” vertelt
Frans over de mogelijkheden voor cur-
sisten. “We hebben van te voren be-
sproken dat het mogelijk moet zijn.”
Kindercursussen zijn steeds per 10 les-
sen van anderhalf uur, ieder voor- en
najaar. De groep van 12 tot 18 jaar
noemt Frans ook wel de puberbeeld-
houwgroep. “Die beeldhouwen anders
dan jongere kinderen, zijn veel serieu-

zer en hebben meer het geduld om
het af te willen maken,” lacht hij. Zepp
werkt in blokken. Na de grote vakantie
tot de kerstvakantie en na de kerstva-
kantie tot aan de grote vakantie. “Bei-
de blokken worden met een cursisten-
expositie, een feestje met een hapje en
een drankje, afgesloten,” vertelt Frans.
“Afsluiten is ook belangrijk.”

CURSUSOVERZICHT VANAF 8 SEP-
TEMBER
Beeldhouwen voor volwassenen: 
Dinsdag-, woensdag-, donderdag- en
vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur.
Dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur.
Donderdagavond van 20.00 tot 22.00
uur.Beeldhouwen voor kinderen: 
Voor kinderen 8 - 12 jaar op woensdag-
middag 13.30 tot 15.00 uur. Voor kin-
deren 12 - 18 jaar op vrijdagavond van
18.00 tot 19.30 uur.Schilderlessen voor
volwassenen: Maandagmiddag van
13.30 tot 16.00 uur. Maandag- en dins-
dagavond van 19.30 tot 22.00 uur.
Woensdag- en zaterdagochtend van
9.30 tot 12.00 uur.Bronsgieten: Op af-
spraak. Opgeven kan bij Frans Gerrit-
sen, Rijksweg 25, 6996 AA Drempt, te-
lefoon (06) 1357 24 76, of email frans-
gerritsen@zeppgerritsen.nl. Meer in-
formatie op www.zeppgerritsen.nl

Nieuw seizoen cursussen en workshops in Drempt

ZEPPGERRITSEN
Het nieuwe seizoen van ZeppGerrit-
sen in Drempt start vanaf maandag
7 september 2009, met lessen van
Frans Gerritsen, Simone Drenth en
Ine de Laak. Het aantal cursussen
wordt uitgebreid met een extra
schildercursus op de maandag-
avond en een extra beeldhouwwork-
shop op de donderdagochtend. Er
zijn nog plaatsen vrij binnen de be-
staande en nieuwe workshops.

Materialen voor beeldhouwen en het mask-
erexperiment van gegoten glas.

met het oog op
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Laat uw drukwerk
onze zorg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



Op gegeven moment staken de spelers
van ‘Hercules’ de koppen bij elkaar en
besloten zij op een na- zomerse dag in
augustus 1929 in café Pardijs (op de
plek waar thans kapsalon Heersink is
gevestigd), een ‘echte’ voetbalvereni-
ging onder de naam ‘Vorden‘ op te
richten. Tegelijkertijd werd men lid

van de nationale voetbalbond en kon-
den er officiële wedstrijden worden
gespeld. Jan Plezier, die zijn sporen al
bij ‘Hercules’had verdiend, werd tij-
dens de oprichtingsdatum (29 augus-
tus 1929) tot voorzitter gebombar-
deerd. Marc van der Linden, vice-voor-
zitter van het huidige ‘Vorden‘: ‘n de

geschiedenis van onze voetbalvereni-
ging wordt altijd als oprichtingsda-
tum 29 augustus genoemd. Maar weet
je wat zo grappig is, onlangs vonden
wij tussen de oude spullen van de ver-
eniging, op een zolder een beker met
het opschrift ‘Hercules 7 juli 1929‘.
Vermoedelijk is dat de oprichtingsda-
tum, echter we weten het niet zeker.

Binnenkort wordt deze beker ‘opge-
poetst’ en krijgt het vervolgens een
plaatsje in onze prijzenkast’, aldus
Marc. De club bleef tot en met de
Tweede Wereldoorlog op het veldje
aan de Lindseweg voetballen. In de ja-
ren 1945/46 gebeurde dat op een veld
in de buurt van boerderij ’t Garmel en
thans wordt er al weer ruim zestig

jaar op het complex aan de Oude Zut-
phenseweg gespeeld. Het zag er even
naar uit dat dit in 2009 voor het laatst
zou zijn. Toen de voetbalvereniging al
bijna was begonnen met de uitvoering
van de bouwplannen (planning april
jl.) kwam het gemeentebestuur van
Bronckhorst met het verzoek de bouw-
plannen op een laag pitje te zetten.
Het aloude recreatieplan ‘Poort tot het
Groote Veld‘ kwam ineens weer uit de
gemeentelijke burelen te voorschijn.

Zou dit plan alsnog gerealiseerd wor-
den, dan zou de voetbalvereniging
‘Vorden‘ elders in het dorp een nieuw
onderkomen worden aangeboden.
Echter, een paar weken later, opnieuw
een telefoontje van de gemeente, nu
met de mededeling dat het plan ‘Poort
tot het Groote Veld‘ weer in de (ijs) kast
zou worden opgeborgen. Marc van der
Linden: ’Waarschijnlijk heeft de ‘ge-
vonden‘ investeerder afgehaakt! Ge-
lukkig kon Bouwbedrijf Kreunen kort
na deze mededeling alsnog met de
verbouwing starten. Met vereende
krachten en met behulp van circa 25
vrijwilligers, onmisbare mensen bin-
nen onze club, is alles toch vrij snel ge-
realiseerd, waarbij de naam van Den-
nis Jansen niet onvermeld mag blij-
ven. Hij was als voorzitter van de
bouwcommissie de onmisbare scha-
kel tussen bestuur en uitvoerder Kreu-
nen’, aldus Marc van der Linden.

Een geweldige verlotingactie op touw
gezet door de in het leven geroepen fi-
nanciële commissie, met twee auto’ s
als hoofdprijzen bracht 82.133 euro
op. Op 13 juli jongstleden gaven de le-
den het bestuur fiat om daarnaast
met de bank een lening aan te gaan
van 100.000 euro. Alles bij elkaar, niet
voldoende om alle wensen te realise-
ren. Marc van der Linden: ‘Intussen
zijn er zes kleedkamers verbouwd en
zijn er twee nieuwe bijgebouwd. Ver-
der een nieuwe bestuurskamer, een
nieuw materialenhok e.d. Wij zijn
hier als bestuur zeer content mee. Het
samenvoegen van de oude bestuurska-
mer (via een schuifwand) met de kan-
tine hopen we in de toekomst te reali-
seren. 

'Vorden‘ heeft momenteel 275 jeugd-
leden en 100 senioren. Bij een volledig
competitieprogramma betekent het
dat er op een (willekeurige) zaterdag
22 pupillen en juniorenteams in actie
komen, dat wil zeggen circa elf thuis-
wedstrijden. Dat geeft met name op
de zaterdagmorgen problemen. In fei-
te komen we 1,5 voetbalveld tekort.
Ons derde veld is namelijk dermate
slecht dat het alleen als trainingsveld
wordt gebruikt. Voor volgend jaar is er
met de gemeente Bronckhorst een ver-
volggesprek gepland hoe we richting
toekomst het veldentekort moeten
gaan oplossen’, aldus Marc van der
Linden.

Binnen de gelederen van ‘Vorden‘
werd al een poos met de gedachte ge-
speeld om vlak voor de aanvang van
een nieuw seizoen een soort ploegen-
presentatie te houden. Marc: ‘Bij de
start van de voetbalcompetitie zien de
meeste teams er anders uit. Spelers die
er bij komen of afhaken, andere com-
petitie indeling, andere leiders e.d.
Het leek ons een leuk idee om zowel
de jeugdteams als de seniorenteams
kennis met elkaar te laten maken. Dat
doen we aanstaande zaterdag dus voor
het eerst. Daaraan gekoppeld de ope-
ning van de accommodatie en het 80-
jarig bestaan, reden genoeg om een
feestje te bouwen’, aldus Marc van der
Linden die samen met mede-commis-
sieleden Gretha Greven, Manuela Op-
laat, Dick Zelle en Stef Kruip een aller-
aardigst programma in elkaar heeft
gesleuteld.

Deze ‘familiedag‘ begint om 15.00 uur.
Dan wordt er op veld 1 een wedstrijd
gespeeld waaraan diverse spelers uit
de kampioenselftallen uit 1963, 1977,
1988, 2001 en 2007 zullen meedoen.
Op veld 2 zijn er spelactiviteiten voor
de pupillen, terwijl de junioren op
veld 3 een training krijgen die ver-
zorgd wordt door enkele eerste elftal-
spelers van De Graafschap. De ploe-
genpresentatie vindt om 16.45 uur
plaats. De opening van de accommo-
datie is om 18.00 uur, gevolgd door
een feest met een hapje en een drank-
je.

Zaterdag 5 september opening accommodatie

Voetbalvereniging 'Vorden' viert tevens 80-jarig bestaan'!

De voetbalvereniging ‘Vorden’ viert zaterdag 5 september een klein be-
scheiden feestje. Die dag wordt om 18.00 uur de vernieuwde accommoda-
tie officieel geopend. Dit gebeurt door een aantal oud-eerste elftalspelers,
vergezeld van hun ‘ voetballende’ kleinzonen. Tevens wordt die dag aan-
dacht geschonken aan het 80-jarig bestaan van de club. Alvorens op 29 au-
gustus 1929 de plaatselijke voetbalvereniging werd opgericht, werd er in
Vorden al tegen een bal getrapt. Een aantal jongens voetbalde toen een
wekelijks partijtje op een veldje, gelegen aan de Lindeseweg. Het was ei-
genlijk een soort ‘wild’ voetbal, hoewel het team niet bij de bond was aan-
gesloten, was er wel een naam: ‘Hercules’.

Marc van der Linden in de rol van spelleider.

Dinsdagavond vond in de feesttent het
‘Dolle Dinsdag Zang Festijn’ plaats. De-
ze zangwedstrijd werd gewonnen
door de Vierakkersestraatweg met het
lied ‘ Ik ben van de partij’ van Jannes.
De tweede prijs werd gewonnen door
de Toverstraat/ Walterslagweg, terwijl
de Broekweg als derde eindigde. In to-
taal deden er 12 straten mee, die met
eigen teksten bestaande Nederlandse
nummers ten gehore brachten. Het
publiek kon met ondersteuning van
de tekst op een groot scherm, meele-
zen en uiteraard meezingen. Het zin-
gen ging veelal gepaard met leuke
acts. Donderdagavond werd er in het
Ludgerusgebouw een succesvol feestje
voor de ‘senioren’ in Vierakker en
Wichmond georganiseerd. Zowel vrij-
dag- als zaterdagavond na afloop vol-
op muziek en gezelligheid in de tent
op het feestterrein.

De uitslagen van de verschillende spe-
len waren als volgt:
Vogelschieten: Wim Regelink schut-
terskoning; 2 Bennie Wolbrink ( na lo-
ting ) l.vleugel; 3 Eddy ter Beest ( na lo-
ting ) r.vleugel; 4 Henk Garritsen kop;
5 Cindy Wentink ( na loting ) staart.

Vogelgooien ( dames ): knuppelkonin-
gin Renske Ruiterkamp, 2 Hennie Krijt
( na loting ) l.vleugel; 3 Minie Tijssen (
na loting ) r.vleugel; 4 Nel Nijenhuis
kop; 5 Cora van Klaveren ( na loting )
staart.
Vogelschieten jeugd: schutterskoning
Wendy Rietman; 2 Arjan Berenpas
l.vleugel; 3 Maartje Holtslag r.vleugel;
4 Bob Holtslag kop; 5 Bob Holtslag
staart.
Schieten vrije baan ( vrijdag ) 1 Frans
Nijenhuis, 2 Elbert Groot Tjooitink, 3
Herma Groot Roessink. Idem ( zater-
dag ) 1 Dik Groot Tjooitink, 2 Peter Bo-
gers, 3 Ben Wit.
Sjoelen ( vrijdag ) 1 Ria Tijssen, 2 Rian-
ne Neerlaar, 3 Ria Hissink. Idem ( za-
terdag ) 1 Hank Rietman, 2 Marga Leer-
kes, 3 Hank Rietman. Sjoelen ( kinde-
ren ) 1 Sanne Wit, 2 Eline Brummel-
man, 3 Joanne Steenblik.
Kegelen ( dames ): 1 Willy Pardijs, 2 Il-
ka Aalderink, 3 Hennie Rietman.
Kegelen ( heren ) : 1 Rob Golstein, 2 An-
dre Derksen, 3 Wim Rietman.
Dogkarrijden: 1 Paul Avink, 2 Inge
Bouwmeister, 3 Inge Regelink.
Oriënteringsrit: 1 Gerben Wolbrink, 2
Joke en Irene Wolbrink, 3 Freddy Ho-

gendijk.
Kinderspelen: groep 1: 1 Chiem Ter
Linden, 2 Carlot Bremer, 3 Maurik
Wester
Groep 2: 1 Joel Klein Lebbink, 2 Mir-
jam Huiting, 3 Rens Avink.
Groep 3A: 1 Lowie den Bakker, 2 Man-
ouk Bakker, 3 Lucas Hissink.

Groep 3B : 1 Margot Schuurman, 2
Niels Roelofs, 3 Mandy Rouwenhorst.
Groep 4A: 1 Daan Engel, 2 Job Rutten,
3 Sander Rietman.
Groep 4 B: 1 Lisa Rietman, 2 Sophie Sy-
brandy, 3 Sjoerd Eggink.
Groep 5: 1 Wessel Garritsen, 2 Luc Rou-
wenhorst, 3 Bryan Visser.

Groep 6: 1 Carolien Hiddink, 2 Iris
Lammers, 3 Jesse Taken.
Groep 7A: 1 Eline Brummelman, 2
Thomas Benard, 3 Rosan Schieven.
Groep 7 B: 1 Susanne Weenk, 2 Joanne
Steenblik, 3 Bob Holtslag.
Groep 8: 1 Daan Snijders, 2 Lisette
Weustenenk, 3 Claudet Jansen

Oranjefeest Vierakker- Wichmond

Wim Regelink schutterskoning en Renske Ruiterkamp
knuppelkoningin!
Wim Regelink is er zaterdagmiddag tijdens de traditionele volksspelen in
geslaagd om tijdens het vogelschieten de romp van de vogel te schieten.
Dat leverde hem de titel ‘Schutterskoning van Vierakker- Wichmond ‘ op.
Wendy Rietman behaalde deze ere- titel bij de jeugd. Bij de dames was het
hoogtepunt van de spelen het ‘vogelgooien’. Renske Ruiterkamp, werd de
nieuwe ‘knuppelkoningin ‘. De volksspelen die over twee dagen werden
verdeeld ( vrijdag en zaterdag ) trokken 277 deelnemers. De festiviteiten
begonnen reeds vorige week zondag met een oriënteringsrit. Een puzzel-
tocht met veel ‘instinkers’ en speciaal voor het gehele gezin uitgezet.

schutterskoning Wim Regelink zwaait naar het publiek
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Cadeau-tip

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

KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

Voor tuinontwerp/-aanleg, onderhoud en bestratingen, alle soor-
ten tuinplanten, graszoden, DCM meststoffen kunt u terecht bij
tuincentrum en hoveniersbedrijf De Heesterhof Tuinplanten
aan de Varsselseweg 20 in Hengelo. 

Tel. 0575-462892 Website: www.deheesterhof.nl Postadres: 
Mob. 06-53362300 E-mail: heesterhof@planet.nl Hofstraat 5, 7255 CH Hengelo

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 15 21

U WILT EEN
VOORDELIGE
HYPOTHEEK
VOOR EEN DURE
VERBOUWING?

Dat kan! Als onafhankelijk adviseurs kunnen we de 

hypotheek precies afstemmen op uw wensen en 

mogelijkheden. Dankzij onze hypotheekvergelijking 

van alle hypotheekverstrekkers van Nederland 

beschikt u over de actuele gege-

vens en voorwaarden! Kortom,een 

deskundig advies op maat!

Komt u in aanmerking
voor een scootmobiel
via uw gemeente?

Kies dan zelf uw 
scootmobiel met het 
persoonsgebonden 
budget (PGB)

Open zondag 29 maart.

Laat u door ons informeren

Garage Looman BV
Doetinchemseweg 53

7021 BR ZELHEM
0314-621637

www.autolooman.nl

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

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

PELGROM - HUMMELO

Land- en Tuinbouw mechanisatie
Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl

WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ISEKI - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

de.molenkolk@planet.nl

Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15   Postbus 5105   6802 EC Arnhem
Telefoon 026 - 361 16 21   Telefax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl
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De Achterhoekse driemansformatie
Blues-Factor speelt bluesrock en met
de komst van drummer Maurice Dop-
pen vorig jaar is het enthousiasme te-
rug en is er weer volop oog voor het
podium. Inmiddels werden een 6-tal
optredens achter de rug en de reacties
waren ronduit enthousiast. De man-
nen, in en rond de vijftig, krijgen nog
steeds een kick om naast hun werk
met hun favoriete hobby bezig te zijn.
Vanuit verschillende muzikale achter-
gronden (rock, pop, funk en blues) is
een repertoire tot stand gebracht dat
zich het best laat omschrijven als ‘me-
lodieuze bluesrock’.

Free Feeling, Blue Intrige, Accidental,
Grind, Kiplekker, Bunnerman Scotch
Wired, Easy Boy, Roots ’66, Meet the
Press, Easy Eddy en Backflash’ zijn zo
wat bandnamen van regionale Achter-

hoekse groepen waarvan de Blues-Fac-
torleden deel uitmaakten in het verle-
den. Tijdens een optreden is voor de
muziekliefhebber te horen en te zien
dat de passie voor hun repertoire als
vanouds aanwezig is. Bezetting is tra-
ditioneel. Bas (Frans Schepers), gitaar
(Toon Graat) en drums (Maurice Dop-
pen), waarnaast alle drie bandleden
nummers zingen. “Die basisbezetting
heeft als voordeel dat iedereen zijn ei
ten volle kwijt kan. 
De lijnen zijn kort, de inbreng groot
en er kan niets worden verdoezeld.
Dat vereist een bepaalde discipline
want je bent kwetsbaar bij fouten,
maar je komt zelden in een brei van
geluid terecht”, aldus Frans Schepers,
samen met Toon Graat mede-oprich-
ter van de band. Op de setlist staan on-
der andere covers van Cuby, Paris Dan-
dies, Vitesse, Jimi Hendrix, Walter
Trout en Sweet d’Buster. De uitzendin-
gen van LIVE@IDEAAL.ORG zijn vrij
toegankelijk voor publiek, iedereen
wordt in de gelegenheid gesteld de uit-
zending bij te wonen, of te beluisteren
via Radio Ideaal en de livestream web-
site Radio Ideaal.

Blues-Factor op podium
bij LIVE@IDEAAL.ORG

Woensdagavond 9 september
speelt de band ‘Blues-Factor’ tussen
20.00 en 22.00 uurlive in het pro-
grammalive@ideaal.org, dat vanuit
Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem
wordt uitgezonden.

Joop Roenhorst werkte jarenlang bij
een groothandel in levensmiddelen,
op de computerafdeling. “’s Avonds
liep de back-up en was er een uur pau-
ze. Dan waren er wel collega’s die vroe-
gen of ik eens wilde helpen met brie-
ven naar de gemeente, bezwaarschrif-
ten en dergelijke. Eén collega had be-
hoorlijke schulden, die kwam elke
avond langs. Zo is de interesse ge-
groeid.” Het bedrijf ging reorganise-
ren en Joop werd gedwongen op te
stappen. Omdat hij altijd al voor zich-
zelf wilde beginnen, startte hij in sep-
tember 2005 thuis in Toldijk, in een
tot kantoortje verbouwde zolderka-
mer, zijn bedrijfje Incas-sa: inkomens-
beheer, aangevuld met incassodien-
sten. Begin deze maand verhuisde hij
naar Hengelo Gld., waar hij een rui-
mer kantoor betrok met twee werk-
plekken en een aparte ruimte voor het
voeren van gesprekken. “Het oude
kantoor handhaven we wel, voor men-
sen rondom Toldijk, die ’s avonds even
willen langskomen voor een gesprek,”
vertelt Joop. De tweede werkplek
wordt binnenkort ingevuld met een
medewerker via Bureau Holos. “Het
bureau houdt zich bezig met maat-
schappelijke zorg en die stellen een re-
integratieplan op voor mensen in de
WIA of Wajong. Zo’n kandidaat willen
we een toekomst bieden en zich laten
ontwikkelen. Ze krijgen een opleiding
van Holos en vervolgens via ons.”

De groep mensen waar Incas-sa voor
werkt, is financieel zwak. Het bedrijf

helpt ze om hun huishoudboekje
weer op orde te krijgen. Cliënten wor-
den via de gemeente doorverwezen of
melden zich naar aanleiding van de
advertenties. De intake gesprekken
worden meestal bij de mensen thuis
gehouden in de avonduren. Het duurt
ongeveer twee maanden, voordat het
koopgedrag duidelijk is. Daarna
neemt Incas-sa het betalingsverkeer
en de post over.  “Dat geeft rust bij de
mensen,” legt Joop uit. “Met volmach-
ten kunnen we telebankieren, betalen
zo vaste lasten als huur, gas, water en
licht, maar zorgen ook voor een kleine
spaarrekening. Vaak proberen we het
vakantiegeld voor hun zelf te houden,
zodat ze er toch even tussenuit kun-
nen. Postorderbedrijven en loterijen
worden geschrapt. We vragen bijstand
aan en vragen bij de belastingsdienst
geld terug waar ze recht op hebben,
zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, tege-
moetkoming bijzondere uitgaven en
teruggaaf inkomstenbelasting. Aan-
maningskosten en administratiekos-
ten poetsen we weg. Met incasso’s
kunnen ze niet meer werken, behalve
de dingen die voor kinderen onder
educatie vallen. En we denken om de
verjaardagen.”  

Incas-sa maakt een plan op voor de
eerste weken, waarna de resultaten
worden besproken en de plannen voor
de volgende periode worden gemaakt.
Maandelijks worden de cliënten thuis
bezocht en verder wordt via internet
of de post hun financieel overzicht

verstrekt, wat er in die maand aan
schulden afbetaald is.  Oorzaken voor
financiële problemen kunnen ontslag
zijn, of lang ziekteverlof waarbij het
inkomen daalt. Na minder dan een
jaar worden de schulden al duidelijk,
zeker als huur of energierekeningen
niet meer worden betaald. 

De problemen zijn vaak na vijf jaar of
langer pas weer opgelost. Joop overlegt
met de gemeentes en daarbinnen het
Centraal Loket Schulddienstverlening
(CLS) en de sociale dienst, wooncoöpe-
raties, energiebedrijven of deurwaar-
ders en wordt daarnaast ook wel uitge-
nodigd om in situaties uitleg of advies
te geven.

Incasso opdrachten zijn eveneens een
onderdeel van Incas-sa. Hierbij wordt
van cliënten geld gevorderd, waar In-
cas-so voor zorg draagt, naar rato van
de klant. “Bij elke vordering van de
klant onderzoeken we of iedereen
zich aan de regels heeft gehouden.
Overmatige deurwaarderkosten en
uurloondeclaraties van reparateurs
komen dan nog wel eens een stuk la-
ger uit.” De cliënten leren via Incas-sa
eveneens met geld om te gaan, het
koopgedrag inzichtelijk te maken en
bijvoorbeeld een boodschappenbriefje
te maken. “Mensen niet kunnen hel-
pen bestaat niet,” stelt Joop. “Het kan
wel heel moeilijk zijn, maar het is niet
onmogelijk. Het probleem is wel op te
lossen, alleen vraagt het meer tijd en
inzicht.”

Incas-sa, Incasso diensten & Inkomens
beheer, Nijverheidsweg 17, 7255 RA
Hengelo Gld. Meer informatie: Joop
Roenhorst, telefoon (0575) 450350 of
email info@incas-sa.nl

Verhuisd naar Hengelo gld.: Incas-sa

Incas-sa, Incasso diensten & Inkomens beheer, het bedrijf van Joop Roen-
horst, is sinds begin augustus 2009 verhuisd naar een groter pand in Hen-
gelo Gld. Het kantoortje aan huis in Toldijk werd voor het groter worden-
de werkaanbod te klein. “Voor de mensen zelf is het ook prettiger, vanwe-
ge de privacy,” leggen Joop en zijn vrouw Cato Roenhorst uit.

Joop Roenhorst in het nieuwe Incas-sa kantoor in Hengelo Gld.

Vanaf september gaan er in Doetin-
chem voor verschillende leeftijden
(7-9 jarigen, 10-12 jarigen en 16-25
jarigen) ondersteuningsgroepen voor
deze kinderen van start. 

INHOUD 
Als kind of jongere praat je niet mak-
kelijk over de psychische problemen
van je ouder(s) of je eigen gevoelens,
zoals schaamte of schuldgevoel. 

Juist voor deze groep is vroegtijdige
hulp belangrijk, omdat het kan voor-

kómen dat zij zelf psychische proble-
men krijgen. In de KOPP groepen van
GGNet delen kinderen en jongeren
hun ervaringen: “de drempel is hoog,
maar het lucht echt enorm op” (citaat
deelnemer). Met begeleiding én hulp
van elkaar krijgen ze een steuntje in de
rug en meer grip op de situatie. 

AANMELDEN 
GGNet Preventie Regio Oost-Gelder-
land en De Liemers, bereikbaar op
telefoonnummer  0575-58 24 50 of
preventie@ggnet.nl 

Voor meer informatie kijk op onze
website www.ggnet.nl/preventie.  Via
de speciaal voor de doelgroep ontwik-
kelde website www.kopstoring.nl kun-
nen 16-25 jarigen ook anoniem aan
een interactieve chatcursus deelnemen.

Kopzorgen over je ouder
Kinderen van Ouders met Psychi-
sche Problemen (KOPP) zijn een
vrij onzichtbare groep in onze
maatschappij. Zij hebben vaak te
maken met een complexe thuissi-
tuatie.

DE IJSSELBODE STEENDEREN
Door de PV De IJsselbode werd er op
zaterdag 29 augustus gevlogen vanaf 
POMMEROEUL (250 km). Door 7
deelnemers werden 95 duiven
gekorfd. De lossing was om 8.45 uur
bij een Westenwind kracht 3. De eerste
duif, voor dhr. H. Buiting, maakte een
snelheid van 1661 mpm en viel om
11.15 uur. 
Uitslag: 1., 2., 4., 6., 8. en 10. H. Buiting,
3. G. Kelderman, 5., 7. en 9. H. Wigge-
rink.

PV VORDEN
Met de tweede natour vlucht van za-
terdag 29 augustus 2009 deden van PV
Vorden 483 duiven mee. Deze werden
om 10.00 uur gelost in HASSELT, bij
een westen wind kracht 3. De snelste
duif was van C. Bruinsma die met een
snelheid van 1521 mpm binnenviel
om 11.36 uur. 
Uitslag: 1., 4., 5. en 17. C. Bruinsma, 2.,
3., 8., 12., 14., 15. en 18. T.J. Berentsen,
6. en 7. D.J. Gotink, 9. W.J.S. Verbeek,
10. en 11. H.A. Eykelkamp, 13. en 16.
Marc Tiemessen, 19. en 20. Comb.
A.&A. Winkels.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
De duiven van PV Steeds Sneller wer-
den voor de 2e natourvlucht, zaterdag
de 29ste om 10.00 uur gelost in HAS-
SELT (136 km). Er stond een stevige
westenwind kracht 4. Er waren 158
duiven in concours. De snelste duif
was van G. Kempers en werd geconsta-

teerd om 11.34 uur (1443 mpm). 
Uitslag: 1. G. Kempers, 2. J. Teunissen,
3. Comb. Borneman en Zn., 4. A. Kam-
perman, 5. W. Jansen. Uitslag jeugd: 1.
Ellen van Melis, 2. Kelly Bergervoet.

