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Foto’s 
Hutten-
bouwdagen
Vorden - Tijdens de drie dagen 
dat de kinderen van de groepen
3 t/m 8 aan het Wiemelink in de
weer zijn geweest met het bou-
wen van hutten, heeft persfo-
tograaf Rob Schmitz tientallen 
foto’s gemaakt. 

Deze zijn te bezichtigen op 
www.robschmitzfotografie.nl

Hier in d’n Achterhoek, ku’w zo iets 
niet. Daor he’j allenig maor boeren. 
FOUT! Jao, wie hebt wel boeren, en 
die wodt soms zelfs ‘n stoel anebao-
den, maor dat bunt de minder nette 
varianten. En wi’j hebt ‘n Boerstoel. 
Joop Boerstoel. I’j mossen ‘s wètten: 
André Rieu ku’j dan wel vergetten. 
Dissen orkestleider is neet zo’n st-
riekerd. He’j hölt meer van iets wat 
echt bi’j d’n Achterhoek past: Blao-
zen! Maor dan wel met ‘n symfonisch 
klankkleurtjen. 

Bi’j t’ kasteel van Vorden geet ‘t d’r 
in ‘t weekend van 7 en 8 september 
af.  ‘t Dak,? Nao…. Maor een onge-
kend groots en grandioos concert. 
Dat wödt ‘t! Met niet allenig viefen-
zestig blaozers, maor ok een hele bult 
zangers en dansers, solisten, peerde 
en ‘n olde fietse. Want die fietse, of 
better, die honderd jaorige fietstocht 
van de acht kasteelen is de anleiding. 

Helemaol terecht dat dit zo gevierd 
wödt. I’j zult zeggen: ‘Wa’k noe dan 
heb met ‘emaakt. Geweldig!’ 
En André Rieu, jao die kent ze wel…. 
(deur de redactie in’ekort).

Op Contact.nl is disse wekke 
‘n veurproefje van het concert 

te zeen

André Rieu, jao die kent ze wel
Den walskoning uut Maastricht. 
123,123. Hi’j kan daor op ‘t 
Vriethof, Mestreechs veur Vrijt-
hof, met zien Johann Strauss 
Orkest duuzenden mensen tege-
lieke in vervoering brengen. A’j 
zollen denken da’j van altied ma-
or Strauss wel ‘n keer de boek vol 
zol kriegen, is ‘m dat niet an te 
zien. Misschien is dirigeren wel ‘n 
alderjékes gezonde bezigheid, wie 
zal ‘t zeggen. ‘t Rieu spektakel is 
deur zien entourage, zeg maor ‘t 
hele spektakel, best bezunder um 
mèt te maken. I’j mot d’r aleene 
‘n heel ende veur rie’jen.

Afgelopen zaoterdag waren ’t orkest, ’t koor en de solisten onder leiding van Joop Boerstoel 
bezig met de generale repetitie. Ze bunt helemaol klaor veur die musikalische Reise von 
Wien nach Berlin!

Eine musikalische Reise 
von Wien nach Berlin
In het weekend van 7 en 8 september wordt het 
jubileumconcert ter ere van 100 jaar Achtkasteel-
entocht gehouden op de tot openluchttheater 
omgebouwde kasteelweide van Huize Vorden. 
In deze krant vindt u een speciaal katern 
met alle informatie over deze spectaculaire 
‘musikalische Reise von Wien nach Berlin’ met 
als speciale gast Marco Bakker.

Kaartverkoop
Er zijn nog kaarten voor het jubileumconcert 
te koop bij de VVV Bronckhorst, Landwinkel 
Den 4 Akker en op www.achtkasteelentocht.nl

Tot en met woensdag 4 september worden de kaarten die online 
worden besteld nog verstuurd. De kaarten die op donderdag en vrijdag 
tot 12.00 uur worden besteld, zullen klaarliggen bij de kassa. 
Tickets aan de kassa zijn € 2,- duurder dan in de voorverkoop.