BRONCKHORSTER
BOKAALVLUCHT
De vier Bronckhorster postduivenver-
enigingen: Hengelo Gld., Steenderen,
Vorden en Zelhem, vlogen dit seizoen
voor de eerste Bronckhorster Bokaal.
Hiervoor tellen de twee beste resulta-
ten van drie vluchten mee: de Een-
daagse Fondvlucht Blois van 20 juni
jl., de Overnacht Fondvlucht Bergerac
van 25 juli jl. en de Nationale derby
der Junioren Mantes la Jolies van 22
augustus jl.

De einduitslag voor de eerste Bronck-
horster-bokaal: 
1e: H.B.M. Hoksbergen, 2e: C. Bruins-
ma, 3e: R. Koers, 4e: J. Meijer en Zoon,
5e: Marc Tiemessen, 6e: Comb. A.&A.
Winkels, 7e R. de Beus, 8e: G.A. Dijcker,
E. Koers en P.R.J. hendriks, 9e: F.T.
Hummelink, 10e: C. te Stroet, 11e: H.
Dieks, 12e: T.J. Berendsen, 13e: G.J.
Velthorst, 14e: A.H.J. Peters, 15e: V.C.J.
van Melis, 16e: M. Schuerink, 17e: J.
Boesveld, 18e: E. Bruinsma, 19e: W.
Brom, 20e: G.R. Borneman en Zoon en
H. Buiting, 21e: Comb. van Halen en
22e: G. Stoel.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden bij
de feestmiddag, in januari 2010.

D u i v e n s p o r t

Het parcours bestaat uit een combina-
tie van zandpaden en harde wegen,
dat alles afgewisseld met technische
stukken. De deelnemers kunnen kie-
zen uit drie afstanden t.w. 30, 45 of 60
kilometer. Men kan tussen 8.30 en
10.00 uur starten bij Strada Sports aan
de Overweg 16 te Vorden. Op het nabu-
rige industrieterrein Werkveld is vol-
doende parkeergelegenheid. Voor ver-
dere inlichtingen www.vrtcvorden.nl

Mountainbike
Najaarstocht
De VRTC ‘ De Achtkastelenrijders’
uit Vorden organiseert zondag 6
september de Mountainbike Na-
jaarstocht. Deze tocht is bedoeld
om de coureurs al vast te laten wen-
nen aan het komende mountainbi-
ke- seizoen.
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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.

Gerard Doustraat 6 - Ruime vrijstaande semi-bungalow met
vrijstaande garage op royale kavel in een mooie woonomgeving.

Indeling begane grond: woonkamer met werkkamer, modern
ingerichte halfopen keuken v.v. inb.app., hal met vide en toilet,
ruime slaapkamer, badkamer met o.a. douche en toilet, studeer-
kamer en bijkeuken.

1e verdieping: 2 slaapkamers, loggia, badkamer met douche
en toilet, zolderruimte.

ZELHEM prijs n.o.t.k.

• gebouwd in 1975 op een
perceel van 630 m²

• inhoud van de grotendeels
gemoderniseerde woning is
circa 580 m³

• inhoud vrijstaande garage
circa 100 m³

• tuin v.v. sproei-installatie en
tuinschuurtje

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359

info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

D E M A K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T

Winkels Installatietechniek Vorden
(voorheen Emsbroek Installatietechniek)
De installatiespecialist van de Achterhoek sinds 1830.

Profiteer nú van onze CV-aanbiedingen! 
Combiketel vanaf 899 euro incl. BTW*
o.a. Nefit en Remeha.

Straks warm en veilig de winter in? Goed onderhoud voor-
komt het vroegtijdig defect raken van uw kostbare toestel.
Bovendien bespaart u op het gasverbruik bij een goed afge-
steld toestel. Een onderhoudscontract bij Winkels Installatie-
techniek is al mogelijk vanaf 6,45 euro per maand!

Bij aankoop van een CV-ketel in de 
maand augustus, september en oktober
ontvangt u een thermostaat gratis!

Lid Gasned en Uneto VNI  - KIWA gecertifi ceerd tankinstallateur

Winkels Installatietechniek Vorden B.V. Industrieweg 11 -  7251 JT Vorden  -   T 0575  55 71 55   -   F 0575  55 71 44   -   I www.winkelstechniek.nl

Voorkom
koolmonoxide-vergiftiging

Vraag nu de gratis inspectiebeurt
met CO2-controle aan!

* Aanbieding geldig t/m 31-10-2009.

Vraag naar de voorwaarden.
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Koopzondag
met modeflitsen

6 september

Op koopzondag 6 september presenteren wij u de

Visser Mode Flitsen. Acht mannequins showen u op

informele wijze de nieuwe mode van o.a. EDC, Geisha,

Esprit, Mexx, Street One, Sandwich, Expresso,

Bandolera, Just B. en nog veel meer.

Shows om 13.00, 14.00,
15.00 en 16.00 uur

Burg. Galleestraat 9, Vorden, tel. (0575) 55 13 81
www.visser-mode.nl

TAX-FREE SHOPPEN
bij:

SUETERS
Dorpsstraat 15 • 7251 BA Vorden

Tel. 0575-553566

Donderdag 3
Vrijdag 4
Zaterdag 5 september

Zondag 6       
}

19% KORTING op alle artikelen
m.u.v. multimedia en afgeprijsde artikelen

KOOPZONDAG 6 SEPT.
11.00 - 17.00 uur

De Vordense ondernemers:
De Vordense 
horecaondernemers:

Vorden

1

3
4

5

6

89

10

15

13
14

14

11

12

7

2

17

18 16

VordenVorden
6 september 2009 van 12.00 tot 17.00 uur.
KOOPZONDAG in KOOPZONDAG in

1 Bruna
2 Vordense Tuin
3 Hema
4 Sfeer van Josephine
5 Meeks Meubelen
6 MD Meubelen
7 Top1Toys Sueters
8 Roosenstein Quality Wear
9 Visser Mode

10 Fashion Corner
11 Helmink Meubelen
12 Fixet Barendsen
13 Siemerink juwelier
14 Etos Barendsen
15 Yvonne's Jeugdmode
16 Profile Bleumink
17 Tuunte Fashion
18 Schoenmode Giessen

Eetcafe de Slof
Hotel Restaurant de Gravin van Vorden
Hotel Bakker
Bistro De Rotonde
Pannenkoekenhuis De Vordense Pan
Asya Restaurant
Cafetaria Plaza
Café Restaurant De Herberg
Restaurant Olde Lettink
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6 september 2009 van 12.00 tot 17.00 uur.
KOOPZONDAG IN VORDENKOOPZONDAG IN VORDEN

WEEKBLAD

Dus kijk snel op

Nu 

ook op 

internet!

www.contact.nl

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

S I N T O P G E L E T
Ons magazijn wordt te klein

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27
Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 25 47

‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 21 november 2006
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Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Con

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • BATAVUS • OGA-MIYATA • GIANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZOND
11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen

daarom 10%kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez

20%
KORT
OP GEHE

COLLECT

20%
KORT
OP GEHE
COLLECT

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 1T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 3BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR €PULLO ERS NU € 35.-- 2 VOOR € 5

LA GELER MODE KER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEU

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.
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ierakker VordenWichmond ranenburg

Delden Linde Medler

ildenborch

Bronckhorst  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VAN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VAN SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26november26 no ember

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIE

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDER E PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 125,--T'SH RTS U € 20,-- 2 OOR € 35,--BROE E U € 49,-- 2 OOR € 75,--PULLO ERS U € 35.-- 2 OOR € 50.--LANGELER MODE ER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HE GELO GLD.
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www.auto-palace.nlPlakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00aliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46
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E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICAMM

De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst 
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Vorden
Zutphenseweg 24

Tel. 0575-551514
Eibergen

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s
w w w. h e l m i n k m e u b e l e n . n l

Zondag Open HuisZondag Open Huis bij Helmink Meubelen
ZONDAG 6 SEPTEMBER OPEN VAN 12 - 17 UUR

Bij Helmink kunt u kennis maken met de nieuwe najaars-
trends in wooncomfort. Onze collecties meubelen en slaap-

kamers bieden weer volop comfortabel leefgenot. En u kunt
lekker ontspannen proefzitten in onze speciale relaxfauteuil-

studio met een royaal assortiment fauteuils van o.a. Easysit,
Cosyform en Zero Stress. Leverbaar in diverse leder- en stof-

kwaliteiten en aan te passen naar uw persoonlijke wensen.

E
J.W

H e l m i n k m

Relaxfauteuil Protos 
Handverstelbaar,
in leder van 849,- Nú599.-

Hoekbank Bella
In stof zoals 
afgebeeld vanaf 1.999.-

*Exclusief sierkussens

www.tuunte-fashion.nl

Meisjes rokken 17.99 nu 13.99
Meisjes leggings 7.99 nu 5.99
Meisjes bodywarmer 17.99 nu 13.99
Jongens corduroy broek 14.99 nu 10.00
Jongens sweatshirt cap 12.99 nu 9.99
Jongens jacks vanaf 35.00 nu 27.99

Modekoopjes
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G-star
Levi’s
PePe Jeans
Pall Mall
Cast Iron
Dept
NTS
Only
Mogul
enz. enz.

Zutphenseweg 8 • VORDEN
Telefoon (0575) 55 24 26

Markt 27 • ZELHEM
Telefoon (0314) 62 37 06

De nieuwDe nieuwe najaarse najaars--
collectie is binnen!collectie is binnen!

Denk aan de winterinspectie van uw maaiers!

N AJA A R S A A N B I E D I N G

KORTING TOT 30%
(alleen op koopzondag)

KOOPZONDAG 6 SEPTEMBER 2009



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

Veel belangrijker was het voor DSB om
allerlei nevenproducten er naast te kun-
nen sluiten. Het kwam voor dat mensen
€ 10.000,00 leenden maar uiteindelijk
met een schuld van € 20.000,00 werden
opgezadeld vanwege de verplichte ar-
beidsongeschiktheidsverzekeringen en
overlijdensrisicoverzekeringen die er bij
afgesloten werden. Voor deze extra ver-
zekeringen moest je dan eenmalig een
koopsom van in totaal € 10.000,00 beta-
len. Ondanks de lagere rente dan bij je
eigen bank, was je dus per saldo toch
veel duurder uit door de veel hogere
schuld. Met de hypotheken deden zij ei-
genlijk precies hetzelfde. Mensen die bij
hun eigen bank of tussenpersoon geen
financiering meer kregen vanwege een
te laag inkomen of te lage waarde van
hun woning werden bij de DSB met
open armen ontvangen. Hier kon men
makkelijk nog eens € 50.000,00 lenen
voor bijvoorbeeld die mooie auto of die
luxe vakantie. Uiteraard moest je wel
weer verplicht allerlei verzekeringen af-
sluiten, want dat was hun grote winst.
Je hoort en ziet nu via programma's als
Kassa, Radar en Nova ook de schrijnen-
de gevallen voorbij komen van mensen
die een huis hebben met een waarde

van    € 200.000,00 terwijl ze er een DSB
hypotheek van € 300.000,00 op hebben
zitten. Daarbij is de maandlast na ver-
loop van tijd flink gestegen door de ho-
gere hypotheekrente. Deze mensen
kunnen dus nooit meer verhuizen en
zullen dus al die tijd heel sober moeten
blijven leven om het hoofd boven water
te houden. Bij verkoop van de woning
zal er namelijk een restschuld van €
100.000,00 overblijven die door DSB als
een doorlopend krediet wordt voortge-
zet. Als je dan beseft dat je bij een door-
lopend krediet vaak elke maand 1% van
de hoofdsom moet aflossen begrijp je
dat men niet veel meer overhoudt om
van te leven. Gelukkig worden deze
praktijken nu flink aangepakt door de
Autoriteit Financiële Markten (AFM). El-
ke bank en elke onafhankelijke hypo-
theekadviseur moet aan kunnen tonen
dat zij op een goede en integere manier
adviezen geven en hypotheken verstrek-
ken. Daarbij is overfinanciering natuur-
lijk  niet geoorloofd. Je moet als hypo-
theekadviseur altijd  een stuk maatwerk
leveren. In eerste instantie breng je alles
in kaart van je klant, samen met hun
wensen. Daarop geef je dan een passend
advies waarbij je goed in de gaten moet
houden dat financiering zowel nu als in
de toekomst ook verantwoord is en
blijft. Mocht u daarom voor een nieuwe
hypotheek een goed en eerlijk advies
willen hebben ga dan naar de onafhan-
kelijke hypotheekadviseur die er speci-
aal is voor alle inwoners van de gemeen-
te Bronckhorst en omgeving. Hypo-
theekadvies Bronckhorst komt graag bij
u langs om voor u een vrijblijvend hypo-
theekadvies uit te werken waarbij de
maandlast zowel nu als in de toekomst
goed te betalen zijn. Het maakt ons
daarbij niet uit of dat op een avond of op
een zaterdag is. Wij zijn bereikbaar op
tel.nr. 0575-4600638 of 06-16673986. 

Natuurlijk kunt u ons ook mailen op
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
Of bekijk eerst onze website 
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

DSB Hypotheken affaire
Dat de DSB bank de laatste tijd
flink onder vuur ligt zal niemand
ontgaan zijn. De bank die bekend
staat als verstrekker van Persoon-
lijke leningen en Doorlopende kre-
dieten doet ook al geruime tijd in
hypotheken en aanverwante pro-
ducten. Dat er heel veel mensen in
de problemen zijn gekomen door
te hoge kredieten en persoonlijke
leningen is al heel lang bekend. Via
allerlei dochters zoals o.a. Frisia,
Moonen, Lenen.nl kon iedereen die
maar wilde een doorlopend kre-
diet of persoonlijke lening krijgen.
De rente was doorgaans lager dan
bij de eigen plaatselijke bank.
Daarbij werd niet zo zeer gekeken
of de mensen het maandbedrag
wel op konden brengen.

De heren van Giant Leap Rocketry heb-
ben heimwee naar een tijd die ze zelf
nooit hebben gekend. Heimwee naar
Rock 'n Roll, de Beatle-manie, legenda-
rische concerten. De zestiger jaren ko-
men nooit meer terug. Gelukkig zijn
er nog foto's. Oude platen met vergeel-
de hoezen. En deze band, die met co-
vers van onder andere de Stones, de
Beatles, de Hollies en Van Morrison de

klok veertig jaar terugzet. Weer even
dat gevoel, die herinneringen. Om op
te dansen. Om naar te luisteren en te
swingen met een biertje in de hand.
Voor een onvergetelijke avond knal-
lende sixties! Giant Leap Rocketry be-
staat uit vijf ervaren muzikanten: Wi-
mar Vegers (akoestische gitaar/zang),
Tom ter Bekke (elektrisch gitaar), Jaap
van Oirschot (percussie/zang), Bart Pij-
pers (bas) en Sjoerd Rombout (key-
board/ zang). Met nieuwe looks: nieu-
we pakken met bijpassende schoenen
en das uit Amerika ingevlogen, en
nieuw geluid: nieuwe mengtafel en
speakers, starten ze hun nieuwe sei-
zoen in Steenderen!

Kermis bij De Seven Steenen in Steenderen

Giant Leap Rocketry
Op 12 september aanstaande zal
tijdens de kermis in Steenderen de
band Giant Leap Rocketry op het
podium staan van Zaal De Seven
Steenen aan de Oltmansstraat 6.
De zaal is open vanaf 20.30 uur.

Plannen gemaakt en besloten dat wij
elk jaar in Vorden iets op het gebied
van ‘kunst’ willen brengen. Natuurlijk
is kunst een breed begrip. Wij willen
het ene jaar (2009) ‘muziek‘ als thema,
het andere jaar (2010) ‘beeldende
kunst’. Dat laatste is bij ons bestuurs-
lid Will(e)mijn Colenbrander in goede
handen. Wat betreft ‘muziek’ ben ik
op gegeven moment namens het Cul-
tuurfonds naar Joop Boerstoel gestapt
om met hem te praten over het organi-
seren van een bijzonder concert. Ik
raakte meteen een gevoelige snaar bij
Joop. Aangezien wij beiden wat met
Italië hebben, (vroeger verkochten wij
veel Italiaanse meubelen) en Joop is
wat cultuur en muziek betreft, ook
verknocht aan dat land. En zo werd

het idee van dit ‘Italian Promsconcert‘
geboren. Joop Boerstoel is de muzikale
(artistieke) leider van het geheel. Ik
ben erg blij dat hij ook genegen bleek
om het bestuur van Cultuurfonds Vor-
den te komen versterken’, zo zegt
Wim Polman.

De organisatie ging, met in het achter-
hoofd een concert in de geest van een
‘grachtenconcert’ naarstig op zoek
naar een geschikte locatie. Om ver-
schillende reden vielen locaties als bij-
voorbeeld kasteel Hackfort en kasteel
Vorden af. Wim Polman: ‘Toch waren
we er snel uit en besloten wij om het
concert in het centrum van het dorp,
tussen de woningen, te houden. Zo
doen ze dat in Italië ook. Misschien

heb je vorig jaar op TV het concert ge-
zien dat André Rieu in Italië gaf. Het
publiek daar hing rondom het grote
plein uit de ramen en balkons om te
luisteren en te kijken. Prachtig toch!
Omdat een openluchtconcert in ons
land vanwege de weersomstandighe-
den toch een riskante onderneming
is, komt er een tent van 25 bij 35 m2
met ‘losse‘ zijkanten. Bij slechte weers-
omstandigheden kan de tent zo dicht
gemaakt worden.

Er zijn 480 zitplaatsen. De kaartver-
koop loopt goed, hoewel er nog wel bij
het VVV kantoor en de Bruna kaarten
verkrijgbaar zijn (15 euro inclusief kof-
fie). Een zeer populaire prijs. Trou-
wens het wordt nog wel spannend of
wij het budget rond kunnen
krijgen.Het concert is voor mij ge-
slaagd wanneer ik constateer dat ie-
dereen na afloop heel erg gelukkig is’,
aldus Wim Polman . Aan het concert
wordt meegewerkt door het ‘Bronck-
horst Wind Symphonisch blaasorkest
dat onder leiding staat van Joop Boers-
toel. Het 60 man tellende blaasorkest
is door Joop zelf samengesteld. De
meeste muzikanten zijn afkomstig uit
de muziekverenigingen uit de ge-
meente Bronckhorst, aangevuld met
muzikanten uit onder meer Arnhem,
Gaanderen en Nijverdal. 

Verder wordt medewerking verleend
door de solisten Irma ten Brinke (so-
praan), Frank Fritschy (tenor) en Maai-
ke Bosscher (harp) , Het Vordens Man-
nenkoor, Popkoor Blackcorner, Trio ‘I
Mediati’ en pianist Jurriaan Boerstoel.
De presentatie wordt verzorgd door
Arie Ribbers. Het publiek krijgt een ui-
termate gevarieerd programma voor-
geschoteld met een keur aan bekende
nummers. 

Om een tipje van de sluier op te lich-
ten: ‘Moment for Morricone‘ (tijdloze
filmmuziek in de sfeer van het Wilde
Westen). Het ‘O mio babbino cara’ (Oh
mijn lieve vader) van Puccini, het ‘Nes-
sun Dorma’ eveneens van Puccini. Ver-
der o.m. ‘Volare’ , het ‘Con te partiro’
ofwel ‘Time to say goodbye’. Het ‘Mato-
na mia cara’. Een programma met
ruim 20 nummers en nog veel meer
‘klassiekers’ uit de populaire hoek!

Bij het concert zijn aanwezig: De he-
ren G. Mauro, L. Lamarra en M. Agus;
3 vertegenwoordigers voor Italiaanse
Culturele en Zakelijke betrekkingen
in Nederland. Namens de Gemeente
Bronckhorst zijn aanwezig: de burge-
meester H. Aalderink, wethouder A.
Boers en wethouder P. Glasbergen.

Zaterdag 5 september: Italiaans Promconcert in Vorden

Wim Polman: 'Ik denk dat wij de handen
van het publiek op elkaar krijgen'!

Voor Wim Polman, voorzitter Cultuurfonds Vorden en initiatiefnemer
van het ‘Italian Promsconcert’ kan het niet snel genoeg zaterdag 5 sep-
tember worden. Dan wordt om 20.00 uur in een grote overdekte tent op
het marktplein begonnen met een uniek concert. Wim Polman: ‘Een eve-
nement voor liefhebbers van lichte klassieke en populaire muziek. Dat
hebben ze hier nog nooit meegemaakt. Op dit moment heeft de bevol-
king wellicht nog niet in de gaten hoe mooi het wordt. Ik denk dat wij de
handen van het publiek veelvuldig op elkaar zullen krijgen’. Wim Polman
vertelt het op een toon waar het enthousiasme vanaf druipt. Twee jaar ge-
leden werd het Cultuurfonds Vorden opgericht. Wim Polman: ‘We hebben
ons toen ten doel gesteld om in Vorden het culturele leven op te vijzelen.

Wim Polman.

Van 12.00 tot 14.00 uur geeft organist
Wim Davidse uitleg over het kerkor-
gel. Belangstellenden mogen daarbij
het orgel bespelen. Om 14.00 en om

15.00 uur kunt u luisteren naar het
Gospelkoor ‘Inspiration’ uit Vorden
onder leiding van dhr. P. Piersma.
De presentaties zijn van het Jeugd-
werk (buitenactiviteit), de Wereldwin-
kel, het Ned. Bijbelgenootschap, Am-
nesty International, de Werkgroep Oe-
cumene Wereldwijd, de Missionaire
werkgroep, de werkgroep Liturgisch
Bloemschikken, de Diaconie, activitei-
tencentrum ‘de Houtmolen’. Verder is
er een Boekentafel ingericht met ker-
kelijke informatie
Om 16.45 uur is er een korte Vesper-
dienst.

Kerk open tijdens Halse Dag
Tijdens de Halse Dag staat de kerk-
deur gastvrij open. In de dienst van
9.30 uur wordt de ‘Startzondag’ ge-
vierd en vanaf 12.00 uur zullen ver-
schillende ‘groepen’ zich presente-
ren. Daarnaast is er een expositie
ingericht met werk van creatieve
Hallenaren en is er gelegenheid
om elkaar, onder het genot van een
kopje koffie of thee, te ontmoeten.

Er zullen diverse spullen te koop wor-
den aangeboden. Van servies tot meu-

bels, van boeken tot kleding, en van
vogelhuisjes tot kristal. 

De markt is van 10.00 tot 16.00 uur ge-
opend. De toegang is gratis en er is een
ruime parkeerplaats aanwezig.

Rommelmarkt Wittebrink
Op 13 September a.s. wordt bij café
de Tol in de Wittebrink een rom-
mel/curiosamarkt gehouden.

Vader Evert kijkt het gezelschap met een schittering in zijn ogen

aan. -- Ik ben zeer tevreden over het resultaat van onze diplomatieke

missie. Ik heb Philips zonder schroom verteld over de onrust 

in ons geliefd Gelre. De belastingen drukken zwaar op ons volk. 

Philips heeft gezworen zich aan het aloude Tractaat van Venlo te

houden. Hij wil ons best vrijheid gunnen, maar hij is bijna bank-

roet. En als katholiek beziet hij de beroering over het geloof met

afgrijzen aan. Dat kon nog wel eens een groot probleem worden. 

Evert neemt een slok van zijn bier. Jacob neemt nu het woord. 

-- We hebben ook een akkoord bereikt over de verkoop van het

kasteel Schuilenburg in Silvolde aan Philips. Precies zoals groot-

vader Berend ons had gevraagd. Joost kijkt met betraande ogen

naar zijn broer en vader: -- Grootvader is overleden. 

Vader Evert knikt: -- Dat verschrikkelijke nieuws had ons al

bereikt. Wij werden in Brussel ineens erfgenaam van het kasteel. 

Dat was trouwens voor Ermgard nóg een reden om ons de voet

dwars te zetten. 

Zij wilde de Wildenborch verlaten om naar haar geboortegrond 

bij Terborch terug te keren en had haar zinnen op het kasteel 

van grootvader gezet. Ze wilde de verkoop aan Philips vermijden.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

etalage Etos

etalage Roosenstein Quality Wear

etalage Yvonne’s Jeugdmode

etalage Sfeer van Josephine

etalage Eetcafé de Slof

Etalagewedstrijd Castle Fair 2009
De country etalagewedstrijd in Vorden van Castle Fair 2009:
een succes! 34 ondernemers hebben in de week voorafgaande aan de Castle Fair 2009 die van 19 tot en met 23 augustus bij kasteel

Vorden gehouden werd  hun etalage aangepast. In de etalages was een letter opgenomen en een nummertje. 

Voor slimme speurders,  die opgeroepen zijn de slagzin te vinden,  niet alleen spannend maar ook erg leuk om te zien. Bij de ene
etalage kon je er niet om heen, bij andere etalages moest je echt zoeken.
Naast slim je eigen producten verwerken is het thema country echt uitgewerkt; leren jacks, hoeden, laarzen, tuig, koffers, giek.  Het
leverde een aantal zeer originele en verrassende etalages op.   
Vrijdag heeft een jury, Martin Gabriël, Mariska Bais en Jan te Pas, elke etalage beoordeeld op originaliteit, presentatie, hoeveelheid
werk , aantrekkelijkheid en uitvoering thema. Het was niet gemakkelijk. Wel tekende zich al vrij snel een kopgroep af. Deze onder-
nemers hadden van hun etalage echt  kijkvensters gemaakt waar je echt bij stil moest blijven staan. Ware blikvangers die slim hun
‘verkoopwaar’ combineerden met het thema.
Een extra bezichtiging van een enkele etalage,  gaf tenslotte de doorslag voor de top 3. 

NUMMER 3: YVONNE JEUGDMODE
In de kleine etalage is het thema  country helemaal uitgewerkt en leverde met de goede attributen , veel kijkplezier op.

NUMMER 2: ETOS BARENDSEN
Een hele linkerraampartij is gebruikt om de country style neer te zetten met alles wat je erbij nodig hebt om goed voor de dag te
komen. Slim hoe de eigen producten verwerkt zijn. 

NUMMER 1: EETCAFÉ DE SLOF
Hier is het thema van ‘buiten naar binnen’ doorgevoerd en met tal van producten. Van maïs tot de zelfgemaakte etiketten. Hier zie
je dat een kleine vensterbank een grote vitrine is geworden. Het arrangeren van de verschillende attributen is hier zeer goed gelukt.
Haar eigen activiteiten zijn op diverse plekken ‘leuk’ ingepakt. Het levert een echt sta-stil-punt op.  Roelien Hilbolling is derhalve de
winnaar geworden van de etalagewedstrijd en krijgt als extra  prijs, een waardebon van ? 250,-. 
Roelien “ik had dit niet verwacht. Ik ben er wel lang druk mee geweest en wilde nog meer doen. Ik heb met thee de etiketjes oud
gemaakt. Ik ben er hartstikke blij mee”

Uitreiking etalageprijs Vorden aan
winnaars tijden de Castle Fair 2009
Daar stonden ze dan. Henriëtte en Ilse Dadema, uit Vorden, in de demo-ring van de Castle Fair, gefankeerd
door de stoere rijders van de Future Guys, die zondag 2 optredens hebben verzorgd, en vele toeschouwers
Een beetje onwennig was het wel met al die aandacht. 

Marcel Leferink reikte, namens de Vordense Ondernemers Vereniging, de eerste prijs uit aan de winnaars
van de etalagewestrijd van de Castle Fair 2009. Er waren vele inzendingen waaruit de winnaars gekozen
zijn. Dit gebeurde op zondag 23 augustus tijdens de Castle Fair.

Henriëtta en Ilse krijgen een jaarabonnement op Landleven kado alsmede een fles met een lekker bouquet.
Op de vraag welke etalage Henriëtta en Ilse het leukst vonden tijdens hun puzzeltocht werd Eetcafé De Slop
spontaan genoemd. De Slof was door een jury een week eerder als winnaar van de mooiste Castle Fair-eta-
lage aangewezen.
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

Adres / 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
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en 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: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

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.
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B en w stemden op 7 juli jl. in met de
beleidsnota kunst en cultuur: 'Samen
(werken) in cultuur'. Hierin staat de
visie van de gemeente op kunst en
cultuur in Bronckhorst en wat we de
komende jaren op dit gebied willen
bereiken. Het nieuwe beleid is in
samenwerking met een groot aantal
partijen opgesteld. Inwoners en
belanghebbenden kunnen nog t/m
18 september 2009 hun reactie op het
kunst- en cultuurbeleid naar voren
brengen bij b en w van Bronckhorst,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).
Doen! Wij horen uw mening graag.

Doelgroepen
De doelgroepen waar de gemeente
zich extra op gaat richten zijn jeugd/
jongeren, ouderen en financieel
minder daadkrachtige inwoners. We
willen het gebruik van bestaande mini-
maregelingen door deze laatste doel-
groep stimuleren. Ook moet er meer
aandacht komen voor activiteiten als
film en schrijven en voor digitaal cul-
tureel erfgoed. De informatievoor-
ziening over kunst en cultuur - en
specifiek ook de culturele activiteiten
wordt verder verbeterd. De kosten voor
deze plannen bedragen € 50.000-. 

Speerpunten
Een van de speerpunten van de
beleidsnota is het inzichtelijk ma-
ken van de kosten en baten van de
verenigingen om te bekijken of de
subsidieverordening aangepast
moet worden. 

Om kunst en cultuur in de openbare
ruimte te versterken wil de gemeen-
te ten slotte historische waarden in
de openbare ruimte nog beter pre-
senteren. In nieuwe bestemmings-
plannen wil de gemeente kunst en
cultuur tijdig bespreken.

Kunst en cultuurnota: Samen(werken) in cultuur

Bronckhorster visie op cultuur

• Wet maatschappelijke ondersteuning: meedoen! 
• Samenwerking
• Sterke rol verenigingen en instellingen
• Meer diversiteit
• Maatschappelijke effect grondslag voor subsidie
• Meer kunst en cultuur in de openbare ruimte
• Historisch besef bevorderen

Stelling: Cultuur moet meedoen!

Bronckhorst in beeld

• Vergrijzing van de bevolking 
• Komende jaren meer jongeren tussen 15 en 
 24 jaar

• Resultaten enquête over kunst en cultuur
- Prioriteit bij jongeren, ouderen en mensen 

met een laag inkomen 
- Afhankelijk van onderwerp burgers naar 

culturele voorzieningen in grotere 
kernen

- Meer samenwerking gewenst 
(verenigingen/instellingen)

- Burger wenst meer inspraak bij kunst

Bevolkingsopbouw 2005-2025
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Is er iets dat u bezighoudt en wilt u
dit bespreken met één van de leden
van het college (de burgemeester
of een wethouder)? Dan kunt u
hiervoor via het bestuurssecretari-
aat van de gemeente een afspraak
maken, tel. (0575) 75 03 84. Over
het algemeen krijgt u een afspraak
met de portefeuillehouder. Deze is
van het onderwerp op de hoogte en
ervoor verantwoordelijk. Jaarlijks
voeren b en w in totaal bijna 500
gesprekken. 

Wekelijks spreekuur burgemeester

Naast de mogelijkheid voor een
gesprek met een lid van het Bronck-
horster college van b en w, biedt

de burgemeester inwoners ook
de mogelijkheid om tijdens een
spreekuur even kort iets bij hem
aan te kaarten (max. 10 minuten).
Dit spreekuur is vanaf 15 september
wekelijks in de kamer van de bur-
gemeester in het gemeentekantoor
aan de Banninkstraat in Hengelo,
op de dinsdagen van 08.00 tot 
09.00 uur. Ook hiervoor kunt u een
afspraak maken via het bestuurs-
secretariaat, tel. (0575) 75 03 84.
Het mag gaan over ieder onderwerp
dat u bezighoudt, maar betreft 
het de portefeuille van één van de
wethouders dan kan het zijn dat 
de burgemeester u vervolgens
doorverwijst naar de wethouder.  

Afspraak maken met b en w?

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sire-
nes te horen in heel Nederland.
Dus ook in de gemeente Bronck-
horst. De sirenes geven dan één
luid alarm dat 1 minuut en 26 se-
conden te horen is. Omdat het om
een test gaat, hoeft u geen actie
te ondernemen. Het maandelijkse
alarm heeft tot doel het landelijke
waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u als burger
bekend bent met het sirenegeluid
en weet wat u moet doen als de
sirene gaat in geval van een ramp:
'Ga direct naar binnen, sluit ramen
en deuren en zet de radio of TV op
omroep Gelderland'. Via deze
omroep wordt u op de hoogte
gehouden van de ramp en ont-
vangt u zonodig instructies. 
Op maandag 7 september a.s. 
is de eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest

We wonen vaak dicht op elkaar. Daar-
door kunnen ergernissen, conflicten
en ruzies ontstaan. Vaak beginnen de
irritaties met een kleinigheid. Door
er niet met elkaar over te praten kan
zo'n kleinigheid uit de hand lopen.
De politie erbij halen levert niet altijd
de verzoening en vrede die buren zich
wensen. Het lost misschien wel het
conflict op, maar de sfeer wordt er
niet altijd beter op. 

Wat is buurtbemiddeling?
De goed getrainde vrijwilligers van
Buurtbemiddeling Berkelland,
Bronckhorst, Oost Gelre kunnen
bemiddelen in huis-, tuin- en keuken-
conflicten tussen buren en wijk-
bewoners. De bemiddelaars spelen
niet voor rechter en vellen ook geen
oordeel. Zij proberen de ruziënde
partijen weer aan de praat te krijgen

en hen zelf een oplossing te laten
bedenken. De vrijwilligers hebben
geheimhoudingsplicht en de bemid-
deling is gratis. Het voordeel van
buurtbemiddeling is dat bewoners
hun problemen niet bij de politie of
justitie neerleggen, maar proberen
er onderling uit te komen onder

begeleiding van bemiddelaars. 
Het doel is tot een oplossing te komen
die voor beide partijen aanvaardbaar
is. Buurtbemiddeling kan zo een
belangrijke bijdrage leveren aan de
leefbaarheid in de wijk.

Met welke conflicten kunt u
terecht?
U kunt denken aan conflicten tussen
buren of wijkbewoners over bijvoor-
beeld vreemde geuren, (sloop)auto's
in de straat, pesterijen, roddels,
overlast van kinderen, overlast van
huisdieren, harde muziek, rommel
in het trappenhuis of het plantsoen
en natuurlijk geluidsoverlast. 
Voor conflicten waarbij sprake is van
buitensporige agressie, alcohol en
drugsproblematiek kunt u terecht bij
de politie Noord- en Oost-Gelderland,
tel. (0900) 88 44.

Wie kunnen overlast melden?
Buren of wijkbewoners met een
conflict of een probleem kunnen
dat melden bij Buurtbemiddeling.
Maar ook instanties zoals de politie,
justitie, woningbouwcorporaties,
wijkorganisaties, GGD, gemeenten,
scholen, huisarts en andere organi-
saties kunnen een melding doen.
Voorwaarde is wel dat de mensen
die ruzie hebben vrijwillig deelnemen
aan de buurtbemiddeling.

Waar kunt u overlast melden?
Hebt u nog vragen of wilt u overlast
melden dan kan dat bij: Buurt-
bemiddeling Berkelland, Bronckhorst,
Oost Gelre, Dennenweg 6, 7004 BS
Doetinchem, tel. (06) 53 70 32 07 of
e-mail: d.raspe@ijsselkring.

Buurtbemiddeling in Bronckhorst
Problemen met de buren? Neem contact op met Buurtbemiddeling



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning dan raden wij u aan van te voren telefonisch 
een afspraak te maken bij de betreffende afdeling. Het kan zijn dat voor de beantwoording van
uw vraag archiefgegevens nodig zijn, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt
(bijvoorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

Let op: Houders van een brom-
fietscertificaat hebben tot 1 okto-
ber a.s. de tijd om hun bromfiets-
certificaat om te wisselen voor een
rijbewijs met de categorie AM! Per
1 oktober 2006 is het bromfietscer-
tificaat vervangen door de catego-
rie AM op het rijbewijs. Na 1 okto-
ber 2009 is omruilen niet meer mo-
gelijk. Als u als houder van een
bromfietscertificaat voor 1 oktober

niet heeft omgeruild, moet u voor
het verkrijgen van een bromfiets-
rijbewijs een theorie-examen af-
leggen bij het CBR. Naar verwach-
ting wordt per  1 januari 2010 het
praktijkexamen voor bromfiets
ingevoerd. Voor inwoners die ooit
een rijbewijs A of B hebben ge-
haald en ook nog in het bezit zijn
van een bromfietscertificaat geldt
bovenstaande niet.

Bromfietscertificaat omruilen 
vóór 1 oktober 2009

In mei van dit jaar onderzochten wij
of er behoefte is aan een extra buurt-
busverbinding in onze gemeente.
Een enquête daarvoor stond enkele
weken op deze gemeentepagina's
en 60 mensen vulden de vragenlijst
in en stuurden deze naar ons retour.
Van deze 60 mensen gaf het meren-
deel aan wel behoefte te hebben aan

de nieuwe buurtbusverbinding. Ook
werd een aantal suggesties gedaan. 

Onzeker of nieuwe buurtbus er
komt
Het is de vraag of 60 enquêtes vol-
doende is om een besluit te kunnen
nemen over het wel of niet oprichten
van een nieuwe busverbinding.

Daarom vond er onlangs nog een
gesprek plaats met de twee be-
staande buurtbusverenigingen in
onze gemeente en met de provincie
Gelderland en Syntus. Afgesproken
is dat een aantal mogelijkheden
wordt uitgewerkt en op haalbaar-
heid getoetst. Vervolgens besluiten
we dan in het najaar van 2009 of de
nieuwe lijn er komt.

Oproep voor gratis dagticket
Graag willen we diegenen die de
enquête ingevuld en naar ons toe
gestuurd hebben bedanken voor
hun deelname. Wij hebben voor
hen een superticket van Syntus
klaarliggen. Met een superticket
kunt u met z'n tweeën 1 dag
onbeperkt reizen met alle treinen
en bussen van Syntus. Heeft u
een enquête ingevuld en wilt u
een superticket ontvangen, neem
dan contact op met het secreta-
riaat van de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling,
tel. (0575)75 03 74 of via email
met c.kieboom@bronckhorst.nl.

Buurtbus

Op 27 augustus jl. vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De vergadering
startte met twee insprekers die hun
zorg uitten over het voortbestaan
van basisschool De Steenuil in
Steenderen. Door ondermeer de
financiële problemen van stichting
IJsselgraaf verkeert de school in
nood, is het aantal leerkrachten
gedaald en halen ouders hun kinde-
ren van school. IJsselgraaf vormt
het bestuur van de openbare basis-
scholen in Bronckhorst, Doesburg
en Doetinchem. De insprekers
riepen de raad op om de kwaliteit
van het onderwijs te waarborgen. 
Tijdens de raadsvergadering is
verder onder andere gesproken

over de volgende onderwerpen:
• Verordening Participatieraad

In de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (WMO) is opgenomen
dat gemeenten een participatie-
raad moeten oprichten die inwo-
ners en betrokken organisaties
de mogelijkheid geeft gevraagd
en ongevraagd advies te geven
over WMO-zaken die de gemeen-
te regelt. Onze gemeente heeft al
een cliëntenraad Wet werk en
bijstand/Wet sociale werkvoor-
ziening om te overleggen met o.a.
cliënten die een uitkering ontvan-
gen. De raad stemde er unaniem
mee in op korte termijn één parti-
cipatieraad op te richten waarin
vertegenwoordigers van cliënten
van de WMO/WWB en WSW en be-
trokken organisaties gezamenlijk
zitting hebben en op deze wijze
de inspraak van cliënten zo goed
mogelijk te regelen 

• Bestemmingsplan 'Buitengebied
herziening Broekstraat 1, 2, 
Het Lenderbosch 3, Hummelo
De raad stelde dit bestemmings-
plan gewijzigd vast, om een twee-
de bedrijfswoning aansluitend
aan de bedrijfsbebouwing op
Broekstraat 1 mogelijk te maken,

de intensieve veehouderijtak op
Broekstraat 2 te beëindigen en
de agrarische bestemming van
Het Lenderbosch 3 in Hummelo
om te zetten in woondoeleinden.   

• Bestemmingsplan 'Buitengebied
2009 Loakendiek 7, Veldhoek'
De raad stelde dit plan unaniem
vast, waardoor het mogelijk is
om de agrarische bestemming
van het perceel Loakendiek 7 in
Hengelo om te zetten in een
woonfunctie 

• Projectbesluit 'Elderinkweg
Hengelo'
Ten behoeve van het nieuwe
gemeentehuis en het verkeer hier
naar toe wordt de Elderinkweg
vanaf de N316 tot aan de toegang
van het gemeentehuis gereconst-
rueerd. Om dit goed te kunnen
doen is voor een klein stuk grond
(75m2), dat wegdeel wordt, een
bestemmingsplanwijziging nodig.
De raad stelde het projectbesluit
ongewijzigd vast  

• Aanvullend krediet voor jonge-
rendebatten 2010
De raad stelde i.v.m. de grote
belangstelling van de basisscholen
een aanvullend krediet van 6.000
euro beschikbaar (bovenop de al

geplande 17.500 euro) voor het
organiseren van debatten met ba-
sisschooljongeren van de groe-
pen 7 en 8, om hen op een inter-
actieve manier te informeren over
de gemeente en de plaatselijke
politiek 

• Bekrachtiging geheimhouding
stukken 'Samenwerking
Regionaal Bedrijventerrein
West Achterhoek' 
Om te voorkomen dat in de
samenwerking met meerdere
gemeenten vertrouwelijke finan-

cieel economische informatie
openbaar wordt, bekrachtigde
de raad de geheimhouding voor
bepaalde stukken rond het
Regionaal Bedrijventerrein
West Achterhoek 

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u naar
de website van de gemeente (onder
Bestuur en organisatie/Vergader-
stukken/Gemeenteraad). De eerst-
volgende gemeenteraadsvergade-
ring is op 24 september a.s.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor promoten kerstbeurs voor kinderproject

van stichting Coach4allthekids, 30 november t/m 13 december 2009, stichting Synthese

Bouwvergunningen 
• Drempt, Hoefkensestraat 16, veranderen woning
• Halle, Roggestraat 25, vergroten woning
• Hummelo, Rijksweg 144, veranderen woning
• Steenderen, Spaensweertweg 4, bouwen jongveestal met werktuigenberging
• Vorden, Kruisdijk 11, bouwen loopstal
• Vorden, Rondweg 6, tijdelijk plaatsen ambulancepost
• Zelhem, Everhardinkweg 1, vergroten ligboxenstal
• Zelhem, Nijverheidsweg 3, gedeeltelijk vernieuwen bedrijfshal
• Zelhem, Ruurloseweg 39, vergroten recreatiewoning

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 afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.

Aanvragen

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 24 augustus 2009:
• Hoog-Keppel, diverse wegen in de omgeving van Hoog-Keppel, recreatieve ATB fietstocht, 

18 oktober 2009, toerclub Steenderen
Verzonden op 25 augustus 2009:
• Halle, nabij Dorpsstraat 1, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Halse Dag, 

6 september 2009 van 10.00 tot 21.00 uur, E.T.A. Buunk
Verzonden op 26 augustus 2009:
• Halle, plaatsen tribune tijdens Veka NK Autocross, 5 september 2009, Halse autocross vereniging

(HACC)
• Hummelo, terrein aan de Greffelinkallee, ontheffing art. 35 Drank-en Horecawet t.b.v. volksfeest,

8 en 9 september 2009, organisatiebureau 't Rasink
• Keijenborg, ophangen spandoek, 7 t/m 19 september 2009, Prinses Beatrix Fonds
Verzonden op 27 augustus 2009:
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 55, wandeltochten, 17 en 18 oktober 2009, wandelsportvereniging

De Ploeg
• Keijenborg, loterij, 17 en 18 oktober 2009, wandelsportvereniging De Ploeg
• Zelhem, Korenweg, 7 november 2009, 31e Jan van Beek-rit (enduro) met aansluitend feestavond

en tijdelijke gebruiksvergunning van 07.30 tot 24.00 uur, ontheffing van gesloten verklaring voor
motorvoertuigen op diverse wegen van 08.00 tot 20.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet van 08.00 tot 24.00 uur, Zelhemse auto en motorclub (ZAMC)

Afgewezen aanvragen 
Verzonden op 26 augustus 2009:
• Bronckhorst, plaatsen van billboards voor jubileumconcert, 17 oktober 2009, Borculo's mannenkoor



Openbare bekendmakingen - vervolg

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 25 augustus 2009:
• Laag-Keppel, Rijksweg 72, veranderen garage/berging
• Zelhem, Magnoliaweg 1B, veranderen pui

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 25 augustus 2009: 
• Bronkhorst, Kapelstraat 2, veranderen toegangsdeuren van de kapel
• Hengelo (Gld), Roessinkweg 24, veranderen recreatiewoning, verleend met toepassing van

artikel 50 lid 3 van de Woningwet
• Zelhem, Brunsveldweg 1A, verbouwen varkensschuur tot woning, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Hummeloseweg 40, uitbreiden woning
Verzonden op 26 augustus 2009:
• Halle, Hobelmansdijk 9, veranderen woning 
Verzonden op 27 augustus 2009:
• Zelhem, Ruurloseweg 39 TB21, vergroten recreatiewoning

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 24 augustus 2009:
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 1, wijzigen situering van een kapschuur
Verzonden op 27 augustus 2009:
• Laag-Keppel, Wilhelminaplantsoen 3, vergroten woning

Aanlegvergunningen
Verzonden op 31 augustus 2009:
• Hengelo (Gld), Beekstraat ong., voor het dempen van een zaksloot tussen de huisnummers 6 en 8

ten behoeve van het agrarische gebruik 

Kapvergunningen
Verzonden op 28 augustus 2009:
• Hengelo (Gld), Hoge Es 30, vellen van één lijsterbes, geen herplantplicht 
• Laag-Keppel, Bernhardlaan 8, vellen van vier dennen, geen herplantplicht
• Vorden, Dr. C. Lulofsweg, vellen van vier berken, herplant verplicht: vier meidoorns
• Zelhem, ter hoogte van Halseweg 46, dunnen van 80 are fijnspar en het vellen van 120 are

naaldhout, uitloopplicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens de open dag van het melkveebedrijf van maatschap Luesink geldt op de Dwarsdijk,

tussen de Kuiperstraat en de Bielemansdijk, op 4 september 2009 van 09.00 tot 18.00 uur
éénrichtingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens ANWB-Streetwise op 1 september 2009 is de Schoolstraat van 08.30 t/m
11.45 uur afgesloten voor alle verkeer

• Vorden, tijdens een Italiaans weekend is de Dorpsstraat op 4 september van 08.00 tot 14.00 uur
en van 5 september 07.00 uur tot 6 september 2009 24.00 uur, afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens de endurorit voor motoren (Oost-Gelderland Rit) is de Eikenlaan van 23 oktober
15.00 uur tot 24 oktober 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer. Verder zijn op 24 oktober 2009 van 06.00 tot 20.00 uur ook de  Hamveldseweg,
tussen de Eikenlaan en de Hamveldsezijweg, Hamminkweg, tussen de Deldenseweg en de
Riethuisweg, Sluiterdijk, tussen de Brandenborchweg en de Rommelderdijk, Deldensebroekweg,
tussen de Hengeloseweg en huisnr. 2, en de Deldenseweg, tussen de Hilverinkweg en huisnr. 13,
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de endurorit voor motoren (Jan van Beekrit) op 7 november 2009 van 08.00 t/m
16.30 uur zijn de Korenweg, tussen de Velswijkweg en de Kampweg, de Kampweg, tussen
huisnr. 8 en de Kattekolkweg, de zandweg, tussen de Varsselsestraat en de Oude Ruurloseweg,
de Berkendijk, tussen de Oude Ruurloseweg en de Rijnweg, de Gielinkweg, tussen de Aaltenseweg
en de zandweg, de Aaltenseweg, tussen de Priesterinkdijk en de Kuiperstraat, en de Barinkweg,
tussen de Heidenhoekweg en de Gildenweg, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer. Er geldt een stopverbod voor beide zijden van de weg op de Korenweg,
tussen de Velswijkweg en de Hengeloseweg, de Kampweg, tussen de Dennenweg en de Katte-
kolkweg, en de Wolfersveenweg, tussen de Bielemansdijk en de Kuiperstraat

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na
de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke
verkeersmaatregelen en bouwvergunningen), Ruimtelijke en economische ontwikkeling
(aanlegvergunningen) of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten
staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waar-
tegen 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
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voor-

zieningenrechter 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 de aanlegvergunning 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
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift 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.

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 25 augustus 2009:
• Steenderen, Molenkolkweg 13, verbouwen en vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 26 augustus 2009:
• Toldijk, Toldijkseweg 21, plaatsen drie containers
• Zelhem, Zevenweg 19, bouwen schuur/berging

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 omschrijving
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw hand-
tekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen
van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u
het griffierecht van de gemeente terug.

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
• Hummelo, Loenhorsterweg 3, bouwen werktuigenberging, ontheffing voor het overschrijden van

de oppervlakte van de bedrijfsbebouwing, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en
Keppel correctieve herziening 2006' 

• Laag-Keppel, Rijksweg 68A, verbouwen woning, ontheffing voor het overschrijden van de
maximale toegestane goot- en nokhoogte, geldend bestemmingsplan 'Keppel 2000'  

• Zelhem, Keijenborgseweg 27, aanbouwen van een cafetaria, ontheffing voor het bouwen voor
de voorgevelrooilijn, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2-1988 Zelhem'

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 51A, vernieuwen en vergroten garage, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005'  

De bouwplannen liggen van 3 september t/m 14 oktober 2009 tijdens de openingstijden voor
belanghebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen? 
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een ge-
motiveerde zienswijze over de voorgenomen ontheffingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Bestemmingsplannen

• Hummelo, in verband met asfaltwerkzaamheden is de Keppelseweg N814, vanaf de Zelhemseweg
N330 tot aan de Molenaarserf, van 7 t/m 11 september 2009 afgesloten. Helaas kunnen wij de
periode van afsluiting niet exact aangeven omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering
van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden

Verkeer en vervoer

Handelsonderneming

Willie Waenink

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Kroezerijweg 1
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

WEER NAAR SCHOOL
Op coole, stoere,

vetgave en goed
passende schoenen

van

Raadhuisstraat 27 Hengelo • 0575-462547
Beltrumsestraat 34 Groenlo • 0544-461394

Volop nieuwe oogst!
Appels en peren zo uit de bongerd

Witte-, rode-, chinese- of spitskool p.s. 0.75
Hollandse Elstar 2 kilo 1.50

Blauwe of witte druiven v.a. 500 gram 0.75
Stoofperen Giezer Wilderman 2 kilo 1.50

Aardappelen o.a. Gloria lekkerlander 10 kilo 2.99
Kadotip!! Doe het met een streekproducten pakket!!

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

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
www.weevers.nlWeeversdrukkerij

Is uw drukwerk vakwerk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden Het keurmerk voor 

producten afkomstig uit 
goed beheerde bossen

©1996
Forest Stewardship Council A.C.

CU-COC-804814

Cadeau-tip
Kijk en koop 

bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij 

en een ruime keus!
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profess ionele  voeding voor  d ieren

Konijn of cavia 
die zijn bakje niet leeg eet?

Garvo bv, Molenweg 38, 6996DN Achter-Drempt. Tel. 0313-472321

Probeer de premium cavia en konijnenvoeders van Garvo.
Verkrijgbaar in 800g en 3kg al vanaf       2,95. 

Fabrieksverkoop van Garvo
hobbyvoeders op zaterdag-
ochtend in Achter-Drempt,
of koop bij Garvo dealers in
de gemeente Bronckhorst.
Kijk voor een prijslijst en
dealeradressen op
www.garvo.nl/bronckhorst

• Advies
• Bemiddeling
• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
F 0314 37 81 68
M 06 51 289 689
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

Cube Alliance 
en Trend Alliance
kozijnen bij Pape
Deze Kunststof kozijnen
hebben rechte verbindingen in
de hoeken en een ultieme
houtlook. Dit geeft een
uitgesproken uitstraling die
zeer goed tot zijn recht komt
zowel binnen een jaren 30 stijl
als ook bij moderne woningen. 
Laat u vrijblijvend informeren
over de mogelijkheden.

Hengelosestraat 49, 7256 AB  Keijenborg • Tel. 0575-463357, Fax 0575-465000
papekunststoffen@hetnet.nl

Kunststof Kozijnen • Aluminium Kozijnen

Zonwering • Gevelbekleding

Beglazing • Rolluiken

Modeshow 

16 september:
1e show 10.00 uur
2e show 14.00 uur

Koopzondag 

20 september
open 12.00 - 17.00 uur

FALL   WINTER

S H O W A A N B I E D I N G ! ! !
Betty Barclay

T-shirt 
+

Bodywarmer
(reversible)

samen
van € 99,-

voor

€ 79,-
verkrijgbaar in vier verschillende kleuren:

rood / groen / rose / petrol

ANGELS - BETTY BARCLAY - BANDOLERA - EXPRESSO TAIFUN - FRANK WALDER
SCARVA - POOOLS - BELLISSIMA - ROBERTO SARTO - ZERRES - SCARVA JEANS

MODE

SHOW

16 SEPT.

KOOP

ZONDAG 

20 SEPT.

Fashion
with

feeling Kerkstraat 11 - Hengelo Gld. (0575) 46 12 35

Wist u dat:

- 3 op de 10 kleine bedrijven nog geen website hebben?

- 25 % van de bedrijven een onprofessionele website hebben?

- Dat  50% van de bezoekers deze site direct weg klikt?

- Het tegenwoordig steeds belangrijker wordt een goede website te hebben?

- U voor meer informatie kunt kijken op:

www.webdesignidee.nl of bellen met 06-42583976 ?

ZWANGERSCHAPSYOGA
dinsdag om 19.15 uur

Een manier om de zwanger-
schap en de bevalling bewust
te beleven. Na de bevalling

wordt er ook een
babymassage cursus verzorgd.

HALTHA YOGA
dinsdag om 18.00 en 20.30 uur.

W.J. Broeze
www.yogacentrumwilmabroeze.nl

wilmabroeze@hotmail.com
06-20533352

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215 Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359 info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

D E M A K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T

HALLE vr.pr. q 349.000,- k.k.