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

ALGEMEEN / 
100 JAAR 

8 KASTELEN 

8 september 2013 

Koopzondag

DE MODEHAL
WWW.FACEBOOK.COM/DEMODEHALVORDEN

    

Industrieterrein
Werkveld te VordenKERKHOFLAAN 3c

Open: Donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur
 Vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
 Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

ACTIE VAN DE WEEK: Bij € 75,00 GRATIS UITGEBREIDE 
FRUITTAS t.w.v. € 5,00 van REINIER & LEONIES.

Kleding vanaf € 5,00; Tassen € 5,00; Grote maten;
Shawls € 2,50; Sieraden vanaf € 2,50; Slippers € 5,00.

Aanstaande zondag KOOPZONDAG van 12.00 tot 17.00 uur!!!
Met een hapje, een drankje en live muziek!

Veel nieuwe kleding! Dames en Heren! Ook grote maten!
Like ons op Facebook en maak kans op een modecheque!!!

Deze week 
verschijnt

VOETBALKRANT

SEIZOEN 2013/2014 
uitgave: Weevers Grafimedia

BEWAAREXEMPLAAR

G E M E E N T E  B R O N C K H O R S T

Sportvereniging

“Keijenburgse Boys”

Deze week 
verschijnt



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

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

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

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Correspondent:
Ab en Dinie Velhorst
E-mail: noord@contact.nl

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws 
op www.contact.nl
Daar vindt u ook de  volledige 
inhoud van deze krant  en het 
 openbare archief.

! nnp GEZOCHT

DIVERSEN

CURSUSSEN

TE HUUR

TE KOOP

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

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,

tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 

tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.

De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 

Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-

14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-

19.30 uur.

Tandarts
7 - 8 sept. M. Hermans, Vorden (0575) 55 22 53.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 

info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.

Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 

 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen 

naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.

Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 

openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 

(0575) 75 02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal 

die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg 

of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt u buiten 

kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet wachten, bel 

dan het calamiteitennummer voor spoed eisende gevallen van de 

gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.

Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 

buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 

Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 

Zutphen - Eerbeek.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51

www.dierenkliniek-zutphen.nl

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 

of (06) 22 92 96 30.

Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Sensire wijkzorg (thuiszorg)

Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 

24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 

Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 

bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, diëtetiek, 

maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 

Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 

www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 

bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 

Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl

www.thuiszorggrootgelre.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-

ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

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

Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 

reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 

lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / 

(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 

gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 

lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst 
(SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 

Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in 

Steenderen. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 9.30-17.00 uur. 

Vrijdag 9.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-16.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 

gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 

Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. 

www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 

RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-

verwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

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

info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 8 september 10.00 uur, ds. J. Kool.

Zondag 8 september 10.00 uur, Kapel in de Wildenborch, mw. G. Heij-

nen-Zemmelink, Aalten.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 september 10.00 uur, ds. N. Slok, Veenendaal.

Zondag 8 september 10.00 uur, Kapel in de Wildenborch, mw. G. Heij-

nen-Zemmelink, Aalten.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 8 september 10.00 uur, ds. J. Bouwmeester, Enschede.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 7 september 18.30 uur, Eucharistieviering, pastoor Hogenelst 

en pastoraal werker Peters.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 7 september 17.00 uur, Woord- en communieviering, Van 

Kranenburg, m.m.v. Koorleden.

Zondag 8 september Geen viering.

Weekenddiensten

Te huur net buiten bebouwde

kom Warnsveld LUXE

WONING met tuin. Inl. 0575

527878.

sept. eigen slacht, heerlijk biol.

gevoerd scharrelvarkensvlees,

pakketten van 10 kg. meer info

06 51423744 of natasja@

stockpaard.nl

Leer (beter) bridgen
Beginnerscursus start 18 september.

Opfriscursus start 19 september.
Tegenspeelcursus start 28 november

Amber en Harry Garsen
Gediplomeerde bridgedocenten

Aanmelden: 0575-522275

BONJOUR, wilt u Frans leren of

u uw Frans opfrissen?

Conversatie afgewisseld met

grammatica. Alle niveau`s. tf

0650293928 Mw. Rietman

Ze zijn er weer de Pompoenen 

bij de Heesterhof, Varsselse-

weg 20, Hengelo.