Dorpsstraat 78 - In het landelijke Halle
gelegen, VRIJSTAANDE SEMI-BUNGALOW
met vrijstaande garage en zeer diepe, besloten
achtertuin met optimale privacy en vrij uitzicht
op boomgaard en weiland. Bouwjaar 1970.
Inhoud ± 450 m³. Perceelsoppervlakte van
maar liefst 770 m²! Op enkele minuten
loopafstand zijn prachtige wandel/fietspaden.
Aantal kamers 6 waarvan 5 slaapkamers.

NIEU
W

IN
VER

KO
OP

HENGELO GLD vr.pr. q 525.000,- k.k.

Berendschotstraat 4 - Op zeer mooie locatie
in het buitengebied, op circa 400 meter van
het dorp gelegen, een goed onderhouden
VRIJSTAANDE SEMI-BUNGALOW met carport,
houtopslag, berg, tuin en weilandje met
houtsingel. Bouwjaar 1970. Inhoud 520 m³.
Perceelsoppervlakte 4.400 m².
Aantal kamers 5 waarvan 4 slaapkamers.
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VORDEN vr.pr. q 215.000,- k.k.

Het Schapenmeer 6 - In prachtige omgeving
gelegen RECREATIEWONING. De woning is
gesitueerd op eigen grond en niet op een park.
Derhalve zijn er geen parklasten en verhuur-
verplichtingen van toepassing.
Perceelsoppervlakte 800 m². Inhoud circa 400 m³.
Goede verhuurmogelijkheden, object wordt aan-
geboden inclusief inventaris. Aantal kamers 3
waarvan 2 slaapkamers.
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ZELHEM vr.pr. q 245.000,- k.k.

Het Lindestuk 2 - In de wijk ’t Soerlant
gelegen, TWEE ONDER EEN KAP WONING
met aangebouwde garage, voorzien van grote
zolderruimte. Inhoud ± 400 m³.
Perceelsoppervlakte 187 m². De woning is
voorzien van muur-, dak- en vloerisolatie,
alsmede grotendeels thermopane beglazing.
Aantal kamers 5 waarvan 4 slaapkamers.

NIEU
W

IN
VER
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Bezoek onze

vernieuwde website:

www.luimes-lebbink.nl

Cursus Touch for Health 1
In september  2009 start ik

weer met een cursus Touch
for Health 1. Deze cursus

wordt op 6 ochtenden
(in overleg) gegeven van 9 uur

tot 12.30 uur.

Wat is Touch for Health?
Touch for Health is een me-
thode die spier- en energie-

versterkend werkt. Zo kunnen
met behulp van manuele

spiertesten, spierzwaktes en
energieblokkades worden op-

gespoord, die met een een-
voudige techniek kunnen

worden gecorrigeerd. Touch
for Health is ontwikkeld als
zelfhulp methode. Iedereen

kan het leren!

Voor meer informatie over
mijn praktijk zie

www.praktijkdorine.nl

Aanmelden voor de cursus
kan telefonisch of via e-mail:

tebrake@chello.nl

Praktijk voor
natuurgeneeskunde DORINE

de Heurne 49
7255 CK Hengelo Gld.

tel. 0575-463122



bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld) • Tel (0575) 46 73 43

Veevoeder- en kunstmesthandel

Hazenhutweg 2, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

  

  

*  Accountancy*  Accountancy           * Raadhui sstraat 21* Raadhui sstraat 21   

*  Belastingadvie s*  Belastingadvie s                        7255 BB He ngelo Gld                 7255 BB He ngelo Gld  

*  Ad ministratie verwerking*  Ad ministratie verwerking       * Middel graaf 40A* Middel graaf 40A   

*  Financiële rapportage*  Financiële rapportage            7071 WT Ulft   7071 WT Ulft   

*  Salari s*  Salari s --  en loonadminis tratie en loonadministratie           

  

Voor het Voor het middenmidden --  en kleinbedrij f, en kleinbedrij f,   

Vrije beroepsbeoefenaars enVrije beroepsbeoefenaars en   

Particulieren.   * Lid NOvAAParticulieren.   * Lid NOvAA  

RIJWIELEN-BROMFIETSEN
REPARATIE-INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98 St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

Voor feesten en partijen
van 25 t/m 300 personen

OPEN DAG
“In Stap & Draf”

Hengelo (G)
 

Start, middagpauze en finish op de ‘Hietmaat’,
Zelhemseweg Hengelo (G) vanaf 10.00 uur.

... als het méér moet hebben ...

D o r p s s t r a a t  2 7  -  R u u r l o
( 0 5 7 3 )  4 5  3 1  9 3

R u u r l o s e w e g  2  -  H e n g e l o  G l d .
( 0 5 7 5 )  4 6  1 4  8 4

w w w. s p a n n e v o g e l . n l

Rijnweg 24, 7255NW Hengelo (Gld.)
Internet shop: www.rowielelektro.nl

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

T (0575) 46 15 21 • F (0575) 46 24 50

Varsselseweg 30 - 7255 NP Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 37

Handwijzersdijk 4
Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 46 72 42
www.kom-es-an.nl

Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453

Verkoop van alle merken, nieuw en
gebruikt, reparatie/onderhoud en APK

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF

Mark
tzicht

Café-Zaal
Tel. (0575) 46 13 40 Hengelo Gld

Lenselink

DROGISTERIJ

Kerkstraat 1 Hengelo gld

Ook DIRECT KLAAR FOTO’S

rechtstreeks vanaf CD-rom

*  Accountancy Raadhuisstraat 21
*  Belastingadvies 7255 BB Hengelo Gld
*  Administratieverwerking Telefoon: 0575 - 46 13 91
*  Financiële rapportage Middelgraaf 40A
*  Salaris- en loonadministratie 7071 WT Ulft

Voor het midden- en kleinbedrijf,
Vrije beroepsbeoefenaars en
Particulieren.   * Lid NOvAA

Zondag 6 september 2009

RIJWIELEN-BROMFIETSEN
REPARATIE-INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

Troefmarkt van der Mondt Hengelo (Gld.)
Ruurloseweg 52 • Tel. (0575) 46 13 92

Elke Maandag
is ons verse brood ‘n troef

3 BRODEN voor maar € 3,75
Elke dag vers gebak

op bestelling ook allerlei taarten

Molenenk 22, 7255 AX Hengelo Gld
T 0575 46 03 46, F 0575 46 03 70

www. meulenbruggebarink.nl

midden in het   hart   van Bronckhorst

Adviesburo voor: rollenspellen, communicatie en gedragstraining

W.F.J. De ruiter

Tel. (0575) 46 27 01 Mob. 06-518 133 98 Fax (0575) 46 27 57

E.B.B. Den Toom

Tel. (0575) 46 74 23 Mob. 06-516 495 70 Fax (0575) 46 75 85

* accountancy * belastingzaken
* computerverwerking * advies en begeleiding

Wilhelminalaan 9, 7255 DC Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-462216

Oude Diepenheimseweg 10, Geesteren • Tel. 0545-273859

POLWIJN DAKBEDEKKING

Wichmondseweg 26
7255 KZ  Hengelo (Gld.)
Postbus 73
7255 ZK  Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461097
Fax 0575-464516 H. WIJNGAARDS

Lankhorsterstraat 25a, 7234 ST  Wichmond (Gem. Bronckhorst)
Tel. (0575) 463507 / 06-55860430 / (0313) 631618

Fax (0575) 465513
info@gebr-arends.nl  www.gebr-arends.nl

De Heesterhof
Tuinplanten

Kwaliteit & Service

Varsselseweg 20 Tel.: 06-53362300 heesterhof@planet.nl
Hengelo (Gld.) Tel.: 0575-462892 www.deheesterhof.nl

BouwmeesterBouwmeester

Precisie Graafwerk

Voor al uw Grondwerk, Riool & Sierbestrating

Schuttestraat 15, Vorden. Tel. (0575) 556515

De Dunsborg 8 Tel. (0575) 46 37 65
7255 PR Hengelo Gld. Fax (0575) 46 55 92

Raadhuisstraat 27 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 462547

op maandag gesloten

Kwaliteit in oogzorg

Lens-vestiging vindt u in:
Arnhem, Utrecht, Deventer

Telefoon Deventer (0570) 61 37 37



GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

Varsselseweg 49 Tel. (0575) 46 74 74
7255 NR Hengelo (Gld.) Fax (0575) 46 74 20

ook op
zaterdag

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

Ter Horst Milieu B.V.
Aaltenseweg 58

7051 GV Varsseveld
Tel.: 0315-241883
Fax: 0315-342141

info@terhorstgroep.nl

Vele artikelen met
paarden-thema’s!

o.a. etui’s, pennen, schriften, pennenblik,
vriendenboekjes, briefpapier, boeken, etc.

Spalstraat 29 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 38 28

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

Vakgarage Hans Sloot
Ruurloseweg 50 • Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 18 71
www.hanssloot.nl

VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

AUTOBEDRIJF

BRUIL
Zelhemseweg 19, 7255 PS  Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 47 93
Fax (0575) 46 01 83

WWW.AUTOBEDRIJFBRUIL.NL

Marti Bulten
Bronkhorsterweg 3, STEENDEREN
Kokstraat 37,   EEFDE
T   (0575) 45 19 78     (0575) 54 97 68
E   marti.bulten@upcmail.nl
I    www.snsregiobank.nl

Doetinchem
Gildenbroederslaan 4
Postbus 196
7000 AD  Doetinchem

• Vervangende auto
• Richtspecialist
Fabriekstraat 20b, Doetinchem
tel.: 0314 34 06 37 • fax: 0314 36 24 85

de Smidse
Halle (Gld) 0314 631613 www.ruitersportdesmidse.nl

Alles voor ruiter en 
paard

Tijdens de morgenrit is rond 11.00 uur
een sherrystop,deze wordt gehouden
nabij de camping “Kom Es An” aan de
Handwijzersdijk. 

Om ongeveer 12.00 uur komen de aan-
spanningen voor de middagpauze op
het terrein “De Hietmaat”, dan is er
voor het publiek ruimschoots gelegen-

heid om de aanspanningen van dicht-
bij te bekijken.
De middagrit zal vertrekken om 13.30
uur, de sherrystop van de middagrit
zal zijn op het Booltinkplein te Keijen-
borg, rond 14.30 uur, waar de deelne-
mers een attentie van de vereniging
zullen ontvangen daarna gaat de rit
richting “de Hietmaat” voor de afslui-

ting om 16.00 uur. Voor informatie
kunt u terecht bij de heer Marco Wig-
gers, de Heurne 10, 7255 CK Hengelo
Gld, tel. 0575-463994, email secretari-
aat@instapendraf.nl.

De vereniging “In Stap en Draf” hoopt
op een succesvol evenement zodat ie-
der enthousiast en voldaan huis-
waarts kan keren.

U bent van harte welkom op 6 septem-
ber a.s in het Gelderse Hengelo, de toe-
gang tot het terrein “De Hietmaat” is
geheel gratis.

Koetsentocht “In Stap en Draf”
te Hengelo Gelderland

Ook dit jaar staat het gastvrije Gelderse Hengelo op zondag 6 september
2009 in het teken van een koetsentocht die zal worden verreden door de
mooie omgeving en in het bijzonder het prachtige coulissen landschap.
Om dit nog eens duidelijk naar voren te brengen zal de rit starten vanaf
het terrein “De Hietmaat” tussen 10.00 en 10.30 uur.

OCHTENDROUTE
Start: terrein “de Hietmaat”
R - Zelhemseweg - L - Berkenlaan - R - Hummeloseweg  - L - Kastanjelaan - R- Ban-
ninkstraat - L - Raadhuisstraat/Vordenseweg - R - de Heurne - L - Regelinklaan -
RD - Bargelsdijk - L - Ellenkampdijk  - R - Slotsteeg - R - Memelinkdijk - R- Menk-
horsterweg - L - Vaalverdinkdijk (2-baans weg) - R - Heideweversweg - RD - Hand-
wijzersdijk
Sherrystop tegenover Camping Kom Es An
L - Handwijzersdijk - R - Roessinks Drijfdijk - R - Hazenhutweg - L - Varsselseweg
- R - Antinkweg  - R - Venneweg - L - Kloosterweg - L - Varsselseweg - R - Haarweg
- L - Oude Varsselseweg/Steintjesweide - L - Bleekstraat - R - Leliestraat -R - Iekink
- L - Spalstraat wordt Hummeloseweg - L – Berkenlaan - R - Zelhemseweg - L -
Hietmaat 

MIDDAGPAUZE 

MIDDAGROUTE
Start:  terrein “de Hietmaat”
L - Zelhemseweg - L - Winkelskamp - L - Winkelsweg - R zie pijl - L - Beijerinkdijk
- RD - de Dunsborg - R - Elferinkdijk - Zelhemseweg oversteken Kroezerijweg -
Rotonde rechtdoor richting Keijenborg L - Hengelosestraat - L - Remmelinkdijk
- R - Wiendelsweg - R - Weeninkweg/Hoegenstraat r.o. - Akkermanstraat - R - bos-
weg (direct na huisnr. 7) - R - einde bosweg (Uilenesterstraat) - L - Uilenester-
straat - L - Uilenestersrtaat volgen - R - Kerkstraat - L – Booltinkplein  
Sherrystop tegenover kerk op de Booltinkplein
L - terrein verlaten Pastoor Thuisstraat - R - Geltinkweg - R - Kolderweiweg - R -
Kerkstraat - R - Branderhorstweg  - R - Steenderenseweg - L - Koekoekweg - L - Ho-
genkampweg - R - Banninkstraat - R - Elderinkweg (het nieuwe gemeentehuis
links) rotonde  2e afslag recht oversteken Hummeloseweg - R - Berkenlaan - R -
Zelhemseweg - L - Hietmaat
Einde middagroute

Route koetsentocht
6 september 2009
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Organist is dan Matthijs Kraan uit En-
schede. Verder wordt medewerking
verleend door de sopraan Elske te Lin-

dert. Zij opende op 26 juni de serie
met een orgelconcert en sluit nu af als
sopraan. Het concert begint om 15.30
uur. De toegang is gratis. 

Wel wordt er ter bestrijding van de on-
kosten bij de uitgang van de kerk een
vrijwillige bijdrage gevraagd.

Laatste orgelconcert in
Vordense zomerserie
Donderdag 3 september vindt er in
de Vordense dorpskerk het laatste
orgelconcert van de zomerserie
plaats.

Eerste plaatsen bij het springen waren
weggelegd voor: Istry Striekwold met
Ashley (PC Sylawald); Daniek Zweers
met Beatle-s (PC Dijkruiters); Cezanne
Peerdeman met Tumberlane (PC de

Spreng); Gaby Stoer met Desperado
(PC de Nijgraaf); Ruth van Aken met
Snowy (PC de Grensruiters); Mira Mei-
jer met Daily (PC Zelhem); Joost Mul-
der met Nando Hill (PC Varus); Manon

Beij met Shila (PC Hobby Horse); Mat-
thijs Klopper met Pearly (PC de Lool-
eeruiters); Kaylee Bloem met Preten-
dent de Civry (PC de Heestertjes); Ma-
non Beij met Shila (PC Hobby Horse);
Robin Goossen met Annabelle en Kay-
lee Bloem met Orchids Linda (PC de
Heestertjes).

Winnaars

Ponyclub de Hessenruiters (Hummelo) en Paardensportvereniging de
Doornslagruiters (Drempt) hebben vorige week zondag in Hummelo een
groot Ponyconcours gehouden met deelname van zo’n 50 verenigingen.

Via Quantum Touch wordt de levens-
krachtenergie van de behandelde ver-
sterkt en het zelfgenezend vermogen
geactiveerd. De technieken die hier-
voor nodig zijn, kun je in een cursus
van twee dagen leren. Quantum
Touch is een mooie helende techniek,

die je meeneemt voor de rest van je le-
ven voor jezelf en je naasten, maar is
ook professioneel goed te gebruiken.
Voor inlichtingen en opgave kunt u
contact opnemen met Meta Dame, tel.
0314-631472 of via de e-mail op meta-
dame@centrumvoorkat.nl of met
Karin van Haren, tel. 0314-620640 of
via e-mail op info@manasha.nl
Voor nadere informatie kan men de
websites www.centrumvoorkat.nl, 
www.manasha.nl en 
www.quantumtouch.com bezoeken.

Leren helen met de handen
via Quantum Touch
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 sep-
tember verzorgen Karin van Haren
en Meta Dame een Quantum Touch
cursus in ‘Centrum voor KAT’ in
Halle.

Dansgroep De Blauwe Kielen danste
tussen en met het publiek onder bege-
leiding van de harmonicaspelers. De
siersmeden exposeerden en waren
druk bezig met hun sierkunstwerk.
Het gehele buitenterrein was versierd
en tussen de tentoongestelde hosta’s
en mooi opgemaakte bloemstukken

stonden diverse oude landbouwwerk-
tuigen opgesteld. Tussendoor werd er
op traditionele wijze met dorsvlegels
en dorsmolen gedorst. In de hal achter
het museum waren verschillende
stands. De sfeer en het weer waren
daarbij uitstekend, zodat het een heel
gezellige en gevarieerde middag werd. 

Op 11 oktober wordt bij museum Sme-
dekinck een Oldtimermiddag gehou-
den met veel oldtimertractoren, ge-
bouwd voor 1950 en andere land-
bouwwerktuigen. Daarnaast zijn er
demonstraties Country-line dansen en
kunt u van miniatuurspoorwegen, ou-
de ambachten en streekproducten ge-
nieten. Het programma duurt van
11.00 uur tot 17.00 uur.  
Nadere informatie over Museum Sme-
dekinck en de activiteiten/exposities
die daar georganiseerd worden kunt u
vinden op 
www.museumsmedekinck.nl.

Smedekinck Oogst en folkloredag
onder de stralende zon

Zondag 23 augustus werd de derde Oogst en folkloredag gehouden bij
museum Smedekinck in Zelhem. Er waren circa 25 verschillende oude
ambachten aanwezig en daarnaast kunstenaars en mensen die hun ver-
bouwde streekproducten presenteerden. De bakkers Eef Jansen en Henry
Scholten bakten brood in de gerestaureerde oven en maakten overheerlij-
ke broodjes en andere kleine lekkernijen voor bij de koffie.

Zaterdag 5 september. Senioren. Achil-
les E. 1-Zelos 1. Aanvang: 14.30 uur;
AZSV 2-Zelos 2. Aanvang: 12.30 uur;
AZSV 7-Zelos 3. Aanvang: 12.30 uur;
Zelos 4-SKVW 2. Aanvang: 14.30 uur;
Warnsveldse B. Dames 1-Zelos dames
1. Aanvang: 14.30 uur.

Junioren. Zelos A1-GSV’38 A1. Aan-
vang: 12.30 uur; Varsseveld MAD-Zelos
meisjes A1. Aanvang: 14.30 uur; OBW
B2-Zelos B1. Aanvang: 14.30 uur; Zelos
B2-Doetinchem B2. Aanvang: 12.30
uur; Zelos meisjes B1-DZC’68 meisjes

B1. Aanvang: 10.45 uur; Zelos C1-HC’03
C1. Aanvang: 11.00 uur; Doetinchem
C2-Zelos C2. Aanvang: 12.30 uur; Zelos
C3-Angerlo V. C3. Aanvang: 12.30 uur.

Pupillen. HC’03 D1-Zelos D1. Aanvang:
11.15 uur; Zelos D2-MvR D2. Aanvang:
11.00 uur; Keijenborgse Boys D2G-Ze-
los D5M. Aanvang: 11.00 uur; Zelos E3-
Concordia W. E3. Aanvang: 9.45 uur;
Fc. Zutphen E8-Zelos E7M. Aanvang:
9.45 uur; VVG’25 F2-Zelos F1. Aanvang:
10.30 uur; DZC’68 F5-Zelos F2G. Aan-
vang: 8.30 uur.

Z.S.V. Zelos

Dinsdag 1 september. Senioren. Zel-
hem 2-Socii 2. Aanvang: 11.30 uur (be-
ker). Zaterdag 5 september. Junioren.
Steenderen B1-Zelhem B1. Aanvang:
13.15 uur (beker); Kilder C1-Zelhem C1.
Aanvang: 12.30 uur (beker). 

Zondag 6 september. 
Senioren. Lochuizen 1-Zelhem 1. Aan-
vang: 14.00 uur (competitie); Zutpha-
nia 2-Zelhem 2. Aanvang: 10.30 uur
(beker); Pax 6-Zelhem 3. Aanvang:
11.30 uur (beker).

V.V. Zelhem

3 september
Herhalingscursus reanimatie in de
Zonnekamp. Fietstocht Fietsgroep
Welzijn Ouderen. Start: 9.00 uur bij de
Oranjehof. Afstand: 25 km.

4 en 5 september
VEKA NK autocross op het circuit ‘de
Kappenbulten’ in Halle.
Volksfeest van Laag Keppel en Hoog
Keppel.

4, 5 en 6 september
Hökersweekend bij café ‘de Tol’ in Zel-
hem.

5 en 6 september
Grassendagen bij kwekerij Oudolf in
Hummelo. Van 10.00 tot 16.00 uur.

6 t/m 9 september
Volksfeest met fietstocht, vogelschie-
ten, lunapark en optocht in Hummelo.

6 september
IVN de Oude IJsselstreek. ‘Landgoed ’t
Maatje’. Wandeling door nieuwe na-
tuur met daarin een bypass van de
Bielheimerbeek. Start: 14.00 uur bij de
brug aan de Kerkstraat in Gaanderen.
Informatie: tel. 0314-625536.

8 september
Fietsactiviteit vrouwenvereniging ‘Pas-
sage’. ANBO ledenmiddag, met een hi-
larische cabareteske talkshow met ac-
trice/schrijfster Wieke Mulier en jour-
nalist/presentator Jos Thomasse. Aan-
vang14.00 uurin zalencentrum 't Wit-
te paardte Zelhem. Fietstocht Fiets-

groep Welzijn Ouderen. Start: 9.30 uur
bij de Oranjehof. Afstand: 10 km.

10 september
Fietstocht Fietsgroep Welzijn Oude-
ren. Start: 9.30 uur bij de Oranjehof.
Afstand: 15 km.

12 en 13 september
Motorcrosswedstrijden op circuit ‘de
Kappenbulten’ in Halle. Van 09.30 tot
18.00 uur.

13 september
Rommel- en curiosamarkt bij café ‘de
Tol’ in de Wittebrink.

15 september
Fietstocht Fietsgroep Welzijn Oude-
ren. Dagtocht. Start: 9.30 uur bij de
Oranjehof. Afstand: 50 km.

16 september
Bijeenkomst van alle Bronckhorstafde-
lingen van ‘Passage’ in ‘Ons Huis’ in
Hengelo (G). Aanvang: 19.45 uur.

17, 18, 19 en 20 september
Septemberfeesten in Zelhem.

18 september
Optreden van de ‘Flamingo’s’ in het
kader van de Zelhemse september
feesten in zaal ’t Witte Paard in Zel-
hem.

19 september
Motocrosswedstrijden op het circuit
‘de Heksenplas’ in Hummelo. Vanaf
10.00 uur. 

Agenda
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De Open Monumentendag 2009 wordt
in de gemeente Bronckhorst georga-
niseerd door de Stichting Open Monu-
mentendag Bronckhorst. 

In het stadje Bronkhorst zijn op zeven
verschillende locaties interessante ac-
tiviteiten georganiseerd, waaronder
een expositie van de Historische Ver-
eniging Steenderen.

Gerard Wesselink van de Historische
Vereniging Steenderen maakte een
maquette van de stad Bronkhorst, in
het kader van het scholenproject van
EduArt ‘Stad in de Middeleeuwen’. In
de Bronkhorster Molen zal deze ma-
quette te bezichtigen zijn.
De Bronkhorster Molen staat aan de
Spaensweertweg tussen Bronkhorst
en Steenderen. Meer informatie op de
site: www.bronkhorstermolen.nl

Monumentendagen 2009

Bronkhorster Molen 
twee dagen geopend

De Bronkhorster Molen zal het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 sep-
tember aanstaande geopend zijn in verband met de Open Monumenten-
dagen Bronckhorst 2009. Het thema dit jaar is Op de kaart… Er zal in de
molen een maquette te bezichtigen zijn van Bronkhorst in vervlogen da-
gen.

De Bronkhorster Molen toont Monumentendagen 2009 de maquette van Bronkhorst.

Tijdens de morgenrit is rond 11.30 uur
een sherrystop, deze wordt gehouden
nabij de camping Kom Es An aan de
Handwijzersdijk. Om ongeveer 12.30
uur komen de aanspanningen voor de
middagpauze op het terrein De Hiet-
maat, dan is er voor het publiek ruim-
schoots gelegenheid om de aanspan-
ningen van dichtbij te bekijken. 

De middagrit zal vertrekken om 13.30
uur. De sherrystop van de middagrit
zal zijn op het Booltinkplein te Keijen-
borg rond 14.45 uur, waar de deelne-
mers een attentie van de vereniging
zullen ontvangen. Daarna gaat de rit
richting De Hietmaat voor de afslui-
ting om 16.00 uur. 

Voor informatie kunt u terecht bij de
Marco Wiggers, de Heurne 10, 7255 CK
Hengelo Gld, tel. 0575-463994, email
secretariaat@instapendraf.nl. De ver-
eniging ‘In Stap en Draf’ hoopt op een
succesvol evenement zodat ieder en-
thousiast en voldaan huiswaarts kan
keren. U bent van harte welkom op 6
september in het Gelderse Hengelo.
De toegang tot het terrein De Hiet-
maat is geheel gratis. 
OCHTENDROUTE 

Start: terrein De Hietmaat
R - Zelhemseweg - L - Berkenlaan - R -
Hummeloseweg - L - Kastanjelaan - R-
Banninkstraat - L – Raadhuisstraat/
Vordenseweg - R - de Heurne - L - Rege-
linklaan - RD - Bargelsdijk - L - Ellen-
kampdijk - R - Slotsteeg - R - Memelink-
dijk - R- Menkhorsterweg - L - Vaalver-
dinkdijk (2-baans weg) - R - Heidewe-
versweg - RD - Handwijzersdijk. 

Sherrystop tegenover Camping
Kom Es An.
L - Handwijzersdijk - R - Roessinks Drijf-
dijk - R - Hazenhutweg - L - Varsselse-
weg - R - Antinkweg - R - Venneweg - L -
Kloosterweg - L - Varsselseweg - R -
Haarweg - L - Oude Varsselseweg/Stein-
tjesweide - L - Bleekstraat - R - Lelie-
straat -R - Iekink - L - Spalstraat wordt
Hummeloseweg - L – Berkenlaan - R -
Zelhemseweg - L - Hietmaat 

MIDDAGPAUZE 

MIDDAGROUTE
Start: terrein De Hietmaat

L - Zelhemseweg - L - Winkelskamp - L -
Winkelsweg - R zie pijl - L - Beijerink-
dijk - RD - de Dunsborg - R - Elferink-
dijk - Zelhemseweg oversteken Kroeze-
rijweg - Rotonde rechtdoor richting
Keijenborg L - Hengelosestraat - L -
Remmelinkdijk - R - Wiendelsweg - R -
Weeninkweg/Hoegenstraat - r.o. - Ak-
kermanstraat - R - bosweg (direct na
huisnr. 7) - R - einde bosweg (Uilenes-
terstraat)- L - Uilenesterstraat - L - Uile-
nestersrtaat volgen - R - Kerkstraat - L –
Booltinkplein. 

Sherrystop tegenover kerk op de
Booltinkplein.
L - terrein verlaten Pastoor Thuisstraat
- R - Geltinkweg - R - Kolderweiweg 
R - Kerkstraat - R - Branderhorstweg - R
- Steenderenseweg - L - Koekoekweg 
L - Hogenkampweg - R - Banninkstraat
- R - Elderinkweg (het nieuwe gemeen-
tehuis links) rotonde 2e afslag recht
oversteken Hummeloseweg - R - Ber-
kenlaan - R - Zelhemseweg - L - Hiet-
maat
Einde middagroute.

Zondag 6 september

Koetsentocht 'In Stap en Draf' 
in Hengelo
Ook dit jaar staat het gastvrije Gel-
derse Hengelo op zondag 6 septem-
ber in het teken van een koetsen-
tocht die zal worden verreden door
de mooie omgeving en in het bij-
zonder het prachtige coulissen
landschap. Om dit nog eens duide-
lijk naar voren te brengen zal de rit
starten vanaf het terrein De Hiet-
maat tussen 10.00 en 10.30 uur.

PROGRAMMA CAFÉ HEEZEN
Bij Café Heezen start de kermis op 

DONDERDAG 10 SEPTEMBER 
’s avonds met het opgeven voor het vo-
gelschieten in het café. De muzikale
activiteiten hebben buiten plaats: van-
af het terras wordt een overkapping
geplaatst richting marktplein, waar
ook de bands zullen optreden. De en-
tree is hier gratis. 

Vanaf 21.30 uur staat daar de formatie
Storing. Deze feestband telt drie pretti-
ge gestoorde heren, die hun muzikale
sporen inmiddels ruimschoots heb-
ben verdiend. Met acts zoals onder
meer het mini-piratenfestijn, DJ Geit
en het rondje ‘dialect’ onderscheidt
Storing zich van doorsnee bands. Spe-
ciale gast deze avond is Sanne van Pe-
tersen. Zij zal een aantal nummers
met de band meezingen.

VRIJDAGAVOND 11 SEPTEMBER
treedt vanaf 21.30 uur bij Heezen de

locaal bekende band Van Peelen op.
Deze viermansformatie is voortgeko-
men uit de bands Rhavage en Tune.
De muzikale keuze van deze band is
zeer divers en bestaat uit rockcovers
van Queen, Golden Earring, U2, Kane,
James Brown, Coldplay, The Police,
Nickelback en vele anderen. Van Pee-
len is een rockcover band met passie
en enthousiasme. Zij maken muziek

voor hun eigen plezier alsook voor dat
van het publiek.

ZATERDAG 12 SEPTEMBER
staat vanaf 21.30 uur Laroque op het
podium. Vier muzikanten, een zanger
en een zangeres met een gedeelde pas-
sie voor het maken van muziek in z'n
puurste vorm. Een spetterende cover-
band met een voorkeur voor de wat
steviger pop- en rocksongs maar veel-
zijdig genoeg om uitstapjes te maken
naar disco-, Nederlandstalige en/of
funky nummers. En met lef genoeg
om de wat minder voor de hand lig-
gende nummers te spelen en ze een ei-
gen 'sound' te geven. Laroque staat
voor een avond 'uit je dak', waarbij de
bandleden zelf het goede voorbeeld
geven.

PROGRAMMA GROTE FEESTTENT
OP DE VOGELWEIDE
VRIJDAG 11 SEPTEMBER
is zowel ’s middags als ’s avonds de
Perfect Showband te zien en te horen.
Hun repertoire varieert van rock- tot
feestmuziek. Deze formatie is inmid-
dels een begrip geworden in de natio-
nale- en internationale feestwereld.

ZATERDAG 12 SEPTEMBER
treedt zowel overdag als ’s avonds Al-
phaLive op. Omdat alles live is, is het
natuurlijk belangrijk dat er goede mu-
zikanten op het podium staan. Samen
hebben deze muzikanten dan ook een
jarenlange ervaring opgedaan in het
coverbandcircuit door heel Neder-
land. Door samen te werken met be-
kende artiesten staken zij als band
veel nuttige informatie op. Deze rijke
bagage neemt AlphaLive dan ook elke
keer mee als ze het podium opstap-
pen. Ook op de kermis in Steenderen
zullen zij zorgen voor een muzikale,
feestelijke sfeer!

Kermisprogramma 
Café Heezen Steenderen
Op 10, 11 en 12 september aan-
staande is het in Steenderen weer
feest tijdens de jaarlijkse kermis.
Ook dit jaar is er weer een vol pro-
gramma, met veel gezelligheid en
muziek, zoals bij Café Heezen de
bands Storing, Van Peelen en Laro-
que en in de feesttent bij de vogel-
weide de bands Perfect Showband
en AlphaLive.

Joop Boerstoel is sinds 1995 ook inter-
nationaal actief. Zo werkte hij onder
meer als gastdirigent en cursusleider
in Italië (o.a. Conservatorium van Co-
mo en ‘ Corpo Musicale Santa Ceci-
lia’Besana Brianza), Engeland (Royal
Military School of Music ‘Kneller Hall’
Londen), Australië (Monash University
Wind Symphony Melbourne) en China
(Beijing Children’ s Palace School Or-
chestra). In augustus 2001 dirigeerde
hij het Zomer Orkest Nederland (Hoog-
teZON) t.g.v. het vijftienjarig jubileum.
Ook in 1989 en 1990 was hij al eens di-
rigent van dit projectorkest. Als diri-
gent trad Joop Boerstoel ook op met di-
verse nationaal en internationaal be-
kende artiesten, waaronder Rian de
Waal en Bert van den Brink (piano).
Verder met o.m. Ernst Daniël Smid

(zanger) en Steven Mead (euphonium),
The Dutch Swing College Band, Jörgen
van Rijen (solotrombonist Koninklijk
Concertgebouw, Jos Jansen (bastrom-
bone Marinierskapel) alsmede de klari-
nettisten Eddy Vanoosthuyse (solokla-
rinettist Vlaams Radio Symfonieor-
kest), Jan Wijenberg (basklarinettist
KMK/ JWF) en Arno Stoffelsma (klari-
nettist Het Gelders Orkest). Joop Boers-
toel is momenteel dirigent van een
viertal harmonieorkesten. Ook functi-
oneert hij als examinator voor de lan-
delijke muziekexamens en als jurylid
voor solistenwedstrijden. Van 1989 tot
en met 2004 was hij werkzaam als kla-
rinetdocent aan ‘De Muzehof‘ Cen-
trum voor de Kunsten in Zutphen.

Joop Boerstoel werkte bij uitgeverij ‘De
Haske ‘ mee aan de ontwikkeling van
de serie ‘Horen, Lezen & Spelen ‘, een
in 2002 gereed gekomen driedelige
methode voor klarinet en andere
blaasinstrumenten. In 2005 was Joop
als eindredacteur betrokken bij de uit-
gave van het boek ‘Het gecomponeer-
de kleinkind ‘ van auteur Hans Offrin-
ga. Een muzikale vertelling met via in-
ternet te downloaden improvisaties
van Jan Vayne. 

Sinds 1998 is Joop Boerstoel als consu-
lent muziekdiensten/ adviseur muziek
verbonden aan het Muziekuitleen- en
Informatiecentrum (MUI) te Arnhem
en vanaf 2001 wordt hij door het lan-
delijk steunpunt voor de amateur-
kunst Kunstfactor als externe deskun-
dige ingezet voor repertoire- informa-
tiebijeenkomsten. Tevens maakte hij
jarenlang voor dezelfde instantie deel
uit van de Repertoriumcommissie.
Tussen 1999 en 2004 maakte Joop
Boerstoel deel uit van het algemeen
bestuur van de Bond van Orkestdiri-
genten (BvO) en heeft hij thans zitting
in de redactie van het vakblad ‘De Diri-
gent’, een uitgave van voornoemde
vakorganisatie.

Joop Boerstoel
veelzijdig musicus
De Vordense musicus Joop Boers-
toel en tevens artistiek leider van
het ‘Viaggio Italiana’ (Italiaans
Promsconcert) studeerde aan de
Hogeschool Enschede sector Con-
servatorium (Ha/ Fa directie en kla-
rinet) en het Maastrichtse Conser-
vatorium (orkestdirectie). Zijn do-
centen aan deze instituten waren
o.a. Gert Buitenhuis en Jan Stulen.
Ter afsluiting van de studie UM Ha/
Fa directie (1991) dirigeerde Joop
Boerstoel de Marinierskapel der
Koninklijke Marine en in datzelfde
jaar leidde hij wederom dit orkest;
dit keer als geselecteerd cursist in
het slotconcert van de ‘ Eerste In-
ternationale Dirigentencursus’ in
de Doelen te Rotterdam. Als cursus-
leider trad op de befaamde Ameri-
kaanse dirigent Arnald D. Gabriel.
In juli 1993 won Joop Boerstoel de
felbegeerde ‘Zilveren Dirigeerstok’
tijdens de ‘ Internationale Dirigen-
tenwedstrijd’ in het kader van het
Wereld Muziek Concours in Kerk-
rade.. Ditmaal was de Koninklijke
Militaire Kapel uit Den Haag het
uitvoerende orkest.
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Het damesteam is nog dringend op
zoek naar versterking. We zoeken spe-
lers en een tweede keeper. Het dames-
team heeft naast leden uit Hengelo
ook leden uit Halle, Zelhem, Zutphen
en Warnsveld. De training wordt ver-
zorgd door handbalgoeroe Ton van
Huffelen uit Zelhem en is op de don-
derdagavond in sporthal De Kamp in
Hengelo om 20.45 uur. Sinds dit sei-
zoen is er ook een extra training voor

de liefhebbers op de dinsdagavond in
de gymzaal in Hengelo. Deze extra
training is samen met de heren en de
A-jeugd en richt zich op conditie,
kracht en coördinatie. De handbal-
wedstrijden worden gespeeld op de
zondag. De competitie start eind sep-
tember en eindigt eind maart. 

Heb je zin om te handballen, aarzel
dan niet om een paar keer gratis mee
te trainen!! Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Marion Mij-
nen (06-46282263) of stuur een mail
naar bestuur@svquintus.nl. Voor meer
informatie over onze vereniging ver-
wijzen wij u naar onze website
www.svquintus.nl

SV Quintus zoekt handbaldames
Handbalvereniging SV Quintus is
een actieve vereniging in Hengelo
Gld. De vereniging heeft ongeveer
50 enthousiaste leden. SV Quintus
is de enige handbalvereniging bin-
nen de gemeente Bronckhorst.

UITSLAGEN VAN L.R. EN P.C. 
DE GRAAFSCHAP UIT VORDEN
Afgelopen weekend werd er op de
Hietmaat in Hengelo (gld) een con-
cours georganiseerd.
Onze leden deden hier goede zaken.
Jolien Kastermans behaalde met haar
pony Kees, 2 keer een 1ste prijs in de
klasse L2 cat. E. met 190 en 191 pun-

ten. Sietske Rouwenhorst behaalde
met Sandor, een 1ste prijs in de klasse
L1 cat. D. met 189 punten.

Ook de paardenruiters en amazones
deden het goed. Chris van Dijk behaal-
de met Amiga Maya een 3de prijs in de
klasse B met 189 punten. Mandy Go-
tink behaalde met haar Suzie G, in de

klasse B, een 2de prijs. Anke Woerts be-
haalde met Spetter een 2de prijs met
185 punten in de klasse L1.

In Bathmen werd ook een concours
georganiseerd. Hier kwam Joanne Pel-
lenberg aan de start met haar paard
Santos. Ze werd in de L1 dressuur
2 keer 4e met resp. 183 en 193 pnt.

P a a r d e n s p o r t

Het geheugenspreekuur is bedoeld
voor mensen van 55 jaar en ouder die
vragen hebben over hun geheugen of
over andere klachten zoals piekeren,
concentratieproblemen of somber-
heid. 

Voor een folder, meer informatie of
een overzicht van alle (regionale) ge-
heugenspreekuren kunt contact opne-
men met mevrouw M. te Hennepe, tel.
0575-58 24 50. Op het geheugenspree-
kuur kan men zonder afspraak en
zonder verwijzing van de huisarts te-
recht. In een persoonlijk gesprek be-
antwoordt een deskundi¿ge uw vra-
gen. De vragen kunnen gaan over
uzelf maar ook bijvoorbeeld over uw
partner of één van uw ouders. Indien
van toepassing kan een korte geheu-

gentest afgenomen worden. Het ge-
sprek wordt afgerond met een vrijblij-
vend advies. 

Waarom het geheugenspreekuur?
Iedereen vergeet wel eens een naam of
waar de sleutels zijn gebleven. Jonge-
ren maken zich daarover geen zorgen,
maar ouderen denken bij zo’n gebeur-
tenis al snel aan dementie. De vraag of
er sprake is van gewone vergeetach-
tig¿heid, ouderdomsvergeetachtig-
heid of dementie komt om de hoek
kijken. Dit kan veel onzekerheid met
zich meebrengen en mogelijk zelfs lei-
den tot het ontstaan of een toename
van de (lichamelijke) klachten. Veel
ouderen met zorgen over hun geheu-
gen stappen niet of te laat naar de
huisarts of een andere hulpverlener.

Men vindt het moeilijk om het onder-
werp aan te snijden of meent dat er
aan geheugenklachten weinig te doen
is. Dat laatste is echter vaak onjuist.
Vergeetachtigheid kan veel verschil-
lende oorzaken hebben zoals somber-
heid, een lichamelijk probleem of
overbelasting doordat men zorgt voor
een ander. Door niet over geheugen-
klachten te praten kan men zich on-
nodig ongerust maken of te lang rond-
lopen met een probleem dat mogelijk
verholpen zou kunnen worden. Op
het geheugenspreekuur heeft men de
tijd en de deskundigheid om een eer-
ste inschatting te maken wat de oor-
zaak van de geheugenklachten zou
kunnen zijn en of verdere hulp nodig
is. Heeft u dus geheugenklachten (of
aanverwante problemen zoals angst,
gepieker, concentratieproblemen of
somberheid) óf heeft u in de naaste
omgeving iemand met dergelijke pro-
blemen én wilt u er meer over weten:
bezoek het geheugenspreekuur!

Woensadag 2 september

Geheugenspreekuur voor mensen
vanaf 55 jaar
Op woensdagmorgen 2 september 2009 wordt het geheugenspreekuur
gehouden in verzorgingshuis ‘Croonemate’, Steinlaan 50 in Doetinchem
en op woensdagmorgen 16 september vindt het geheugenspreekuur
plaats in ’t Klooster, Fidessa Welzijn, F.B. Deurvorststraat 43 te Ulft.

De routes waren zeer goed uitgezet
door het zogenaamde pijltje / bolletje
systeem. Dit is een systeem wat bij de
motorrijders zeer bekend is. De routes
werden ook aangeboden op navigatie.
Wie liever met een voorrijder mee wil-
de rijden, kon uit verschillende ver-
trektijden en voorrijders kiezen, van
chopper tot sportief. De avondvier-
daagse wordt al jaren door de KMC ’95
georganiseerd en het deelnemersaan-
tal neemt elk jaar weer toe. Dit jaar
gingen er ongeveer 450 motormuizen
van start! 

Het bestuur krijgt voor dit gebeuren
enorm veel steun van vele vrijwilligers
die de KMC een warm hart toedragen.
Deze mensen zorgen ervoor dat de
routes worden uitgezet. Deze routes
worden meerdere keren nagereden ter
controle. Zelfs op de dag van rijden ge-
beurd dit nog om eventuele wegafzet-
tingen te kunnen omzeilen. Bij clubca-
fé Evers zit de crew klaar om alle in-
schrijvingen goed te laten verlopen.
Bij de koffiepauze zitten de stempelda-
mes voor de controle. De voorrijders
die groepen voorrijden en er wordt

een bezemwagen achter de hand ge-
houden voor eventuele pech gevallen.

De KMC ’95 is een zeer actieve motor-
club met veel activiteiten. Elke zon-
dagmorgen is er een toertocht voor le-
den, drie dagtochten verdeeld over de
zomer, voor leden en niet leden. Ver-
der is er een 3-daags motorweekend,
alleen voor leden, avondvierdaagse
voor leden en niet leden, feestavond,
alleen voor leden en midwinteractivi-
teit, lezing / foto’s / film en dergelijke.
Lijkt het u wat om op een zondagmor-
gen een keer mee te rijden? De start is
om 9.30 uur vanaf Café Evers aan de
Keijenborgseweg in Velswijk. Infor-
matie kunt u krijgen via de website:
www. kmc95.nl of via het secretariaat:
Theo Stapelbroek, tel. 0575-462429.

Succesvolle motoravondvierdaagse
KMC '95

Van 18 tot en met 21 augustus organiseerde de Keijenborgse motorclub
KMC ’95 haar succesvolle avondmotorvierdaagse. De routes worden altijd
door de eigen leden uitgezet en gingen elke avond door een ander deel
van de Achterhoek. De lengte was ongeveer 100 kilometer. Ook zeer veel
niet leden deden één of meerdere avonden mee.

Iedereen is van harte welkom om het
resultaat te komen bekijken tijdens
het open huis op zaterdag 5 septem-
ber, tijdens de volksfeesten in Hoog-
Keppel.

In mei 2009 ontving de Stichting
Dorpshuis Keppel van de Provincie
Gelderland een Europese LEADER+-
subsidie voor het opknappen en aan-
passen van het gebouw. Deze subsidie
bedroeg 50% van de totale renovatie-
kosten; de overige 50% moest worden

gedekt door o.a. zelfwerkzaamheid
van ouders en leerkrachten, particu-
liere fondsen, bedrijfs- en relatiespon-
soring en diverse wervingsactiviteiten.
Momenteel worden door de sponsor-
commissie van de Stichting Dorpshuis
Keppel nog sponsoren benaderd. Om
het gebouw aan te passen aan de nieu-
we Dorpshuisfunctie zijn onder ande-
re de volgende werkzaamheden uitge-
voerd in het gebouw: Creëren multi-
functionele ruimtes, vergaderfacilitei-
ten, zoals pantry's en keuken, opslag-
ruimte voor materialen en muziekin-
strumenten, realisatie sanitairgroe-
pen (tegelwerk, wasbakken en toilet-
ten), inrichten invalidentoilet, techni-
sche installaties gebouw, schilderwerk
binnenzijde en nieuwe tegelvloer en
vloerbedekking. 

Tijdens het open huis kunnen de be-
zoekers via fotopanelen bekijken hoe
de diverse ruimtes er vóór de verbou-
wing uitzagen, en het uiteindelijke re-
sultaat bekijken.

Zaterdag 5 september

Open huis Dorpshuis Keppel
Op zaterdagmorgen 5 september
2009 houdt de Stichting Dorpshuis
Keppel (SDK) open huis in het ge-
heel gerenoveerde gebouw De Bon-
gerd in Hoog-Keppel. De afgelopen
maanden is door de aannemer en
vele ouders en leerkrachten enorm
hard gewerkt om het gebouw,
waarin basisschool De Bongerd is
gevestigd, te renoveren en bouw-
kundig aan te passen aan de nieu-
we functie van Dorpshuis.

Sommige kinderen hebben voldoende
zelfvertrouwen, andere kunnen wel
een steuntje in de rug gebruiken. 

Gebrek aan zelfvertrouwen kan zich
op uiteenlopende manieren uiten. Het
ene kind wordt slachtoffer van peste-
rijen, het andere wordt juist een pest-
kop of een vechtersbaas. Weer ande-

ren trekken zich terug en hebben nau-
welijks sociale contacten. In deze cur-
sus leren kinderen hun zelfvertrou-
wen vergroten, zowel op lichamelijk
als mentaal vlak. De cursus bestaat uit
tien bijeenkomsten van 1,5 uur. De
cursus is er voor de leeftijdsgroep van
8-10, 10-12 en van 13-15 jaar. 

Plaats: Doetinchem en Winterswijk.
Start: zaterdag 19 september. Aanmel-
ding/Informatie: 0314-356431 of cur-
susbureau@sensire.nl Voor informatie
omtrent het lidmaatschap van Vereni-
ging Kruiswerk Sensire kunt u terecht
op www.kruiswerk.nl

Cursus Zelfbescherming
voor kinderen
Het cursusbureau van Sensire or-
ganiseert voor Kruiswerk Sensire
en exclusief voor leden van Vereni-
ging Kruiswerk in Doetinchem en
Winterswijk de cursus  Zelfbe-
scherming voor kinderen.

PROGRAMMA OVERZICHT
9.30 uur kerkdienst (startzondag). 
Van 12.00- tot 14.00 uur geeft orga-
nist Wim Davidse uitleg over het

kerkorgel. Belangstellenden mogen
proberen op het orgel te spelen. Om
14.00 uur en om 15.00 uur kunt u
luisteren naar het Gospelkoor Inspi-
ration uit Vorden onder leiding van
Hr P. Piersma.

Presentaties: Jeugdwerk(buitenacti-
viteit), Wereldwinkel, Nederlands Bij-
belgenootschap, Amnesty Internatio-
nal, Werkgroep Oecumene Wereld-
wijd, Missionaire werkgroep, Litur-
gisch Bloemschikken, Diaconie acti-
viteitencentrum ‘De Houtmolen’,
Boekentafel met kerkelijke infor-
matie, Halse kunst en om 16.45 uur
is er een korte Vesperdienst.

Zondag 6 september

Tijdens de Halse Dag 
staat de kerkdeur
gastvrij open
Zondag 6 september is de Halse
Dag. Op deze dag is de Grote Kerk
geopend om een ieder die dat wil
de gelegenheid te geven de kerk te
bezoeken. Vanaf 12.00 uur zullen
verschillende ‘groepen’ zich pre-
senteren. Tevens is er een exposi-
tie waar het werk te zien is van
creatieve Hallenaren. Er is gele-
genheid om onder het genot van
een kopje koffie of thee elkaar te
ontmoeten.
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geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak) I dezelfde dag nog aan

de beurt (indien mogelijk) I maandag- en donderdagavond tot 22.00 uur I
dinsdags gehele dag gesloten I zonnekelder met zonnebank

Molenweg 7a - 7223 DN Baak  –  Tel. 0575 44 20 67
hetkniphuus@hotmail.com

KAPSALON

...metsmaak ingericht!
Bruggink. Een badkamer naar wens.
Een badkamer moet passen bij uw stijl van

werken, wonen en ontspannen. In onze show-

room vindt u een ruime keuze in stijlen, de

laatste trends en de nieuwste technieken.

Onze adviseurs ontwerpen samen met u een

inrichting naar uw wensen. Meer inspiratie op:

www.bruggink-bv.nl.

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

(MSFC gediplomeerd en gecertifi ceerd)

Kijk op www.oldehietmoat.nl
voor meer informatie

 of bel: 06 1369 1852

7021 JA 5A Zelhem

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

APK
€ 19,=
voor Benzine- 

en Dieselauto’s

GRATIS
Airco Controle

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.

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

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

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

Bloemschikken
Er zijn nog enkele plekken voor onze 

bloemschikcursus in Hengelo.

We starten half september.

Voor meer informatie kunt u langs komen

of even bellen 0575-461622 of kijk op 

onze website www.groot-roessink.nl

TEKENBURO
BOUWKUNDIG CAD TEKENBURO

Heeft u bouw- of verbouwplannen?
Wij verzorgen voor u het tekenwerk en bouwvergunning aanvraag.
Daliastraat 2, 7221 AN Steenderen, tel. 0575 - 451641 
Hoogstraat 42, 7227 NJ Toldijk, tel. 0575 - 452047   
Tel. mob.: 06 - 30382364 of 06 - 40700995 E-mail: info@awa-tekenburo.nl

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

Ben je accuraat, vlot en zelfstandig. 
Leeftijdsindicatie 17 t/m 23 jaar.

Erv. allround klussenman
b.z.a. voor klussen in,

op of rondom het huis.
Tel.: 0651980809
Euro 22,50 p.u.

Geniet van een
heerlijk

ontspannende
massage.

Een keuze uit een
Ayurvedische massage
met warme olie, of een
Oosterse massage met

warme kruidenstempels.
De massage verhelpt en
voorkomt lichamelijke

klachten. Je krijgt er meer
energie door!

Praktijk voor
natuurgeneeskunde DORINE

de Heurne 49
7255CK Hengelo Gld.

tel. 0575-463122
www.praktijkdorine.nl

Aangesloten bij BATC en RING
(mogelijke vergoeding ziekte-

kostenverzekering)



Alzheimervereniging
De eerstvolgende activiteit is een boottocht op vrijdag 18
september in het kader van WereldAlzheimerDag. De boot
vaart over de Oude IJssel van Doetinchem naar Doesburg en
terug.  Mensen met dementie kunnen op deze tocht 1 bege-
leider meenemen. Belangstellenden kunnen zich nu al aan-
melden. Voor meer informatie: telefoon 06-20412665 of
email doetinchem@alzheimer-nederland.nl. Zie ook de in-
ternetsite www.alzheimer-nederland.nl/doetinchem

Studiekring voor ouderen
Stichting Welzijn van zowel Vorden, Steenderen als Henge-
lo wil in het najaar starten met een Studiekring voor Oude-
ren. Een groepje van ongeveer 10 personen komt dan 1x per
2 weken bij elkaar om met elkaar een zelf gekozen onder-
werp uit te diepen. Hobby’s, interesses, herinneringen aan
vroeger etc. kunnen aan bod komen. Kennis en levenserva-
ring zijn de attributen om invulling te geven aan deze mid-
dag. Daarnaast gaat het om gezelligheid en aandacht voor
elkaar. Er zijn geen kosten aan verbonden. Lijkt het u iets?
U kunt zich aanmelden bij de betreffende stichting (voor de
adressen zie boven aan de pagina). Binnenkort ontvangt u
dan een uitnodiging voor een samenkomen waarbij we het
reilen en zeilen van de studiekring willen toelichten, daar-
na u kunt beslissen of u wilt deelnemen aan de Studiekring
voor Ouderen.

Computercursussen
De computercursussen in Zelhem gaan in oktober 2009
weer van start. U kunt zich opgeven voor één van de compu-
tercursussen. Alle senioren zijn van harte welkom, deelne-
mers hoeven geen lid van de ANBO te zijn om deel te kun-
nen nemen. Er zijn cursussen voor beginners, aansluitende
vervolgcursus, Excel, fotobewerking, bestandsbeheer, foto-
grafie. De cursus fotografie is al volgeboekt. Opgave voor de
overige cursussen vóór 20 september 2009 bij Han Legters,
e-mail, Han-Halle@hetnet.nl Voor informatie tel. 0314-
631036. 