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

De beste en lekkerste van dit moment!!!!!!!!!
Zoete hand/pers sinaasappelen

kilo 2.50
2e kilo voor de HALVE PRIJS!!!

Frieslander 3 kilo 3.98
2e zak voor de HALVE PRIJS!!!

Hollandse broccoli 500 gram 0.69
Verse mais 2 stuks voor 0.99
Op ons gehele assortiment gesneden groenten
2e zak naar keuze voor de HALVE PRIJS !!!

Aanbiedingen geldig t/m maandag 9 september.
Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 

Wegens verhuizing; Grote Ga-

rage Leegverkoop. Zaterdag 

7 september van 10.00 tot 

15.00 uur aan de Doeschot 8,

Vorden. Allerlei artikelen (ook

gratis!) en natuurlijk staat de

koffie klaar.

Voor uw rijopleiding naar

Rijschool
Bronckhorst
Omgeving Hengelo, Vorden, 

Zelhem, Steenderen.

Tel. 06-22667703

Personenauto 25 rijlessen 

inclusief examen € 1250,00

Aanhanger personenauto.

Daarnaast leiden wij op voor 

Taxichauffeur basisopleiding, 

en doelgroepenvervoer.

Tevens het adres voor bijscho-

ling voor het TX keurmerk.

Last van wespen? Bel:

0610499025

Cursus voeding, afslanken en

op gewicht blijven. Incl. coa-

ching, kleine groepjes. Info:

06 - 55 166 420.

NAZOMEREN op Texel? 60+

Huisje in Den Burg + 2 fietsen

Telefoon 0314 625030 b.g.g

06 30317420.

Open dag Zorgboerderij De Wilgenhof 
op zondag 8 september.

De koffie staat klaar van 11.00 tot 16.00 uur 
aan de Banninkstraat 48 in Hengelo.

Zie ook: www.dewilgenhofhengelo.nl
en op Facebook onder Zorgboerderij

De Wilgenhof.

Voor BOERDERIJ klussen maar ook TUINWERK belt u

0636588022 www.wmtoolsgroen.nl

verloren donderdag 29 aug. 

Rond 7.30 uur op fietspad 

Vorden -Hengelo na garage af-

slag Keyenborg bril met rood

montuur. (vermoedelijk in de

buurt van afslag Wichmond)

Mob 0647142911.



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

familieberichten
online opgeven: ETJ-Witgoedservice

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

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

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

Vanadis 
uitvaartverzorging

0575-520505

Marspoortstraat 22
7201JC  Zutphen   
www.vanadis.nl

Uw wens, ons uitgangspuntFrank Dekker

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

Alleen op afspraak.

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Marly
geboren 26 augustus 2013

               Super trots en blij zijn wij met

               de geboorte van onze dochter

                             en mijn zusje

                      3860 gram 54 cm

Edward Ellen en Lieke Haaring-Wichgers

Leeuwerikstraat 5

7261GA Ruurlo

Lieve mensen, familie, vrienden en kennissen,

Uw medeleven voor, tijdens en na het overlijden 
van onze moeder, vader, schoonmoeder, schoon-
vader en lieve oma en opa

Joke en Frans Bleumink 

en de overweldigende belangstelling bij de con-
doleance en begrafenis, maken het voor ons heel 
moeilijk u allen hiervoor persoonlijk te bedanken.
Fijn is het om te zien dat ze niet alleen bij ons, maar 
bij velen erg geliefd waren.

De vele lieve reacties en steunbetuigingen zijn een 
grote steun voor ons bij de verwerking van dit grote 
verlies.

Op deze wijze willen wij u hiervoor bedanken.
          

Sandra, Jeroen, Britt en Evi 
Ruben, Petra, Stijn en Lotte  
Thijs, Kim, Liam en Lieke 

“El Encuentro”

 les in kleine groepen of privé.

The Lord will watch over your coming and
going both now and forevermore

Psalm 121:8

Therefore do not worry about tomorrow
Matthew 6:34

Erik Noorlandt & Lies Brouwer
willen zij aan zij door het leven gaan.

Daarom zeggen ze ‘JA’ tegen een toekomst met 
elkaar op 7 september 2013.

De feestelijkheden vinden plaats in Schoonhoven.

Namens de familie wensen we hen veel geluk!

Carolien en Dick Brouwer

 

Het is goed zo
 

Na jaren van afnemende gezondheid
is toch nog onverwacht overleden

mijn vrouw, onze moeder en (over)grootmoeder
 

Maria Berenpas - van de Kamp
Rie

m Amerongen
9 februari 1927

t Vorden
26 augustus 2013

 
J.A. Berenpas
     Carolien en Frans Felix - Berenpas
          Miriam en Ilker
               David
               Milan
          Martin en Eva
               Saar
          Rianne en Robert
               Myrthe
               Lars
     Ina en Freek Jurrius - Berenpas
          Kim
          Robin
     Bert Berenpas
     Ab Berenpas
 

Het Molenblick 4
7251 BR  Vorden
 

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van 
het plotselinge overlijden van onze zeer betrokken 
collega

Arnold Besseling

Arnold was vanaf 29 oktober 1979 chef werkplaats 
bij ons bedrijf.
In dankbare herinnering wat hij voor ons bedrijf heeft 
betekend, zal Arnold in onze gedachten blijven.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe.

Directie en collega’s
Timmerfabriek Besseling

Vierakker, 26 augustus 2013



VERVOLG FAMILIEBERICHTEN

Volg uw droom!
Privé

piano / orgelles
muziek / zangles
bij de gediplomeerde vakman

Wim Riefel
Tel. (0575) 529360

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Biologische Versmarkt
elke zaterdag 8.00-13.00u

Lochem
op de Grote markt

Vanaf 14 september
groente en fruit uit de regio

brood van de "Driekant" uit Zutphen
kaas en zuivel van de "Vijfsprong" uit Vorden
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Ambachtelijke gehaktballen

4de GRATIS

SPECIAL

Pollo Italiano

100 gram 160

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram filet Americain

gratis 100 gram scharrelsalade

KEURSLAGERKOOPJE

Peper
steaks

3 stuks 595

MAALTIJDIDEE

Macaroni

500 gram 398
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
http://www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Alles in het leven duurt lang,
behalve het leven zelf.

Toch nog geheel onverwachts is vandaag na  
een leven dat gekenmerkt was door inzet, 
bezorgdheid en liefde van ons heengegaan mijn 
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder en trotse oma

Janna Brummelman - 
Kamperman

echtgenote van Hendrik Willem Brummelman

* 6 oktober 1940  † 30 augustus 2013

Het gaat zoals het moet gaan
Het is goed zo.

 Vorden: Henk Brummelman

 Vorden: Annelies en Guus Hummelink
         Monique
         Lisette en Eric

 Ruurlo: Teun en Annemarie Brummelman
         Lisa

 Vorden: Herbert en Yvonne Brummelman
         Kim
         Lian
         Roy

 Vorden: Dinant Brummelman

Onze speciale dank gaat uit naar de Thuiszorg 
Sensire en Verpleeghuis De Hoge Weide, 

afdeling Velhorst voor de liefdevolle verzorging.

Wiersserbroekweg 5
7251 LG Vorden.