Demonstratiebijeenkomst nieuwe cursus ‘Op zoek
naar zin’
Een cursus rond het eigen levensverhaal voor mensen vanaf
55 jaar. Donderdagmorgen 3 september verzorgt GGNet een
demonstratiebijeenkomst voor de cursus ‘Op zoek naar zin’
rond het eigen levensverhaal. De bijeenkomst is van 10.00
tot 11.30 uur in het kerkelijk centrum Het Leerhuis naast de
Lambertikerk, Markt 2 in Zelhem. De bedoeling van de bij-
eenkomst is om geïnteresseerden kennis te laten maken
met de inhoud en werkwijze van de cursus. De toegang is
vrij. Er kunnen maximaal 16 mensen deelnemen.
De cursus ‘Op zoek naar zin’ is bedoeld voor mannen en
vrouwen van 55 jaar en ouder die op zoek zijn naar een
nieuwe perspectief of naar zinvolle en stimulerende activi-
teiten maar niet goed weten hoe dit op te pakken. In de cur-
sus ‘Op zoek naar zin’ willen we met u vanuit uw eigen le-
vensverhaal zoeken naar nieuwe uitdagingen. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van verhalen, gedichten, oefenin-
gen en gesprekken. U deelt natuurlijk alleen die verhalen
die u kwijt wilt. Als je wat somber of depressief bent, ver-
geet je dat er ook veel mooie herinneringen zijn. In deze
cursus wordt veel aandacht besteed aan de mooie momen-
ten in het leven (schatgraven). De cursus helpt u op deze wij-
ze om het verleden een plekje in het heden te geven zodat
er meer ruimte ontstaat om te genieten voor de toekomst.
Voor meer informatie over de demonstratieles, de cursus of
een folder kunt u contact opnemen met Elise Kox, GGNet
Preventie (0575-582450) of preventie@ggnet.nl. 

Themaochtend over het geheugen
Op woensdagochtend 9 september 2009 zal van 9.30-11.30
uur een themaochtend over het geheugen worden gehou-
den in de Oranjehof, Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem. De
themaochtend wordt georganiseerd door Stichting Welzijn
Ouderen Zelhem en GGNet Preventie.  De themaochtend is
bedoeld voor alle mensen die meer willen weten over de
werking van het geheugen en hoe men het geheugen opti-
maal kan laten functioneren. Voor meer informatie en aan-
melding kunt u contact opnemen met M. Frencken, tel. 06
13280466.

Wij vragen u om u zo snel mogelijk aan te melden voor
de georganiseerde cursussen en activiteiten, ook al zijn
ze wat later in het seizoen. Hiervoor bedankt.

Club 60+
Op woensdag 2 september om 14.00 uur start  het nieuwe
seizoen met een gezellige middag in het Dorpshuis te Voor-
Drempt. Frits van Diks en Eppy van de Boekhorst verzorgen
een optreden met zang, accordeon, gedichten en verhalen.
U kunt zich ook opgeven voor het jaarlijkse reisje op 25 sep-
tember. Tel. 0313-479532.

Kunstbus vrijdag 9 oktober 
Tibetan Institute of Performing Arts brengt folkloristische,
mysterieuze dansen die worden begeleid door Tibetaanse
instrumenten waar u zeker bij moet zijn. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij. Voor opgave en informatie tel. 0314-383448 of
0314-380232. Plaats: de Hanzehof te Zutphen. Kosten € 30,- per
persoon. 

Mobiel telefoneren
De workshop ‘Omgaan met uw mobiele telefoon’ was op
14 mei een groot succes. Eind november wordt een tweede
gratis workshop gegeven door leerlingen van het Graaf-
schapcollege. U kunt zich alvast aanmelden. Plaats: in het
Centrum te Hoog-Keppel.

Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele plaat-
sen vrij op de woensdagmorgen. De oefeningen worden op
maat aangeboden onder deskundige begeleiding van een
fysiotherapeut. Ook mensen van buiten de regio Drempt,
Hummelo en Keppel zijn welkom. Plaats: fysioplusruimte in
het Centrum te Hoog-.Keppel. Start: woensdag 2 september.
Tijd: van 10.00-11.00 uur. Kosten: € 60,- voor 10 lessen.

Meer Bewegen Voor Ouderen
Het nieuwe seizoen wordt in september gestart met een
tweede groep. Plaats: De Hessenhal te Hoog-Keppel. Kosten:
€ 40,- voor het hele seizoen. Tijd: woensdagmorgen 10.45-
11.30 uur. Snelle opgave is gewenst.

Tai-Chi cursus
Deze cursus wordt gegeven door de ervaren Tai- Chi -Tao
docente mevrouw Francis Arntz. Start: dinsdagmorgen 20
oktober van 10.00-11.00 uur. Plaats: het Centrum te Hoog-Keppel.
Kosten: € 55,- voor 8 lessen  Deze cursus is volgeboekt en u
kunt zich aanmelden voor 2010.

Nordic-Walking
De eerste les is op zaterdag  26 september. Tijd: van 9.15-
10.15 uur waarna in het Centrum koffie/thee gedronken
kan worden. Start is op het plein te Hoog-Keppel. Kosten
€ 50,- voor 5 lessen inclusief gebruik van poules. Na de cursus
kunt u iedere zaterdagmorgen wandelen in groepsverband.

Koken voor mannen
Na 2 succesvolle cursussen start de volgende op dinsdag-
middag 6 oktober van 15.00- 17.00 uur, waarna gezellig geta-
feld wordt met uw gekookte gerechten. Plaats: Restaurant
’t Hart Van Hummelo te Hummelo. Kosten: € 100,- voor 8 les-
sen inclusief de maaltijd  en een kop koffie bij ontvangst,
exclusief overige dranken. Haast u met uw aanmelding,
er zijn nog 3 plaatsen beschikbaar.

Mandela tekenen 
Een mandala tekenen is rustgevend en biedt een plezierige
vorm van concentratie en ontspanning. Het resultaat is altijd
verrassend. De cursus wordt gegeven door mevr. Aleida  Hen-
driks. Start: donderdag 15 oktober van 09.30-11.30 uur. Plaats:
in de huiskamer van het Centrum. Kosten: € 80,- voor 6 lessen
inclusief het materiaal. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Computercursussen
gegeven door de heren Jan Everts en Ton Sandifort.
Plaats: Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. PC-Basiscur-
sus is volgeboekt. Meldt u zich aan voor de volgende cursus.
Deze cursus wordt in een kleine groep (5 personen) gegeven,
zodat aan elke deelnemer voldoende aandacht besteedt kan
worden. De cursussen zijn altijd op dinsdag-, woensdag- en
donderdagavonden.

PC-Vervolgcursus E-mail/etiketten en Windows XP 
Start: 27- 28- 29 oktober van 20.00- 21.30 uur. Er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar. Kosten: € 22.50 voor 5 lessen.

PC-cursus foto bewerken
We gebruiken het Picassa-programma. Start: 22-23-24 sep-
tember van 20.00-21.30 uur. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Kosten: € 22,50 voor 5 lessen.

Computerspreekuur
Door enkele vrijwilligers wordt t.z.t. een computerspreekuur
georganiseerd. PC-vraagstukken worden dan met u opgelost.
Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u zich alvast aanmelden.

Koersbal
Op iedere donderdagmiddag kunt u deelnemen aan het
koersballen. Het is erg gezellig en komt u eens kijken.
Plaats: huiskamer van het Centrum. Start: 3 september van
13.45-16.00 uur. Kosten: geen.

Fietstocht
De maandelijkse fietstocht is op 24 september. Onderweg
wordt een koffie-/theestop gehouden. Start: om 14.00 uur op
het plein te Hoog-Keppel.

Veilig Verkeer
Op dinsdag 20 of 27 oktober wordt een voorlichtingsmiddag
georganiseerd. Door middel van dia's worden met een rij-
schoolhouder de nieuwe verkeersregels doorgenomen en
toegelicht. Dit geldt voor alle weggebruikers. Nader bericht
volgt en u kunt zich alvast aanmelden. 

AWBZ informatiemorgen
Door mevr. Zwanepoel van Zorgbelang wordt informatie ge-
geven over de veranderingen in de Algemene Wet Bijzonde-
re Ziektekosten. Zorgbelang komt op voor de belangen van
de cliënt en vertelt wat de wijzigingen en de gevolgen zijn
voor u. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Plaats:
huiskamer van het Centrum. Tijd: dinsdag 6 oktober 10.00 uur.
Kosten: geen.

Ouderenmiddag
Op woensdagmiddag 4 november is in het Dorpshuis te
Voor-Drempt de jaarlijkse bijeenkomst voor ouderen. De Ma-
rattenband verzorgt een gezellig programma met een hapje
en een drankje. Kosten: € 3,- en u kunt zich alvast opgeven.

Vrijwillig huisbezoek van start gegaan
In oktober gaan de vrijwilligers weer van start met de voor-
lichtende huisbezoeken aan 75+ ers bij ouderen die in 2009
75 jaar worden of zijn geworden en wonen in het gebied van
de voormalige gemeente Hummelo en Keppel. Deze ouderen
zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen om zich op te
geven voor een informatief huisbezoek door een vrijwilliger.
De informatie die gegeven wordt gaat hoofdzakelijk over de
mogelijkheden op het gebied van welzijn, wonen en zorg in
de gemeente Bronckhorst. Deze uitnodiging wordt verzorgd
in samenwerking met de gemeente. In de maanden oktober
en november worden de ouderen thuis bezocht. Men komt op
verzoek van de oudere. Deze bezoeken worden jaarlijks her-
haald bij telkens een andere groep ouderen. Mocht u ook
geïnteresseerd zijn in zo’n bezoek en u hebt geen uitnodiging
ontvangen dan kunt u zich alsnog opgeven bij ouderenadvi-
seur mevr. Ineke Bijsterbosch op  telefoonnummer 06
10687320. Ook als u nog geen 75 bent, of deze leeftijd al bent
gepasseerd, kunt u vragen om een bezoek aan huis.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdagmiddag
van 13.30 tot 14.00 uur en op donderdagochtend van 09.00
tot 09.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan Tel. 0314-380232 of antwoord-
apparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en
donderdag van 08.30 tot 16.30 uur. De cursusopgave kunt u
sturen naar: Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel,
Burg. Panhuysbrink 1E, 6997 AA Hoog-Keppel.

CURSUSOPGAVE-FORMULIER

Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursussen:

————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————

Naam: ——————————————————————————————————————————————

Adres: ——————————————————————————————————————————————

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

Tel.nr.: ——————————————————————————————————————————————

E-mail: ——————————————————————————————————————————————

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel
Tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 14.00 uur. Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur, 
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur

✁



Dinsdagochtend: inloopochtend!
Elke dinsdagochtend is er in de grote zaal van De Bongerd
de mogelijkheid om een spelletje te doen, of alleen binnen
te komen om een kopje koffie te drinken. Van 9.30 tot 11.30
uur zijn er vrijwilligers aanwezig voor een gezellig praatje
en om u een lekker kopje koffie in te schenken. Ook kunt u
meedoen aan een spelletje rummycub of als er animo voor
is een ander spelletje te doen. De koffie kost € 0,50 per kop-
je. Mocht u uiteindelijk besluiten om vast aan een spel mee
te doen, dan moeten we daarvoor ook een kleine bijdrage
vragen. Maar de hartelijkheid en gezelligheid kost helemaal
niets! Dus kom gewoon eens kijken, want ook dat kost hele-
maal niets. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met mevrouw Ineke Bijsterbosch. De gegevens vindt u onder
aan dit bericht.

Start studiekring voor ouderen
Een studiekring van en voor ouderen is een min of meer
permanente groep, die eens per week of twee weken bij el-
kaar komt, aandacht heeft voor elkaar en een gezamenlijk
gekozen onderwerp uitdiept. Het is dus geen cursus met
een docent, geen vrijblijvende gespreksgroep, en het is ook
geen lezing met toehoorders. In Gelderland bestaat al jaren-
lang het fenomeen studiekringen voor ouderen waarmee
niet alleen persoonlijke contacten worden aangegaan, maar
ook een zinvolle vrijetijdsbesteding oplevert. Uw eigen le-
venservaring en het respect voor dat van een ander, is één
van de kenmerken van de studiekringen. Wij hopen in
Steenderen in binnenkort een studiekring te kunnen star-
ten. In het najaar willen we bij elkaar te komen om de stu-
diekring verder toe te lichten en afspraken te kunnen ma-
ken. De datum wordt nog in een apart persbericht bekend
gemaakt. Voor meer informatie en voor opgave kunt u bel-
len  met Janny Wieggers tel. 0575 452538.

Een gezonde maaltijd thuisbezorgd
Al sinds ongeveer een jaar of tien vijftien bezorgt Stichting
Welzijn Steenderen een maaltijd aan huis. De laatste jaren
zijn het diepgevroren maaltijden die wekelijks worden be-
zorgd. De maaltijden worden afgenomen van Apetito. Een
bedrijf dat bekend staat om zijn grote assortiment en kwali-
teit. Men kan een keuze maken uit een catalogus. De bestel-
ling wordt door vrijwilligers bij u aan huis afgeleverd en in-
dien nodig doet men het voor u in de diepvries. U kunt zelf
bepalen op welk tijdstip u wilt eten. Het enige dat u nog
hoeft te doen is de maaltijd ‘af te koken’ in een oven of mag-
netron. U heeft de keuze uit diverse gerechten en maaltijden
die aan verschillende diëten voldoen. De bestelling en beta-
ling van deze maaltijden gaat via onze stichting. De kosten
kunnen daardoor voor u aan de lage kant blijven. Bent u
geïnteresseerd en wilt u weten hoe het verder gaat, of hoe de-
ze maaltijden smaken dan kunt u contact opnemen met
mevr. Gerrie Gal. De gegevens vindt u onderaan dit bericht.

Lekker eten met meer
Wilt u ook wel eens gezellig eten met meer mensen aan de
tafel? Dat kan elke woensdag om 12.00 uur in De Bongerd.
U moet zich hiervoor wel van tevoren aanmelden. Niet en-
kel alleenstaanden, ook echtparen eten bij ons mee. We heb-
ben nog wat plaatsjes vrij. Er zijn geen verplichtingen, een
vaste afspraak is mogelijk. Kom een keer mee-eten en proef
hoe het bevalt. Mocht u problemen ondervinden in de
komst naar De Bongerd of de betaling, laat dit dan even we-
ten, dan zoeken we samen naar een oplossing. Bent u geïn-
teresseerd en wilt u weten hoe het verder gaat, dan kunt u
contact opnemen met mevr. Gerrie Gal of mevr. Ineke Bijs-
terbosch. De gegevens vindt u onderaan dit bericht.

Verandering spreekuur 
Met ingang van heden verandert het donderdag spreekuur
van Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator wel-
zijn van Stichting Welzijn Steenderen. Het inloopspreekuur
is dan ’s middags in plaats van ‘s morgens. Vanaf die datum
is er dus spreekuur op maandag, dinsdag en woensdagoch-
tend van 9.00 tot 10.00 uur. En verder donderdag ’s middags
van 13.30 tot 14.00 uur. Natuurlijk blijft het op die dagen ook
mogelijk om een afspraak te maken voor een ander tijdstip.
Voor bovenstaande onderwerpen geldt: informatie en opge-
ven bij mevr. Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320 (maandag
tot en met donderdag). Of bij mevr. Gerrie Gal, tel. 0575
452270 (zie bij de onderwerpen). Bij geen gehoor a.u.b. het
antwoordapparaat inspreken met uw boodschap, naam en
telefoonnummer. U wordt dan later teruggebeld.

Rollatorkeuring
Op dinsdag 29 september verzorgt Sensire in samenwerking
met Stichting Welzijn Ouderen Hengelo in het Zorgcen-
trum De Bleijke aan de Steintjesweide 67 in Hengelo van
10.00-16.00 uur een gratis controle voor loophulpmiddelen.
Iedereen die gebruik maakt van een rollator, wandelstok,
kruk of looprek kan het loophulpmiddel laten controleren
en, indien nodig, wordt deze gratis voor u gerepareerd. Re-
gelmatig onderhoud van loophulpmiddelen is noodzake-
lijk, maar wordt vaak vergeten. Een niet optimaal werkende
remkabel van een rollator of een versleten dop onder een
wandelstok kunnen tot gevaarlijke situaties en zelf valinci-
denten leiden. Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met de klantenservice thuiszorgwinkel (0314-357419)
of met de ouderenadviseur Ans Vermeulen (0575-465281).

Scootmobieltochten  op woensdagmiddagen
Bij mooi weer willen we een tochtje van ongeveer 13 km
maken met scootmobielberijders(sters). Dit om met elkaar
extra te kunnen genieten van de zomer. U dient er zelf voor
te zorgen dat de scootmobiel voldoende is opgeladen en in
orde is, de tocht rijdt u op eigen risico. Twee vrijwilligers

fietsen mee en hopen er samen met u een gezellig uitstapje
van te maken (let wel:  zij zijn geen monteurs). Er zijn geen
kosten aan verbonden en u hoeft zich vooraf niet aan te mel-
den. Woensdag 2 september verzamelen bij het kantoor van
Stichting Welzijn Ouderen (naast de sporthal Sarinkkamp 7).
Bij voldoende animo hopen we hiermee door te kunnen gaan
zolang het weer het toelaat. Heeft u nog vragen of heeft u
speciale wensen dan kunt u mij bellen op maandag, woens-
dag en vrijdag van 10.45-12.45 uur (0575-465281).

UVV-activiteiten van start
De handwerkgroep en het dammen in de Bleijke starten op
woensdagmiddag 2 september om 14.00 uur. De vaste activi-
teiten in Ons Huis  beginnen op dinsdag 1 september. Het
koersballen om 14.00 uur op donderdag 3 september. UVV
ouderenkoor Jong van Hart om 15.15 uur en op dinsdag 8
september. De soos voor bingo en kaarten om 14.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.

September-activiteiten
in de Bleijke voor de zaterdagmiddag (graag vooraf opgeven).

5 september: pianomuziek van Faya Farrakhova.
12 september: filmmiddag van Rudi Keunen Oud Hengelo.
19 september: dia’s, films en foto’s over Oud Hengelo.
26 september: wafels bakken in het Atrium.

Meedoen met bewegingsactiviteiten?
Onder begeleiding van ervaren Meer Bewegen voor Oude-
ren-docentes kunnen ouderen vanaf 55 jaar meedoen met
een gevarieerd scala aan bewegingsvormen. Hierbij worden
oefeningen gedaan waarbij gebruik gemaakt wordt van al-
lerlei materialen en muziek. De lessen worden zo gegeven,
dat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan meedoen. Ook
is er meestal gelegenheid tot koffiedrinken en zo andere
deelnemers te leren kennen.

Meer Bewegen voor Ouderen gymnastiek
Maandag 10.30-11.30 uur:  Kleine Kerk Koorenaar Halle. Dins-
dag 9.15-10.30 uur en van 11.00-12.00 uur: Oranjehof Zelhem.

Meer Bewegen voor Ouderen watergymnastiek
Maandag 13.30-14.15 uur en van 14.30-15.15 uur:  zwembad
de Brink Zelhem.

Meer Bewegen voor Ouderen fietsen
Van april t/m oktober worden er door en voor ouderen fiets-
tochten georganiseerd.  De afstand  die gefietst kan worden
is 15, 25 en 40/50 kilometer. De fietsdagen zijn dinsdag en
donderdag. Er wordt gestart bij de Oranjehof in Zelhem.
In de winter zijn er winterbijeenkomsten in de Oranjehof.
Deze vinden plaats op de derde dinsdag in de maanden
januari, februari, maart en november. Ook niet fietsers of
oud-leden zijn van harte welkom. De middagen beginnen
om 14.00 uur. Voor het toezenden van het programma kunt
u terecht bij Stichting Welzijn Ouderen in Zelhem. Voor
meer informatie kunt u terecht bij Stichting Welzijn Oude-
ren Zelhem tel.nr. 0314-622074 of 06-13280466 bereikbaar op
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. swozel@xs4all.nl

Fietstochten september/oktober
In september zal er 25 kilometer gefietst worden op donder-
dag 3 en 24 september. De tocht zal beginnen om 9.00 uur
bij de Oranjehof aan de Pr. Beatrixstraat 41 in Zelhem. Op
dinsdag 8 september is er een tocht van 10 km. Deze begint
om 9.30 uur. Op dinsdag  15 september kan er een dagtocht
gefietst worden. Deze start om 9.30 uur en er zal ongeveer
45 tot 50 km gefietst worden. In oktober kan er op 3 oktober
een route worden gefietst van 25 km. De start is om 9.00 uur.

Fietsvaardigheid
Op woensdag 16 september is er een bijeenkomst over fiets-
vaardigheid voor mensen van 65 jaar en ouder. Deze bijeen-
komst vindt plaats in de Oranjehof en begint om 10.00 uur
en eindigt om 16.00 uur. De zaal is open vanaf 9.30 uur. Er
zal theorie gegeven worden over moeilijke verkeerssituaties
in Zelhem. Ook zal er een route worden afgelegd langs deze
situaties. Van Rahm uit Varsseveld en de Hardingbank zul-
len verschillende fietsmogelijkheden laten zien. Ook is er
een lunch. Deze lunch kost € 3,-. In verband met de lunch is
het gewenst, dat u zich opgeeft als u wil komen. Het tele-
foonnummer hiervoor is 0314-356787. U krijgt dan de Leef-
winkel aan de telefoon. Dit nummer is elke werkdag bereik-
baar van 8.30-12.30 uur.

Informatie over materiaal Thuiszorgwinkel
In Zelhem zal op 16 september van 13.00-15.00 uur een me-
dewerkster van Sensire voorlichting geven over een aantal
producten, die te koop zijn in de Thuiszorgwinkel. Deze
voorlichting zal plaatsvinden in de Oranjehof Pr. Beatrix-
straat 41 in Zelhem. De voorlichting is een onderdeel van de
fietsvaardigheid voor 65 plus. Behalve voorlichting over pro-
ducten van de thuiszorgwinkel kunt u ook informatie krij-
gen over allerlei soorten aangepaste fietsen van van Rahm
en materialen van de Hartingbank.

Telefonisch bereikbaarheid
Wij vinden het heel vervelend dat u ons de afgelopen week
telefonisch slecht heeft kunnen bereiken. Mensen die belde
hoorde regelmatig in gesprektoon. Dit werd veroorzaakt
door een KPN-storing en inmiddels hopen wij dat deze ver-
holpen is.

Themamiddag 3 november
Stichting Welzijn Vorden organiseren samen met de Oude-
renbonden (ANBO en PCOB) de jaarlijkse themamiddag op
dinsdag 3 november om 14.00 uur in ‘t Stampertje van
Dorpscentrum. Het onderwerp zal zijn: ‘Ontwikkelingen en

wijzigingen i.v.m. de belastingaangiften voor 2010’ (aangif-
ten 2009). Hiervoor is een deskundige van de belasting-
dienst kantoor Doetinchem uitgenodigd die dit onderwerp
zal toelichten en vragen beantwoorden. U bent van harte
welkom en er zijn geen kosten aan verbonden.

Themaweek in het Servicehuis te Vorden
U heeft vorige maand al uitgebreide informatie kunnen
lezen over de themaweek die gehouden wordt van 21 tot en
met 26 september in het Servicehuis van Sensire, Dorps-
straat 7 in Vorden. De themaweek wordt georganiseerd door
Bartiméus, voor mensen met een visuele beperking, in sa-
menwerking met Sensire Thuiszorgwinkels. Het program-
ma met daarop de dagen en tijdstippen waarop de activitei-
ten plaatsvinden wordt in de komende periode door Barti-
méus in verschillende kranten gepresenteerd. 

De 'r' is weer in de maand
De dagen worden alweer korter. Kortom de herfst nadert en
het wordt tijd om te gaan nadenken over activiteiten die bin-
nenshuis plaatsvinden. In de zomerperiode zijn de meeste
mensen volop in beweging, er moet in de tuin gewerkt wor-
den en er wordt ook heel wat gefietst, gewandeld in deze
mooie omgeving. Er zijn mensen die in de zomer veel fietsen
of aan Nordic-Walking doen. Het is nu ook belangrijk om in
de periode die nu aanbreekt niet stil te blijven zitten, maar
ook dan te zorgen voor voldoende beweging. Het is belangrijk
dat de spieren en gewrichten in beweging blijven en daarbij
zijn de sociale contacten erg belangrijk. Bent u alleen kan dit
een vorm zijn om even wat aanspraak te vinden. Meer Bewe-
gen voor Ouderen biedt u daarvoor alle gelegenheid. Ieder-
een kan op eigen niveau deelnemen. Bewegen is goed, ook
voor u. Zie ook in het activiteitenboekje 2009-2010 van de
Stichtingen Welzijn in de gemeente Bronckhorst. 

Meer Bewegen voor Ouderen 
De groepen MBvO starten in september weer en gaan door
volgens het bestaande rooster. Vanaf dinsdag 1 september
starten de twee groepen gymnastiek, van 9.00-9.45 en van
10.45-11.45 uur en vanaf maandag 7 september om 10.45-
11.45 uur sport en spel in Sporthal ‘t Jebbink Vorden. Op de
woensdag van 9.30-11.00 uur volksdansen in het Dorps-
centrum en op de dinsdag van 18.00-19.30 uur volksdansen
in het Ludgerusgebouw in Vierakker. Bij al deze activiteiten
kunt u vrijblijvend een kijkje gaan nemen en als het u
bevalt, kunt u zich ter plaatse aanmelden bij de speciaal
opgeleide MBvO-docent. De kosten variëren per groep en
zijn afhankelijk van de aantal leden. Bij alle groepen is nog
plaats voor nieuwe leden.

Zwemmen
In september starten de groepen Meer Bewegen in het Wa-
ter op de volgende vaste dagen en tijden. Vanaf woensdag 2
september van 13.00-13.45, vanaf maandag 7 september van
15.00-15.45 uur en van 16.00-16.45 uur, onder deskundige
leiding in het verwarmde zwembad van fysiotherapeut Jan-
sen v.d. Berg aan de Christinalaan in Vorden. Er worden ex-
pliciete oefeningen gedaan en er wordt gekeken om de be-
weeglijkheid van spieren en gewrichten te verbeteren of op
z’n minst in stand te houden. Oefeningen baat kunst. Er zijn
nog plaatst om te zwemmen in de groepen op de maandag-
middag. Voor meer informatie of wilt u zich aanmelden
dan kan dit  bij Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, telnr. 0575-
553405. De kosten bedragen € 122,20 per keer is dit € 3,60. 

Hobby-en
Op woensdag 2 september gaat de hobbyclub weer van start.
Maandag- woensdag- en donderdagmorgen kunnen hobby-
isten van 9.00-12.00 uur terecht in het Dorpscentrum om
weer bezig gaan met hout, metaal, papier of pitriet en er
zijn diverse machines. De kosten bedragen € 1,50 per och-
tend incl. koffie of thee. De kosten van gebruikt materiaal
zijn voor eigen rekening. Heeft u thuis weinig ruimte of he-
lemaal geen plaats, of heeft u niet het juiste gereedschap?
Dan is de Hobbyclub Vorden de aangewezen plek om toch
uw hobby te kunnen beoefenen. Maar wenst u alleen sociaal
contact, dan bent u ook van harte welkom. De mogelijkheid
bestaat voor een ieder om zijn/haar vrije tijd invulling te ge-
ven met een leuke bezigheid. Alleen of samen kan een hob-
by worden uitgeoefend. We hebben een fijne ruimte tot on-
ze beschikking, voorzien van goed handgereedschap en ma-
chines. Met name: een cirkelzaagmachine, een lintzaagma-
chine, vlakbankje etc. Ook is er leiding aanwezig om u (in-
dien u dat wenst) technisch te adviseren en te ondersteu-
nen. Heeft u interesse of wilt u eerst even een kijkje komen
nemen wat er allemaal zo gemaakt wordt, dan bent u van
harte welkom. Informatie is in te winnen bij Welzijn Oude-
ren Vorden of bij de heer J. Bobbink, tel. 553588.

COMPUTERCURSUSSEN
Kennis maken met de computer. Startdatum 22 septem-
ber van 9.00-10.30 uur.

Word en Windows. Dit is een vervolgcursus van de cursus
kennismaken met de computer. Startdatum is 22 septem-
ber, 8 lessen van 1.5 uur van 10.45-12.15 uur.