Gelegenheid tot afscheid nemen en het tekenen 
van het condoleanceregister op woensdag  
4 september van 19.00 tot 20.00 uur in het 
uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Uitslag Loterij S.V. Sociï, 1 september 2013
Lotnr. Winnaar Prijs Sponsor:
3366 Mevr. W. Rouwenhorst Auto Hyundai i10 Autobedrijf Langwerden Wichmond
2940 Dhr. E. Pierik Gazelle fiets Slotboom Tweewielers Hengelo (Gld.)
3026 Mevr. J. Lenselink Gazelle fiets Slotboom Tweewielers Hengelo (Gld.)
2988 Dhr. H. Haverkamp Philips SMART LED TV DO-IT Presentations Didam
0458 Dhr. J. Borgman Philips SMART LED TV DO-IT Presentations Didam
0084 Fam. Ten Barge Philips SMART LED TV DO-IT Presentations Didam
2485 Dhr. P. Oosterhof Philips SMART LED TV DO-IT Presentations Didam
0876 Dhr./Mevr. T. Stapelbroek iPad2 DO-IT Presentations Didam
2831 Fam. Vruggink  iPad2 DO-IT Presentations Didam
1140 Fam. Bouwmeister iPad2 DO-IT Presentations Didam
1388 Dhr. P. Pannekoek Luxe Pannenset  Wouter Bokkers lid S.V. Socii
2103 Fam. Sarink Waardebon € 75,-  Schildersbedrijf Peters Vorden 
0404 Dhr. P. Vaartjes Cadeaukaart € 35,-  Expert Eliesen Baak (Electronia)
2447 Dhr./Mevr. G. Jacobs Waardenbon € 25,-  Dutch PC Vorden (Electronica)
0128 Fam. Wichers Waardenbon € 25,-  Dutch PC Vorden (Electronica)
1416 Fam. Te Dorsthorst Waardebon € 20,-  Bakkerij Besselink Wichmond/Ruurlo
1834 Fam. Hissink Waardebon € 20,-  Bakkerij Besselink Wichmond/Ruurlo
2039 Dhr. H. Rietman Waardebon € 20,-  Bakkerij Besselink Wichmond/Ruurlo
0311 Fam. Haverkamp Waardenbon € 20,-  Kluvers Vorden (Discus Dierenspeciaalzaak)
3258 Dhr./Mevr. P. Jansen Waardenbon € 20,-  Kluvers Vorden (Discus Dierenspeciaalzaak)
1200 Mevr. M. Krulwinkel Waardebon € 25,-  Bakkerij van Asselt Vorden
0249 Dhr./Mevr. A. Wormgoor Waardebon € 25,-  Bakkerij van Asselt Vorden
0130 Dhr./Mevr. G.H. Eenink 3 mnd all-inclusive sporten  Sportcentrum Aerofitt Hengelo (Gld.)
0843 Dhr. J. Peters 3 mnd all-inclusive sporten  Sportcentrum Aerofitt Hengelo (Gld.)
3520 Mevr. T. Helmink 3 mnd all-inclusive sporten  Sportcentrum Aerofitt Hengelo (Gld.)
0881 Fam. H. Groot-Jebbink  Waardebon € 25,-  Weulen Kranenbarg Vorden
2945 Dhr./Mevr. L. Weenk Waardebon € 25,-  Weulen Kranenbarg Vorden
0413 Mevr. E. Vleemingh DinerCheque  Bistro de Rotonde Vorden
1689 Dhr./Mevr. Sosef Waardebon € 30,-  Welkoop Vorden

The Courtyard is een winkel waar zowel kleding, meubels als decoratieve 

artikelen worden verkocht.

Alle producten hebben een duidelijke associatie met Engeland, Ierland en 

Schotland. Prachtige wollen tweedstoffen, stoere ribcords van hoge kwali-

teit. En een prachtige collectie landelijke zitmeubels. Onze klanten komen 

uit heel Nederland. We schenken gratis koffie en thee in de “Engelse” huis-

kamer. De winkel bestaat uit verschillende afdelingen. De complete sfeer 

wordt door veel mensen beschouwd als een bezienswaardigheid.

The Courtyard beheert ook nog een aantal “John Bardale Factorystores” in 

Nederland. Bovendien reizen we in het najaar met collecties door het land. 

Dus er is veel werk aan de winkel.

We willen ons team graag versterken met een parttime

VERKOOPSTER
Met ervaring in de verkoop van kwaliteitskleding. Ervaring in de verkoop 

van herenmode is een pre. Bij toerbeurt wordt er ook op zondagmiddag 

gewerkt.

Bent u geïnteresseerd in deze functie, kijk dan eens op onze site en mail ons 

uw CV en motivatie. Voor informatie kunt u bellen met Harry Renneboom 

06-53723182 of Simone Mees ten Oever 06-38243682.

Spittaalstraat 6-8 Openingstijden:

7207 ED Zutphen Di en wo. 11.00-17.00 u.

www.thecourtyard.nl Do t/m za 10.00-17.00 u.

E-mail: info@thecourtyard.nl Zondag van 12.00-16.00 u.



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

Praktijk van Marga Tump

  Mesologie

  NAET therapeut

  Fysiotherapeut

  SiVAS - therapeut

  Energetische Meditatie

Voor (chronische) klachten zoals:

- vermoeidheid

- hoofdpijnen, duizeligheid

- huidaandoeningen

- buikklachten

- allergiën

- luchtwegaandoeningen

- spier- en gewrichtsklachten
 

Pr. Bernhardweg 28, Vorden

www.mesologiemargatump.nl

tel.: 0575 555 394 of 06 22631821

C3 (Clement Clarke Communications)
TC-1 Active Headset
Dit mag u niet missen!! Een geweldige Headset voor een zeer scherpe 
prijs. De TC-1 Active zit comfortabel, heeft stereo geluidskwaliteit, een 
microfoon met ruisonderdrukking en verstelbare grootte. De headset is 
geschikt voor videobellen, gamen en wat u maar kunt verzinnen! 
Hij kan worden gebruikt voor kort en langdurig gebruik. De stof om 
de speaker heen is gemaakt van nylon, voor optimaal comfort. 
Ook gaat hij lang mee. Hij is zo goed als nieuw! 
Wilt u bij interesse een e-mail bericht sturen naar: 

C3headsets@live.nl
Deze geweldige Headset is al van u voor maar: € 35,-*

* (excl. verzendkosten, evt. verzendkosten à € 6,75 zijn voor eigen rekening binnen Nederland)

de lessen beginnen weer !
Achterhoek

maandag  : Borculo
dinsdag  : Lichtenvoorde
woensdag : Lochem
donderdag : Doetinchem/Hengelo
vrijdag : Eibergen/Zelhem
zaterdag : Groenlo /Ruurlo

voor meer info judoschool.achterhoek@gmail.com



Na de pauze Jolieke van Osch (uit Zel-
hem) die als een ervaren musicienne 
moderne popsongs bracht, zichzelf 
begeleidend op de gitaar. Toen brak 
Josée in in het geplande programma 
en kon geluidsman Jurriaan Boers-
toel een prachtig klinkende zes mi-
nuten durende improvisatie op ‘Over 
the Rainbow’ uitvoeren op de piano. 
Daarna mocht de Herrie-Bij-Tante-
Gerrie-band de carrousel uitluiden, 
met allemaal eigen nummers in ’t 
plat, met het daverende k(r)onings-
lied als uitsmijter. Josée bedankte 
daarna heel toepasselijk met ‘People’ 
alle vrijwilligers die bij de zomercar-
rousel betrokken waren.

In de nazomer, het najaar en de win-
ter zijn er weer tweemaal per maand 
voorstellingen in Theater Onder de 
Molen. Op vrijdagavond 6 septem-
ber treedt Fermata op, onder leiding 
van Hans de Wilde. Een klein koor 
dat zich specialiseert in muziek voor 
herdenking en andere bijzondere mo-
menten. Dan komt ook singer-song-
writer Paul van Doren op de planken. 
Hij begeleidt zichzelf op de gitaar en 
de mondharmonica, maar als duo 
met jazzmuzikant Niek Hietbrink 
die contrabas en trompet speelt. Aan-
vang 20.30 uur. Meer informatie en 
reserveren op www.tom-vorden.nl

‘t Is weer voorbij die mooie zomer

Negenmaal Zomercarrousel in TOM

Vorden - Woensdagavond 28 augustus vond, de laatste, (negende) Zo-
mercarrousel 2013 in Theater Onder de Molen plaats. 
Estrada do Sol, bestaande uit zangeres Astrid Volckerick en gitarist 
Marcel Verheugd, begon op de laatste Zomercarrousel met het lied 
waar ze bij de eerste gebleven waren. Heel subtiel gebrachte bossa-no-
va, zowel qua zang als qua gitaarspel. Toen deed Buitengewoon! (Anja 
den Bakker en Eelco Schuijl) haar naam eer aan door in volstrekt duis-
ter , op een fotoprojectie na, een serie stemmige liedjes ten gehore te 
brengen, met herinnering aan de SamenLoop voor Hoop.