Internet en E-mail. Startdatum is 22 september van 13.00-
14.30 uur. U kunt zich nog opgeven voor 11 september bij
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, tel. 0575-553405.

Alzheimer Café Zutphen
Onderwerp is opname in zicht; wat nu? Datum: 16 september
van 19.00-21.30 uur in het Alzheimer Café De Born, Oude
Bornhof 55-57 te Zutphen, tel. 06-46540141. U hoeft zich niet
aan te melden en de toegang is gratis. Voor meer informatie:
Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem en Bronckhorst.
Voor vragen m.b.t. dementie kunt u 06 46540141 bellen.

Rijbewijskeuring 70+ via Ouderenbonden in Vorden 
Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een nieuw rijbewijs
zich eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor
de keuring kunnen, voor de aanmelding en/of informatie,
dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575-552003.
De prijs voor deze medische keuring bedraagt € 25,-. Datum:
26 september. Locatie: in het woon- en zorg centrum, de
Wehme, Nieuwstad 32 in Vorden.
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Op hun kantoor willen de
gebroeders Eugène en Pa-
trick Reesink eigenlijk al-
leen maar vooruitkijken en
niet meer terugblikken op
de afgelopen, in hun ogen
tropenjaren. Zo kent het en-
thousiasme geen grenzen
wanneer de deze week star-
tende paardenveiling ter
sprake komt. Een 10-daags
gebeuren dat vanwege de
opzet en omvang uniek is
voor Nederland. “Het wordt
een mega veiling met een
groot internationaal karak-
ter”, vertelt Patrick Reesink.
“Omdat de bestaande ac-
commodatie hier aan de Mo-
lenweg dit spektakel niet
aan kan, wordt er een speci-
ale tent gebouwd. Naast de
reeds aanwezige stallen wor-
den er bovendien 100 extra
paardenboxen gebouwd om de aange-
voerde paarden te kunnen stallen.“
Het 10 day event Auction X Days wordt
gehouden van vrijdag 4 september tot
en met zondag 13 september a.s. Op
zeven dagen worden de aangevoerde
paarden geveild. Zo komen op vrijdag
4 september de springpaarden onder
de hamer, op zaterdag 5 september de
dressuurpaarden, op donderdag 10
september de veulens, fokmerries en
jonge paarden en op zaterdag 12 sep-
tember naast de veulens en fokmer-
ries ook nog eens de gereden dressuur-
paarden. Bekende stallen zoals De Be-
kelaar uit Mierlo, Schockemöhle uit
Mühlen en De Watermolen uit Haaks-
bergen slaan deze grootscheepse vei-
ling niet over. Eugène Reesink: “Naar
schatting zullen gedurende zeven da-
gen in totaal tussen 400 en 500 paar-
den worden geveild. Een voor Neder-
land absoluut record. Naast de grote
belangstelling uit Nederland verwach-
ten wij hier veel Duitsers, Engelsen en
kopers uit de Scandinavische landen.
Dat Duitsland hoog genoteerd staat,
heeft niet alleen met onze ligging zo
dicht aan de Duitse grens te maken.
Op alle gebieden die iets of veel met
paarden te maken hebben, bestaat er
namelijk een unieke wisselwerking
tussen enerzijds Duitsland en ander-
zijds Nederland. Wat het bedrijfsmati-
ge gedeelte van Reesink Horses be-
treft, is de verhouding tussen beide
landen fifty-fifty.” Op de paardenvei-
ling worden iedere dag honderden be-
langstellenden verwacht. Ook alleen
maar kijklustige belangstellenden zijn
van harte welkom. De entree is gratis.

Reesink-Spielberg
Ondanks dat men liever geen enkel
woord meer wil wijden aan de zaak
Reesink-Spielberg, willen de gebroe-
ders Reesink wel kwijt dat men erg te-
vreden is met de getroffen schikking.

Het begon allemaal in februari 2007
toen Old Dogwood en Reesink Horses
een koopovereenkomst sloten. Het
paard Nastros, destijds in eigendom
van Reesink Horses, ging voor 260.000
euro over in handen van Old Dog-
wood. Kate Capshaw, echtgenote van
de bekende Amerikaanse filmregis-
seur Steven Spielberg, is de eigenares-
se van dit bedrijf. In juni 2007 werd de
koopovereenkomst door Old Dogwood
echter ontbonden omdat het paard
kreupel zou zijn. Een lange reeks pro-
cedures volgde. Feit was wel dat Rees-
ink Horses aan het eind van iedere
procedure in het gelijk werd gesteld.
Maar Old Dogwood procedeerde door,
het hield niet op, maar Reesink Horses
bleef winnen. Uiteindelijk gooide Dog-

wood de handdoek en stemde toe in
een schikking. Over de precieze in-
houd hiervan doet niemand medede-
lingen. Ook advocaat Stephan Wen-
sing niet. Verder is het dressuurpaard
Nastros terug in Nederland en blijft
daar ook. Reesink Horses mag de veer-
tienjarige ruin, die in de afgelopen ja-
ren gewoon is doorgetraind, opnieuw
voor de verkoop aanbieden. “Wij zijn
blij dat het allemaal is opgelost. Dit
gaat je niet in de koude kleren zitten”,
aldus de gebroeders Reesink. “Het was
een langslepende rechtszaak die niet
alleen veel tijd maar ook erg veel ener-
gie heeft gekost. Maar dat wij uiteinde-
lijk zo glorieus hebben gewonnen,
geeft ons veel voldoening. Jammer is
het alleen dat er zoveel negatiefs is ge-
sproken en geschreven over ons en ons
bedrijf. Ons treft geen enkele blaam.
En het beste bewijs daarvan is het ge-
geven dat wij alle in deze aangelegen-
heid gevoerde procedures hebben ge-
wonnen. Dat zegt genoeg. En wat nog
belangrijker is: de uitkomst van de
schikking maakt veel goed en dus zijn
wij dik tevreden.”

Familiegebeuren
Eugène Reesink (49) en Patrick Rees-
ink (47) zijn beiden in een gezin met
vier jongens in Rekken geboren en op-
gegroeid. Omdat zowel vader Reesink
als moeder Reesink helemaal leefden
voor de paarden en de aan deze dieren
gekoppelde sport, werd het leven met
paarden beide broers al heel vroeg
met de paplepel ingegeven. “Onze ou-
ders waren echte liefhebbers”, vertelt
Patrick Reesink. “En dat werd al in een
vroeg stadium op ons overgebracht.
Toen wij nog heel jong waren, kochten
onze ouders al pony’s voor ons. Je kunt
rustig stellen dat het in ons geval ge-
netisch is.” Eugène Reesink vult aan:
“Ik ben eigenlijk mijn hele leven al
met paarden bezig geweest. Al op jon-
ge leeftijd kwam ik in aanraking met
Annie Op den Akker-Geuting en juist
in die periode ben ik helemaal met
het virus paarden besmet geraakt.
Omdat bij mij het talent ontbeerde
om iets te bereiken in de paarden-
sport, ben ik reeds na mijn Havo-oplei-
ding beroepsmatig bezig gegaan met
paarden. En dan heb ik het met name
over de in- en verkoop van paarden.
Daarbij is een klantenkring opge-
bouwd die zich niet alleen tot Neder-
land beperkt, maar een groot interna-
tionaal karakter kent. Wij werken voor
opdrachtgevers uit tal van landen. Zo-
als in het internationale voetbal
scouts werken in opdracht van grote
clubs als FC Barcelona en Manchester
United, werken wij als een soort paar-
denscouts voor de grote internationa-

le jongens in de paardensport en an-
dere aanverwante paardenactivitei-
ten.” In 2003 heeft broer Patrick zijn
intrede gedaan in het bedrijf en vanaf
dat moment was de bedrijfsnaam niet
alleen Reesink Horses, maar werd er
ook veel professioneler gewerkt en
werd er tevens een begin gemaakt met
de inmiddels wereldbreed bekende
paardenveilingen. In de loop der jaren
zijn er door Reesink Horses diverse

paarden voor ongelooflijk
hoge bedragen onderge-
bracht bij met name Engelse
en Amerikaanse topruiters.
Teams uit die landen komen
op de Olympische Spelen uit
met paarden die uit de stal
Reesink Horses komen. Ove-
rigens kent de iets meer dan
6-jarige samenwerking tus-
sen de gebroeders Reesink
binnenkort een einde en dat
is eerder dan gepland. Gaat
Eugène Reessink wel gewoon
door in de paardenhandel,
Patrick Reesink zal een ande-
re weg inslaan en bezint zich
nog over zijn toekomst. “Mis-
schien neem ik wel een sab-
batical jaar. Maar van de an-
dere kant ken ik mijzelf veel
te goed dat ik ook weer niet
een jaar stil kan zitten. Ik
heb altijd een hoge manage-
mentfunctie gehad. Dus wij

zien wel wat er op mij af komt. Het zal
in ieder geval niets meer zijn dat te
maken heeft met paarden. In dit vak
wordt je geleefd. Ik ben toe aan een an-
dere uitdaging.”

Verkoop
Dat de zakelijke wegen van de gebroe-
ders Reesink elkaar weer gaan schei-
den, heeft te maken met de vroegtijdi-
ge verkoop van de accommodatie aan
de Molenweg in Eibergen. “Het is al ge-
ruime mijn bedoeling om het iets rus-
tiger aan te gaan doen en om daarbij
op kleinere schaal ergens anders door
te gaan”, vertelt Eugène Reesink.
“Maar dat dit alles in een stroomver-
snelling is geraakt, heeft te maken
met de plotselinge, geheel spontane
belangstelling voor onze terreinen en
opstallen vanuit Engeland. Voorne-
mens waren wij om in 2010 onze ac-
commodatie in Eibergen te koop aan
te bieden. Wij zouden dan na een peri-
ode van twintig jaar hier te hebben ge-
zeten gaan verhuizen naar een nieu-
we locatie in Winterswijk. Maar plot-
seling stond er een belangstellende ko-
per op de stoep. De Engelse familie
Dye is de nieuwe eigenaar van het be-
drijf. Zij kwamen een week of zes gele-
den op een zaterdag een kijkje nemen
en de maandag erop was alles ver-
kocht. De leden van de familie Dye
springen zelf op nationaal niveau en
hebben tevens een springpaardenfok-
kerij. Het wordt hier geen echt bedrijf,
want ze hebben het privé gekocht.”
Reesink Horses zal de paardenhandel
niet helemaal vaarwel zeggen. “Zon-
der handel kan ik nog niet. Wij willen
alleen kleiner maar dan wel exclusie-
ver verder. Dat betekent dat wij ons
gaan toeleggen op de betere, exclusie-
vere paarden. Het duurt echter nog
even alvorens de nieuwe accommoda-
tie gereed is aan de Tolkampweg, ofte-
wel in het Korenburgerveen in Winter-
wijk. Totdat wij over de nieuwe accom-
modatie kunnen beschikken, gaan wij
tijdelijk naar het Paardencentrum
Lichtenvoorde. Daar hebben wij 35
stallen gehuurd met alle daarbij ho-
rende hoofd- en randfaciliteiten”, al-
dus de oudste broer. Eugène en Patrick
Reesink kijken elkaar tevreden aan.
Zichtbaar blij dat zij het ware verhaal
over een aantal zaken hebben kunnen
doen aan uw verslaggever. Voor de te
maken foto op het buitenterrein
wordt de immens populaire hengst
Ampere van stal gehaald. “Zet maar
niet in de krant welk prijskaartje er
aan dit paard hangt. Want dan wor-
den wij opnieuw geconfronteerd met
allerlei onzinnige praatjes en rod-
dels!” (Zie ook de advertentie elders in
deze krant).

Reesink Horses schikt, verkoopt en gaat kleinschaliger verder!

De eerste 10-daagse paardenveiling
is de grootste van Nederland
Reesink Horses, nu nog gevestigd aan de Molenweg in Eibergen, heeft nog
nooit in haar bestaan zoveel en zo uitgebreid de nationale en de interna-
tionale publiciteit gehaald als in de afgelopen maanden. De belangrijkste
aanleiding hiervoor is de inmiddels veel media-aandacht gevraagd heb-
bende zaak Reesink-Spielberg, waaraan na twee jaar en een fors aantal
procedures met het treffen van een onderlinge schikking een eind is ge-
komen. Daarnaast heeft Reesink Horses eerder dan de bedoeling was de
fraaie locatie op Eibergs grondgebied verkocht aan hevig gelnteresseerde
liefhebbers uit Engeland. En tenslotte staat er een uniek gebeuren voor de
deur, te weten de op vrijdag 4 september a.s. te beginnen grootste paar-
denveiling van Nederland.

De gebroeders Reesink (Eugène rechts en Patrick links) met hengst
Ampere van Reesink Horses.

De cursus is bedoeld voor volwassenen
van tenminste 25 jaar, die voor één
van hun ouders zorgen en deze zorg
regelmatig als een belasting ervaren.
Of het gevoel hebben dat de relatie
met de ouder vervlakt omdat de zorg
centraal is komen te staan. De cursus
bestaat uit zeven tweewekelijkse bij-
eenkomsten van twee uur en een te-
rugkombijeenkomst. Er kunnen maxi-
maal acht personen deelnemen. Voor
een folder, vragen en/of aanmelding
kunt u contact opnemen met Elise
Kox of het secretariaat van GGNet Pre-
ventie Regio Oost-Gelderland en De
Liemers, telefonisch bereikbaar per e-
mail preventie@ggnet.nl.

INHOUD CURSUS
In het eerste gedeelte staat het levens-
verhaal van de ouder centraal, in het
tweede deel gaat de aandacht naar het
verhaal van de mantelzorger zelf. Dan
komen thema’s aan bod als hulp en
ondersteuning, schuldgevoelens, de
positieve ervaringen die de zorg ople-
vert en het bewust kiezen voor de

zorgverlening. De mantelzorger leert
de eigen –hulpbehoevende- ouder over
zijn of haar leven te interviewen en
krijgt zo een nieuwe kijk op de eigen
ouder, het eigen leven en de plaats van
zorgen daarin. Stilstaan bij het eigen
verhaal als mantelzorger kan helpen
een nieuw evenwicht te vinden tussen
de zorgtaak en het eigen leven. Door
bewuste keuzes te leren maken, kun-
nen cursisten meer voldoening en
energie halen uit hun werk als man-
telzorger. Uit onderzoek blijkt dat de
ouders de gesprekken over hun leven
leuk vinden en zich er beter door gaan
voelen.

WAAROM DEZE CURSUS?
Zorgen voor iemand uit de familie- of
vriendenkring komt veel voor. Deze
zogenaamde mantelzorg neemt een
belangrijke plaats in het geheel van de
zorg in: drievierde deel van de zorg
aan mensen thuis komt voor rekening
van mantelzorgers. Het risico van
overbelasting en het krijgen van psy-
chische problemen is voor mantelzor-
gers echter hoog. Daarom is onder-
steuning van mantelzorgers nodig. 

De huisarts, de maatschappelijk wer-
ker, de verpleegkundige of het Steun-
punt mantelzorg bieden advies en on-
dersteuning. Daarnaast kunnen man-
telzorgers veel steun hebben aan het
contact met lotgenoten, bijvoorbeeld
in een speciaal voor mantelzorgers op-
gezette cursus. De cursus Mijn verhaal
als mantelzorger is zo’n cursus.

Dinsdag 8 september
Cursus 'Mijn verhaal als
mantelzorger' in Doetinchem
Op dinsdagvond 8 september start
GGNet Preventie met een nieuwe
cursus voor volwassenen die zor-
gen voor een hulpbehoevende/zie-
ke ouder. Deze cursus helpt overbe-
lasting te voorkomen door nieuwe
betekenis te geven aan de relatie
met de ouder en de plaats die het
zorgen daarbij inneemt. Kern van
de cursus is de methode Levensver-
halen.

Deze lessen biedt de Keppelse Golf-
club aan tegen een voordelig tarief,
zonder dat je direct lid hoeft te wor-

den. Na tien lessen beslis je pas of je
werkelijk wilt blijven golfen en lid
wordt. Je kan dan ook je GVB (golfvaar-
digheidsbewijs) halen. Als je eenmaal
je GVB hebt, kom je in aanmerking
voor allerlei wedstrijden zowel op de
Keppelse als op andere clubs. Meer
informatie over tijden, aanmelden e.d.
via de site: www.keppelse.nl

Keppelse Golfclub

Voordelige jeugdlessen

Zin om lekker buiten te zijn en te
sporten? Ooit gedacht aan golf? Er
is nog plek in de beginnerslessen
voor de jeugd die op zondagoch-
tend 6 september starten.



In de Oude Calixtuskerk is te zien het
multimediaspektakel de Slag om Grol-
le: een drieledige film met extra ge-
luid- en lichteffecten over de verove-
ring van Groenlo door Frederik Hen-
drik in 1627. En in de loop van de dag
zal Willem te Molder in de Oude Calix-
tuskerk officieel beginnen met zijn

megaschilderstuk over de Tachtigjari-
ge Oorlog met een omvang van maar
liefst 24 vierkante meter! Op het plein
voor de Oude Calixtuskerk kunt u niet
alleen kijken naar de zandsculptuur
bouwer Johan Brandsen maar ook
naar Willy Devillers die laat zien wat
er allemaal komt kijken bij het opspo-

ren van oude munten etc. met behulp
van een metaaldetector. Wilt u Groen-
lo eens vanuit de hoogte bekijken met
haar nog grotendeels intact zijnde
middeleeuwse stratenpatroon dan
kunt u de toren beklimmen van de
Nieuwe Calixtuskerk. Ook het Stads-
museum heeft haar poorten geopend.
Daar is veel te zien met betrekking tot
de Tachtigjarige Oorlog in Groenlo en
omgeving. En de 82 fraaie kaarten van
Groenlo van voor 1800 zijn ook zeker
het bekijken waard. Bent u artistiek
gelnteresseerd dan is een bezoek aan
Huis Basten Asbeck en Galerie Wij ech-
te aanraders. Bij Galerie Wij zijn ook
de schilderijen te bewonderen die tij-
dens de vorige Vestingdag op 12 au-
gustus her en der in Groenlo zijn ge-
maakt tijdens de kunstschilderwan-
delroute. Verder zijn nog in de stad
aanwezig houtdraaier Jan van Kuls-
dom, glas in lood atelier Elfenmeer en
miniatuurkanonnen bouwer Frans
Nijkamp. Ook de stoomhoutzagerij is
open.

Wilt u op een gemakkelijke manier
een aantal van deze interessante acti-
viteiten bezoeken dan is de aanschaf
van een passe-partout aanbevelens-
waardig want dan wordt u met de Ves-
tingstadexpres - dat is een treintje -
vervoerd van de ene bezienswaardig-
heid naar de andere. Bezienswaardig-
heden die allemaal voor u toeganke-
lijk zijn met de passe-partout. De dag
wordt afgesloten met een concert van
de Burgerharmonie. Voor meer infor-
matie over de vestingdag zie
www.groenlovestingstadpromotion.nl

Vestingdag in Groenlo in het teken van
'Groenlo Vestingstad'!

Op zaterdag 19 september wordt alweer de 5e vestingdag gehouden in
Groenlo. Ditmaal is het thema 'Groenlo Vestingstad' en het belooft nu al
een prachtige dag te worden. Allereerst brengen wij natuurlijk onder uw
aandacht de 14e Oostgelderse Contactdag voor genealogie, boerderij- en
streekgeschiedenis, alwaar op alle genoemde terreinen veel interessante
dingen zijn te vinden. Maar er is meer! Zo heeft de Compagnie Grolle, dat
is een groep re-enactors, haar tenten opgeslagen op de Maliebaan. U bent
daar getuige van het levensechte 17e eeuwse soldatenleven!

Als de peuters naar buiten kijken zien
ze de koeien voor het raam staan en
dat brengt de natuur letterlijk naar

binnen. Er is een mogelijkheid om dit
nu eens van dichtbij te bekijken. 

Op zaterdagochtend 12 september
zijn namelijk de deuren open voor al-
le belangstellenden. Er is veel gezellig-
heid te beleven en kinderen kunnen
zich met spelletjes uitleven. Kortom:
het moment om kennis te maken.

Open dag bij peuterspeelzaal "ikke ook"
In Velswijk ligt op een prachtige
locatie SPSB peuterspeelzaal "ikke
ook". De peuterspeelzaal maakt
mede gebruik van het pand van de
Velswijkerschool.

INHOUD/DOEL VAN DE
GESPREKSGROEP
Sommige jongeren vinden het moei-
lijk om contact te maken met ande-
ren. Ze worden er onzeker van, staan
vaak alleen of worden regelmatig ge-
pest. Iemand die makkelijk omgaat
met leeftijdgenoten heeft meer zelf-
vertrouwen en functioneert beter dan
iemand die dat niet kan.  In de asserti-
viteitscursussen die bij GGNet regio
Oost-Gelderland en De Liemers starten
kunnen jongeren dit leren.

KOSTEN/AANMELDING
De cursussen hebben 8 bijeenkomsten
en één terugkombijeenkomst. Voor de
start van de groep is er een kennisma-
kingsgesprek met de deelnemer, even-
tueel de ouders en (één van de) bege-
leiders. Deelname kost 25 euro per

persoon. Gelnteresseerden kunnen
voor meer informatie en aanmelding
contact opnemen met het secretariaat
van GGNet Preventie, locatie Warns-
veld, telefoon: 0575-58 24 50 of per
e-mail: preventie@ggnet.nl of
www.ggnet.nl/preventie 

UITGEBREIDE INFORMATIE
Sociale vaardigheden zijn nodig bij
contacten met anderen. Voorbeelden
hiervan zijn luisteren naar elkaar, ie-
mand een compliment geven, zeggen
dat je iets niet leuk vindt, vrienden
maken en reageren op gepest worden.
Assertief zijn is daarbij een belangrijk
onderdeel. Wanneer je assertief bent,
kun je opkomen voor jezelf zonder
daarbij een grote mond op te zetten of
een ander te kwetsen. Je hebt daarbij
respect voor jezelf, maar ook voor de
ander. In de cursus leren deelnemers
nieuwe manieren om met anderen
om te gaan. Ze krijgen hierdoor meer
plezier in het hebben en aangaan van
contacten, zijn zekerder van zichzelf
en kunnen beter hun grenzen aan-
geven.

Assertiviteitsgroepen 
12 tot 15 jaar en 16 tot 21 jaar
De cursus voor 12-15 jarigen start
maandag 28 september van 16.00 –
18.00 uur in Doetinchem en de cur-
sus voor 16-21 jarigen start maan-
dag 5 oktober van 16.00 - 18.00 uur
in Doetinchem.

Pilates is een trainingsvorm, waarbij
wordt teruggegaan naar alle natuurlij-
ke bewegingsvormen, terug naar de
natuurlijke spierketens die wij in ons
dagelijks leven gebruiken. De kracht
zit vooral in de eenvoud en de combi-
naties van de bewegingen. Zowel
kracht, lenigheid als stabiliteit komen
aan bod, waardoor de belastbaarheid
van je lichaam toeneemt. Fit op Maat
staat voor staat voor het ‘in shape’
brengen van je lichaam, De mate van
intensiteit wordt afgestemd op de

deelnemers van de groep. Er wordt ge-
werkt op de maat van muziek. Tijdens
de training wordt er veel aandacht be-
steed aan de houding en aan bewegin-
gen in het dagelijkse leven. Zoals buk-
ken en tillen. Er worden ook balans en
coördinatie oefeningen gegeven om
de stabiliteit te vergroten. 

Voor wie? De training is in principe ge-
schikt voor iedereen, maar ook voor
mensen met rug- en nekklachten en
voor 50-plussers! Start van de volledige
cursus. Bij voldoende deelname start
op 15 september start een cursus van
10 lessen. Na de 10 eerste lessen be-
staat de mogelijkheid u te plaatsen in
één van de twee bestaande groepen la-
ter op de dinsdagavond. Opgave voor
de proefles is niet nodig. Voor meer
informatie: Pauline Voorendt, fysio-
therapeute en gediplomeerd docente
Perfect Pilates. Tel. 0575-463878.

Cursus Perfect Pilates/Fit 
op Maat in Keijenborg
Op dinsdagavond 8 september is er
een proefles in de bovenzaal van
dorpshuis De Horst in Keijenborg.
Er wordt uitleg gegeven over deze
manier van trainen en u kunt door
mee te doen met oefeningen erva-
ren wat deze training inhoudt. U
dient zelf een handdoek en sport-
kleding mee te nemen.

Een aantal omwonenden hadden be-
zwaar gemaakt tegen het besluit van
de gemeente Bronckhorst en de pro-
vincie Gelderland tot wijziging van
het bestemmingsplan voor uitbrei-
ding van de golfbaan. De omwonen-

den vreesden onder andere overlast en
aantasting van het natuurgebied. De
Raad van State is het niet eens met de
bezwaarmakers. 

Op dit moment wordt het gebied voor-
al gebruikt voor de landbouw en dat
heeft volgens de Raad een negatiever
effect op de natuur dan een eventuele
uitbreiding van de golfbaan. 

De golfclub hoopt in het najaar van
2011 de baan in gebruik te kunnen ne-
men. Dan bestaat de, op 23 januari
1926 opgerichtte, club 85 jaar.

Golfbaan naar 18-holes
De Raad van State heeft woensdag-
morgen groen licht gegeven voor
de uitbreiding van de golfbaan in
Hoog-Keppel. Door deze uitspraak
mag de baan van de Keppelse Golf-
club op landgoed De Ulenpas uitge-
breid worden van negen holes naar
achttien holes.

Het hele jaar door is het mogelijk om
overtollige spullen in de container van
Mensen in Nood te deponeren. De orga-
nisatoren verzoeken nogmaals om de
plastic zakken goed te sluiten. Het is
voor de vrijwilligers die de containers
legen ondoenlijk, maar ook niet pret-
tig om alle losse spullen bij elkaar te
moeten rapen. Bij voorbaat willen zij
iedereen bedanken voor een beetje
meer begrip. Voor vragen of hulp bij
het brengen, bel mevrouw Gerda Hak-
voort, telefoon (0313) 472550. Sam’s
Kledingactie is sinds twee jaar de nieu-
we naam voor de kledinginzameling
van Mensen in Nood. Het is een van de
oudste charitatieve kledinginzame-
laars van Nederland. De opbrengst van
de ingezamelde kleding komt ten goe-
de aan de noodhulpprojecten van Cor-
daid Mensen in Nood. In 2009 steunt
Sam’s Kledingactie een project in Ke-
nia waarin ‘droogte cyclus manage-
ment’ centraal staat. In de week vooraf-
gaand aan zaterdag 10 oktober is het al
toegestaan om kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic zak-
ken in het zijportaal van de Willibror-
duskerk in Achter Drempt te zetten.
Zaterdagsmorgens nog tot 10.00 uur.

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood

Willibrorduskerk in Achter Drempt
Op zaterdag 10 oktober 2009 vindt
de kledinginzamelingsactie van
Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood plaats. Tot 10.00 uur kan goe-
de, nog draagbare kleding, schoei-
sel en huishoudtextiel in gesloten
plastic zakken worden afgegeven
bij de kerk. In de week voorafgaand
aan deze zaterdag is het al toege-
staan om spullen in gesloten plas-
tic zakken in het zijportaal van de
kerk te zetten.
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Via Quantum Touch wordt de levens-
krachtenergie van de behandelde ver-
sterkt en het zelfgenezend vermogen
geactiveerd. De technieken die men er-

voor nodig heeft, zijn door iedereen te
leren in twee dagen. Een mooie helen-
de techniek die je meeneemt voor de
rest van je leven voor jezelf, je naasten

en ook professioneel goed te combine-
ren. Voor inlichtingen en opgave: Meta
Dame metadame@centrumvoorkat.nl
/ telefoon: 0314-631472. Karin van Ha-
ren info@manasha.nl Telefoon: 0314-
620640. Voor meer informatie:
www.centrumvoorkat.nl, www.ma-
nasha.nl en www.quantumtouch.com

Leren helen met de handen
Op vrijdag 11 september en zaterdag 12 september organiseren Karin van
Haren en Meta Dame een Quantum Touch Cursus in ‘Centrum voor KAT’
te Halle.

Mevr. Marian Hengeveld uit Varsseveld
is zondag 6 september voorganger in
de kerkdienst van de Vrijzinnige Ge-

loofsgemeenschap Hengelo Gld. De
aanvang van de dienst is om 10.30 uur
in de kleine kerk aan de Banninkstraat.

Zondag 6 september

Kerkdienst Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Ne Krietkonte: 
Zangeres met hoge, schelle stem. "Foj, wat ne krietkonte; zet
astebleef ne andere plate op."

B. Meuje:
1. Tante "Hanne-meuje."
2. Oudere vrouw. "De meuje most 't etten klaor maken."

C. Memme:
1. Tepel 
2. "An de veurste memme liggen." 

"Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het beste." 
3. Leide mos melken; melken de koo; "Verdorie, zei Leide,

de memme zit too; Too nam ze 'n streuken en porden d'r in; 
Bo wisse, zei Leide, no he'k 'n begin." (Riemken)

Vlak bij de Wildenborch lag een heu-
vel, waarvan verteld werd, dat er een
heks huisde, Schele Guurken ge-
naamd in de volksmond. De mensen
durfden daar 's nachts niet voorbij. Nu
woonde daar in de buurt een gezin,
waar de ingetrouwde jonge vrouw
niet veel te vertellen had. De schoon-
moeder was een bazig mens en de jon-
ge vrouw was er alleen voor het zware
werk. Toen ze op oudejaarsavond aan
het oliebollen bakken waren voor de
buurt die op bezoek kwam, bleek dat
er te weinig meel was. De jonge vrouw
werd laat op de avond nog naar Vor-

den gestuurd om meel te halen. Ze
was bang, maar ze kreeg geen lamp
mee in het donker. Op de terugweg,
het liep al tegen twaalven, moest ze
weer langs de bult waar Schele Guur-
ken woonde. Ze zag licht branden in
de heuvel en de heks stond haar al op
te wachten. Die vroeg waar ze nog zo
laat vandaan kwam. Ze was erg vrien-
delijk en het meisje vertelde, wat ze in
Vorden had moeten doen. De heks no-
digde haar uit zich even binnen te ko-
men warmen en bleef vriendelijk voor
haar. Uiteindelijk mocht ze iets uitzoe-
ken. De jonge vrouw koos een klein

lampje, zodat ze licht zou hebben voor
de rest van de weg en toen ging ze
naar huis, met het meel. In huis kreeg
ze te horen, dat ze veel te lang was
weggebleven en ze vertelde wat haar
allemaal overkomen was en ook dat ze
had mogen kiezen uit allerlei kostbare
dingen. Ze liet haar lampje zien en de
oude vrouw begon onmiddellijk te
schelden, dat ze stom was om zoiets
kleins en onooglijks te kiezen. Dat zou
zij wel beter en anders gedaan hebben. 

Het jaar daarop ging de oude vrouw
laat naar Vorden om meel te halen, in
de hoop, dat ook zij de heks zou ont-
moeten en binnen genodigd zou wor-
den. Dat gebeurde inderdaad. Met be-
gerige ogen keek ze rond en ze wist
niet wat ze zou kiezen uit al die kost-
baarheden. Toen de klok van Vorden
twaalf uur sloeg, had ze nog geen keu-
ze gemaakt, maar de deur van de bult,
die toegang gaf tot het huis van de
heks, viel dicht en ze kon er niet meer
uit. Het heeft zeven jaar geduurd, dat
ze daar gevangen zat en inmiddels
was haar man weer getrouwd. Van
kwaadheid is de vrouw toen in een
zwarte kat veranderd, die daar altijd
nog loopt en het de mensen lastig
maakt.

Bron: Achterhoek en Liemers

Rondom de Hessenweg (104)

Regelmatig heeft u de afgelopen weken nieuws kunnen lezen en horen
over de verdwenen heks Smoks Hanne te Zelhem. Hopelijk komt ze snel
terug, maar helaas is haar verblijfplaats tot op heden onbekend. Ook Vor-
den kent haar heks, haar naam is Schele Guurken. Van haar is een verhaal
opgetekend waarin ze een bazige en gierige vrouw heeft veranderd in een
zwarte kat, die men nog steeds tegen kan komen.

Alle deelnemers rijden drie manches,
waarin ze punten verzamelen om in
de finale aan de start te mogen ver-
schijnen. In alle klassen staat het kam-
pioenschap nog open, maar mogelijk
wordt in Halle al een kampioenschap
beslist. Daarbij spelen de Achterhoek-
se coureurs een belangrijke rol, want
hoewel het deelnemersveld uit alle
windstreken komt, staan de regionale
deelnemers bovenin de tussenklasse-
menten. Ook HACC-leden draaien
goed mee in het klassement. In de

sprint 1600 klasse staan Edwin Tol-
kamp en Andre Vrieze op de eerste en
derde plaats in het tussenklassement.
In de superklasse is er een zesde plaats
voor Erik Ankersmit en in de kever-
klasse staat Gerald Kemper op de ze-
vende plek. Al met al zal de spanning
er in de klassen goed in zitten op de
wedstrijddag in Halle.

De HACC, een actieve vereniging met
meer dan honderd leden, waarvan er
ruim veertig actief crossen zal, met de

hulp van nog eens vijftig vrijwilligers,
de wedstrijd zo goed mogelijk voorbe-
reiden om er onder de auspiciën van
de KNAF een spannende en sportieve
dag van te maken. 

Deze wedstrijd, meetellend voor het
Nederlands Kampioenschap is daarbij
een grote uitdaging. Na 20 jaar organi-
seren van regionale wedstrijden is de
tijd rijp voor een VEKA NK.

Het circuit is gelegen aan de Lands-
traat in Halle en is alleen vanaf de Hal-
se kant bereikbaar (volg de routeaan-
duidingen). De toegangsprijs bedraagt
€ 10,-- voor volwassenen. De jeugd van
12 tot 16 jaar betaalt € 5,-- voor een en-
treekaartje en de jeugd tot 12 jaar
heeft gratis toegang.

Voorlaatste wedstrijd 
VEKA NK autocross op circuit Halle

Op 5 september verzorgt de HACC (Halse AutoCross Club) een wedstrijd,
meetellend voor het VEKA NK in Halle. Het is de voorlaatste wedstrijd in
de serie van 6, die samen het kampioenschap bepalen. Ruim tweehonderd
deelnemers, verdeeld over 7 klassen, zullen aan de start verschijnen en
burgemeester Aalderink van de gemeente Bronckhorst zal om 9.30 uur de
officiële opening verrichten.

De gezondheidswetenschap was in die
tijd in India al ver gevorderd. En naast
het onderzoek van de gezondheid van
de mensen ontdekte men ook dat het
erg belangrijk was om te bewegen. Er
werd een vorm van bewegen ontwor-
pen dei effectief is op het in balans
brengen van lichaam en geest.

De diverse oefeningen leiden ertoe dat
er evenwicht ontstaat, zowel in li-
chaam als in geest, als tussen de emo-
tionele als de rationele kant. Ook
wordt er in de yogalessen veel aan-
dacht besteed aan het natuurlijke
ademritme. Een goede manier van
ademen is een belangrijk middel om
te ontspannen. Vanuit de Hatha yoga
is in het westen de zwangerschaps-

yoga ontstaan. In de zwangerschap is
het belangrijk om te blijven bewegen,
om het lichaam soepel te houden, en
de conditie optimaal, zodat de beval-
ling makkelijker verloopt. Er wordt in
de lessen dan ook veel aandacht aan
de manier van ademen besteed. Als de
adem bewust benut wordt tijdens de
bevalling, ontspant men beter en kan
men de weeen makkelijker opvangen.
De Hatha yogalessen zijn elke dinsdag,
behalve in de schoolvakanties en be-
ginnen om 18.00 en 20.30 uur. De
zwangerschapsyogales is ook op disn-
dag en begint om 19.15 uur. De lessen
worden gegeven in de Hietmaat, het
muziekgebouw van Concordia, de Ko-
ninklijke Harmonie Vereniging aan de
Zelhemseweg.

Meer informatie kunt u vinden op de
website: www.yogacentrumwilma-
broeze.nl
U kunt mij ook telefonisch bereiken,
mobiel 06-20533352. Zie advertentie
elders in deze krant.

Zwangerschapsyoga en 
Hatha Yoga lessen in Hengelo
In september beginnen de yogales-
sen van Wilma Broeze weer in Hen-
gelo. Vanaf 1997 geef ik Hatha-yoga
en zwangerschapsyoga in Hengelo.
Hatha yoga is de oudste vorm van
yoga en is al zo'n 5000 jaar oud.

Wat te doen als zelfstandig wonen
niet meer lukt omdat u ouder wordt
en minder mobiel of een fysieke be-
perking krijgt. De eisen die u aan uw
woonomgeving stelt, kunnen om al-
lerlei redenen veranderen. Welke aan-
passingen zijn er dan mogelijk? Hoe
en wanneer komt u in aanmerking
voor een woning in een zorgcentrum
of een aanleunwoning? Wat moet er
geregeld worden? Zijn er wachtlijsten? 
Mathilde Oesterholt, zorgbemidde-
laar bij een grote zorginstelling en een
medewerker van het Wmo-loket van

de gemeente Bronckhorst komen naar
partycentrum Langeler om uitleg te
geven. U kunt vanzelfsprekend met
uw vragen bij hen terecht. 

Belangstellenden zijn van harte wel-
kom. De bijeenkomst begint om 13.30
uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
De toegang is gratis en voor de bezoe-
kers staat de koffie en thee klaar! 

De mantelzorgsalon is een ontmoe-
tingsplek voor mantelzorgers van alle
leeftijden. Mantelzorgers zijn mensen
die voor iemand uit hun omgeving
zorgen die chronisch ziek, een beper-
king heeft of hulpbehoevend is. De
mantelzorgsalon is een initiatief van
de VIT Oost-Gelderland.
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met de VIT Oost-Gelder-
land, tel. 0573-438400 of kijken op
www.vitoostgelderland.nl

Als zelfstandig wonen niet
meer lukt
Op dinsdagmiddag 8 september
wordt in de Mantelzorgsalon
Bronckhorst, gevestigd in Party-
centrum Langeler aan de Spal-
straat in Hengelo (G), een informa-
tiebijeenkomst gehouden over het
niet meer zelfstandig kunnen wo-
nen.

224 collectanten en 48 scholieren
van het Rietveld College wisten een
bedrag van € 16.401,10 bijeen te bren-

gen. Met dit bedrag is het voor de
afdeling mogelijk om diverse activi-
teiten te ondernemen en projecten
te ondersteunen. 

Het Rode Kruis Bronckhorst bedankt
de collectanten en de gulle gevers
voor hun bijdrage aan de collecte,
waardoor het zo’n succes kon worden.

Opbrengst collecteweek
Rode Kruis
In de week van 14 tot en met 20 ju-
ni werd de collecte van het Neder-
landse Rode Kruis gehouden, dit
jaar voor het eerst in de gehele ge-
meente Bronckhorst.



Meer info: WWW.BLOEMENCORSOBELTRUM.NL

• • Dorpsfair op het Maria-Dorpsfair op het Maria-

 plein; vanaf 12.00 uurplein; vanaf 12.00 uur

• Defi lé van 100 oldtimer
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 trucks; 14.00 uurtrucks; 14.00 uur

• • Groots bloemencorso; Groots bloemencorso; 

 14.30 uur 14.30 uur
• Kermis• Kermis

ZO-MA-DI 6, 7 & 8 SEPTEMBERvolksfeestbloemencorso

Fotowedstrijd: win een ballonvaartkijk op www.bloemencorsobeltrum.nl
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IN DE FEESTTENT:
ZONDAG 6 SEPTEMBER: GRANDMA DAISY, 
BRIAN CRISTOPHER, TOF! PARTYBAND
MAANDAGAVOND 7 SEPTEMBER: DENNIE CHRISTIAN, KALIBER
DINSDAGAVOND: BOH FOI TOCH, KALIBER, DJ BACCHIE

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Drukkerij Weevers Elna
Bleekwal 10 • 7131 DB Lichtenvoorde

Tel. (0544) 371323 • Fax (0544) 371899
E-mail: info@weevers-elna.nl
Internet: www.weevers-elna.nl

Drukkerij Weevers Emaus
Nieuwstad 17a • 7141 BC Groenlo

Tel. (0544) 461828 • Fax (0544) 465984
E-mail: info@weevers-emaus.nl
Internet: www.weevers-emaus.nl

DEZE PAGINA WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
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Weeversdrukkeri j

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl
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De Vordense Ondernemers Vereniging Presenteert:

Zaterdag
5 september 2009
Dorpsstraat Vorden
11.00 - 17.00 uur
Met Italiaanse muzikanten

‘Proef de Italiaanse sfeer’
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DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

MEGA TEGELVERKOOP
STUNTPRIJZEN VOOR VELE TOPMERKEN 

WAND- EN VLOERTEGELS
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www.bettingressing.nl

Den Sliem 85  Groenlo
Tel. 0544 - 476170 
Fax 0544 - 476179
verkoop@bettingressing.nl

ACTIEWEKEN
NU NOG GOEDKOPER!
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Weeversdrukkerij
Weevers Elna Weevers Emaus studio Contact

Weevers Walburg
C O M M U N I C A T I E Weevers druk Weevers Net

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl LICHTENVOORDE GROENLO RUURLO ZUTPHEN ZELHEM VORDEN

NEVENVESTIGINGEN:

LAAT UW DRUKWERK ONZE ZORG ZIJN

Menu van de maand

“September”
Gemarineerde gamba’s met 

een salade van appel en zure haring

***
Gebakken runderentrecôte en 

een romige saus met groene pepers

***
Frambozenbavarois met citroensorbetijs

€ 27,50 p.p.

Gijsbertplein 1344 no. 1, Bronkhorst • 0575 45 12 65 • info@wapenvanbronkhorst.nl • www.wapenvanbronkhort.nl

Het Wapen van Bronkhorst
C a f é  R e s t a u r a n t

Heeft u ook 
interesse 

om op deze pagina 
te adverteren?

neemt u dan contact 
op met:

Felix Takkenkamp
tel. 06 - 48 794 212

of
Drukkerij Weevers
tel. 0575 - 55 10 10

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

Door uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een

schilder of leerlingschilder
Mogelijk vaste aanstelling.

Ons werk omvat in hoofdzaak onderhoudsschilderwerk.
Bel voor informatie (0575) 46 40 00 of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

Bent u de Vakschilderdie wij zoeken?

Citroën Jumpy Jumpy 02-1999 191.161 km € 3.250,-
Ford Focus 1.6 16V 74KW WGN Trend 10-2005 81.983 km € 11.200,-
Nissan Almera 1.6 3D SLX 01-1997 156.042 km € 2.750,-
Opel Meriva 1.6 16V Enjoy 01-2006 37.281 km € 13.950,-
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 pk FapPack11-2003 219.050 km € 5.500,-
Peugeot 406 SR 2.0 HDI Break 90 pk 01-2002 216.374 km € 4.500,-
Peugeot Partner 2.0 HDi 170c 01-2002 203.791 km € 4.250,-
Renault Scenic Expression 1.9 DTi 80 pk 07-2001 203.874 km € 5.250,-
Seat Altea @.0 FSI 110KW Stylance 06-2006 33.216 km € 16.600,-
Volkswagen Polo 1.4 16V 55KW 3D CL 07-2004 91.289 km € 8.400,-

Nissan Note 1.4 16V 5D
Acenta, 04-2007, 41.523 km. grijs

€ 13.750,-

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en reparatie • Verkoop nieuw en gebruikt • APK-keuringen 
• Bovag garantie • Ruitreparatie, onderhoud, aircoservice en reparatie

Nu ook onder-

houd aan lease

auto’s!!

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85, Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 206 1.4 One-line, 3-drs, zwart met., airco 1-2006 122.000 km 

Peugeot 206 Plus 1.1 XR, 3 drs, rood, Radio/cd 5-2009 500 km

Peugeot 308 1.6 SW XS Premiere, leder bekl., navigatie 7-2009

Peugeot 407 2.0 XS, licht grijs, afn. trekhaak 5-2006 36.000 km

BMW Z3 Roadstar
1.8, 5-2000, zilvergrijs,

half leder, in zeer mooie staat.

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74
www.autobedrijfmelgers.nl

M
M

Toyota Rav4 1.8 16V
VVT-I 5DR Luna 2WD, 2001-03,
107.079 km € 12.750,-

FORD FOCUS 1.6 16V 4D GHIA € 5.900 05-1999 110.080 km

MAZDA 3 1.6I SPORT TOURING € 13.500 01-2006 28.478 km

MAZDA MX5 1.6I EXCLUSIVE € 10.750 06-1998 123.000 km

NISSAN PRIMERA 2.0 5D GX € 3.750 09-1998 148.000 km  

OPEL MERIVA Z1.6SE 8V ENJOY € 9.750 06-2003 81.000 km 

PEUGEOT 307 GRIFFE 2.0 16V 5 DRS € 13.950 01-2005 36.541 km

RENAULT SCENIC RXT 1.8 16V € 8.250 01-2001 97.000 km 

SEAT LEON 1.8 20V 92KW SPORT € 6.950 11-2000 154.000 km 

TOYOTA AVENSIS 1.8 16V SEDAN LUNA € 13.750 09-2003 123.036 km 

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V 77KW 3D OXFORD € 9.750 01-2003 90.000 km

Autobedrijf
Melgers

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak            (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

Chrysler 300C
3.0 V6 Touring, 2006,

€ 27.950,-
OPEL MERIVA 1400-16V COSMO AIRCO 2005 11950

OPEL ZAFIRA 1800 ELEGANCE AUTOMAAT 2002 9950

OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE 7-PERS. 2003 10950

OPEL VECTRA 1800 COMFORT 2003 10950

BMW 318 EXECUTIVE 2002 13950

PEUGEOT 307 1600 5-DRS          2002 9950

FORD GALAXY 2.0 MPV 2004 14950

TOYOTA AVENSIS 2.0 VERSO 6-PERS. 2003 15950

VOLVO S60 D5 SPORT 2005 16950

VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT AWD 2003 16950

VW BORA 1600-16V COMFORTLINE 2002 10450

VW TRANSPORTER 1.9 TDI 2003 10500

LANDROVER DISCOVERY TD5 4X4 2004 20950

OPEL TIGRA 1800-16V CABRIO ROSSA 2006 17950

Reparatie en onderhoud van alle merken auto’s

APK-keurstation

Schadereparatie-service

24-uur service

Wasserette

Verkoop van alle merken nieuw en gebruikt

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Werken doe je...

Werken doe je...
om

de
hoek

om
de

hoek

In een arbeidscontract (zowel vast als tijdelijk) kunnen
werkgever en werknemer een proeftijd afspreken. Dat is
een soort kennismakingsperiode. De proeftijd moet door
de werkgever schriftelijk worden vastgelegd. De proeftijd
moet voor werkgever en werknemer even lang zijn.

Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen het arbeids-
contract onmiddellijk verbreken. Degene die het con-
tract binnen de proeftijd opzegt, moet de ander daarvan
de reden schriftelijk uitleggen als hij of zij daar om
vraagt.

De proeftijd mag maximaal één maand duren:
- Bij een tijdelijk arbeidscontract dat korter duurt dan

twee jaar
- Bij een tijdelijk arbeidscontract waarbij geen eindda-
tum is afgesproken

De proeftijd mag maximaal twee maanden duren bij:
- Een vast dienstverband
- Een tijdelijk arbeidscontract voor twee jaar of langer
Let op: in de cao kan een afwijkende proeftijd staan, die
langer is dan de wettelijke proeftijd. Echter, de proeftijd
mag nooit langer dan twee maanden duren.

Let op: als er een te lange proeftijd is afgesproken, dan
geldt de proeftijd niet. Dit wordt een 'nietig beding' ge-
noemd.

Proeftijd en uitzendperiode
Heeft de werknemer eerst als uitzendkracht gewerkt en
treedt hij of zij daarna rechtstreeks in dienst? Dan telt de
al gewerkte uitzendperiode mee voor de berekening van
de maximale duur van de proeftijd. Heeft de uitzendpe-
riode al twee maanden geduurd, dan mag de inlener of
opdrachtgever dus geen proeftijd meer eisen, tenzij het
om heel ander werk gaat.

Proeftijd

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en
het minimumjeugdloon stijgen met 1,81 procent.
Wettelijk bruto minimumloon (WML)  voor werknemers
van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband:
" 1.381,20 euro per maand 
" 318,75 euro per week 
" 63,75 euro per dag

Meer informatie is te vinden op www.szw.nl

Wat zijn de minimumloonbedragen?

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)   T 0575- 46 52 58    

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

Functie omschrijving
Als monteur installeer je zelfstandig of in 
samenwerking, elektrotechnische installaties,
centrale verwarming, gas, waterinstallaties en
complete badkamers.

Wij vragen
• Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie
• MBO werk- en denkniveau
• Servicegerichtheid 
• Een praktische, klantgerichte en 

collegiale instelling
• Inzet en goede contactuele vaardigheden 

Wij bieden
Een afwisselende baan met een prettige en 
directe werksfeer bij een gezonde en groeiende
onderneming. Naast goede arbeidsvoorwaarden
zijn er volop mogelijkheden voor studie en
eigen ontwikkeling.

Heb je interesse?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van een 
CV naar Gotink Installatie
t.a.v. dhr. H. Gotink
Molenenk 6 

7255 AX Hengelo

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

ELEKTROMONTEURS
LOODGIETERS / C.V MONTEURS.

Mede dankzij jou kunnen onze klanten lang zelfstandig blijven wonen in hun eigen leefomgeving.
Dat realiseer je samen met je collega’s, in een hecht en zelfstandig team. Daarnaast bouw je 
persoonlijk een zeer belangrijke band op met je klanten. En ben je vaak hun steun en toeverlaat.
Bij feestelijke aangelegenheden, om maar eens wat te noemen.

Daarom ben je voor ons veel meer dan een verzorgende. Bij Sensire krijg je alle ruimte en ver-
trouwen om neer te zetten wat er in je hart leeft. En heten we je liever vandaag dan morgen
welkom. Op onze website www.doenwatjehartzegt.nl vind je alle relevante informatie én kun jij 
je laten uitnodigen voor een gesprek.

Werken bij Sensire. Doen wat je hart zegt.

Sensire zoekt (wijk)verpleegkundigen,

verzorgenden IG en verzorgenden

niveau 3. Op onze website

www.doenwatjehartzegt.nl vind je

een uitgebreid functieprofi el.

Doen wat je

hart zegt!

  Bij ons ben
  je veel meer 
dan een verzorgende.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MONTEUR M/V
Omgeving Varsseveld- fulltime- vacature-
nummer; VIW00004

Werkzaamheden;
- Het installeren, opbouwen en bekabelen van

pompsystemen (diesel en elektromotor); 
- het bouwen van complete units en sets aan de

hand van tekening;
- het testen en meten van schakelkasten en elek-

trische installaties;
- het verhelpen van storingen aan schakelkasten

en sets.

Functie eisen;
- MTS Elektro;
- ruime ervaring als monteur;
- ervaring met installatie en montage werkzaam-

heden.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MEDEWERKER AFMONTAGE M/V
Omgeving Doetinchem- fulltime- vacaturenummer; VVN00667
Het betreft in eerste instantie een tijdelijke opdracht.

Werkzaamheden;
De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit het afmonteren van
metaalproducten. 

Functie eisen;
- LBO / MBO werk- en denkniveau met relevante opleiding;
- technisch inzicht;
- van tekening kunnen werken;
- hands-on mentaliteit.

VERKOOPMEDEWERKER M/V
Omgeving Zutphen- Parttime- vacaturenummer; VVN00664

Werkzaamheden;
Wij willen in contact komen met een actieve verkoopster (part-
time) voor onze opdrachtgever. Je taken bestaan uit: het advi-
seren en verkopen van meubelen, verlichting en woonaccessoi-
res. Het bijhouden en inrichten van de winkel. Om deze taken
goed uit te kunnen voeren is technisch inzicht, omgaan met de
computer, creativiteit en klantvriendelijkheid een vereiste. Erva-
ring in de meubelbranche is een pre.
Het is van belang dat je op de vrijdag en zaterdag kunt werken.
Daarnaast kun je doordeweeks ook ingepland worden.

Functie eisen;
- Enthousiaste instelling; 
- representatief.

CNC DRAAIER M/V
Omgeving Doetinchem– fulltime– vacaturenummer; VVN00634

Werkzaamheden;
Binnen de groep draaiers en frezers kun je zelfstandig de ver-
schillende machines instellen en programmeren. Je onder-
steunt andere collega's met het instellen/programmeren van
hun machines. Tevens zorg je voor voldoende veiligheid voor
jezelf, je collega’s en de machines.

Functie eisen;
- MTS metaal; 
- aanpakker; 
- kennis van Fanuc besturing; 
- je bent al een aantal jaren werkzaam in de fijnmetaalbewer-

king en hebt ervaring en kennis opgedaan als CNC draaier of
frezer 

CNC- FREZER M/V
Omgeving Zutphen- fulltime- vacaturenummer; VVN00629

Werkzaamheden;
Binnen de groep draaiers en frezers kun je zelfstandig de ver-
schillende machines instellen en programmeren. Je onder-
steunt andere collega's met het instellen/programmeren van
hun machines. Tevens zorg je voor voldoende veiligheid voor
jezelf, je collega’s en de machines.

Functie eisen; 
- MTS- of LTS metaal met enkele jaren ervaring;
- aanpakker; 
- zelfstandig kunnen programmeren (ISO,Fanuc, Mazatrol).

ASSISTENT SPUITER M/V
Omgeving Zutphen- fulltime- vacaturenummer; VVN00670

Werkzaamheden;
Je bent verantwoordelijk voor het schoonmaken van te spuiten
onderdelen zoals; schuren, plamuren enz. Het is van belang dat
je zelf het spuitapparatuur kunt bedienen. Ook lever je zelfstan-
dig de gespoten producten aan. Ze werken volgens de aangege-
ven kwaliteitsnormen. 

Functie eisen; 
- LBO / MBO werk- en denkniveau met relevante opleiding;
- technisch inzicht;
- aanpakker;
- hands-on mentaliteit.

MONTAGEMEDEWERKER M/V
Omgeving Zutphen- fulltime- vacaturenummer; VVN00671

Werkzaamheden;
Je kunt metaalproducten volgens tekening assembleren. Ook
moet je zelf de benodigde apparatuur kunnen bedienen. Verder
is het belangrijk dat je de tijdsplanning bewaakt en de kwali-
teitsnormen naleeft.  

Functie eisen;
- LBO / MBO werk- en denkniveau met relevante opleiding;
- technisch inzicht;
- aanpakker;