Estrada do Sol

Leden worden van harte uitgenodigd
voor dit gezellig samenzijn. Ook vrou-
wen die geen lid zijn maar die kennis
willen maken met de activiteiten van
de vrouwengroep zijn welkom. Deze
avond is er geen spreker, maar heeft
traditioneel een eigen invulling.

Oecumenische Vrouwengroep 
Wichmond-Vierakker
Wichmond - Woensdagavond 11 
september vindt in gebouw Wit-
hmundi te Wichmond de eerste 
bijeenkomst van het nieuwe sei-
zoen, van de vrouwenvereniging 
uit Wichmond-Vierakker plaats.

De indringende series zelfportret-
ten roepen een ongemakkelijke en 
confronterende sfeer op. In 2010 
kreeg Annemarie internationale be-
kendheid met een nominatie in de 
categorie People bij de prestigieuze 

Black and White Spider Awards. 
Speciaal voor het jubileumconcert 
‘EINE musikalische REISE Wien - 
Berlin’ op 7 en 8 september - t.g.v. 
het 100-jarig bestaan van de Acht-
kastelenroute, heeft Annemarie een 

bijzonder fraaie foto van de Theater-
weide van kasteel Vorden gemaakt. 
Deze foto is in de galerie te zien. 
Voor en na de lezing is er gelegen-
heid de expositie ‘De Weg van drie 
vrouwen’ te bezichtigen met schil-
derijen van Reanne Heitmeijer, hals- 
en hoofdcolliers van Marjan Hidding 
en uiteraard de foto’s van Annema-
rie. Reserveren (niet verplicht). Voor 
meer informatie: 06- 51112390.

Lezing fotografie in Galerie De Burgerij
Vorden - Zaterdagmiddag 7 september geeft fotografe Annemarie 
Spilker in Galerie De Burgerij (Zutphenseweg 11, 7251 DG) (15.30 uur) 
een lezing over haar werk. Haar verstilde landschapfoto’s stralen 
een ongekende stilte en tijdloosheid uit die haast onwerkelijk lijken.

In de Hof van Hackfort, een histori-
sche moestuin naast kasteel Hackfort 
in Vorden, kan je iedere woensdag 
een kijkje nemen en vertellen vrijwil-
ligers je over (bijna) vergeten groentes 
als kardoen, aardpeer en snijbiet. De 
tuin is bijzonder groot en gevarieerd. 
Een groot deel van de opbrengst van 
de tuin komt op tafel in de naastge-
legen brasserie de Keuken van Hack-
fort. Bij voldoende aanbod kun je er 
soms groente kopen. Adres: Parkeer-
plaats aan de Baakseweg, 7251 RH 
Vorden. Vrijwilligers geven je iedere 
donderdag graag tekst en uitleg over 
de historische moestuin van landgoed 

Velhorst in Lochem. Laat je inspire-
ren en informeren over de groente- 
en bloementuin, de boomgaard met 
oude appel- en perenrassen en niet
te vergeten de broeihof van landgoed
Velhorst. Adres: Parkeerplaats aan
de Lageweg, 7241 TB Lochem. Een 
bezoek aan de moestuinen van Hack-
fort en Velhorst is gratis. Vooraf aan-
melden is niet nodig. 
Voor meer informatie over de acti-
viteiten van Natuurmonumenten
tijdens de Cultuur Monumenten
Maand september, 
kijk op www.natuurmonumenten.nl/
cultuurmonumentenmaand.

Kijkje in een historische 
moestuin

Vorden - Neem eens een kijkje in een historische moestuin! September
is Cultuur Monumenten Maand. Een maand waarin Natuurmonumen-
ten de deuren opent van bijzondere gebouwen en speciale activiteiten
organiseert. Zo kun je twee historische moestuinen in de Achterhoek
bezoeken.

Firma A. Beeftink & Zn. is van oor-
sprong gestart in de loon- en grond-
verzet. In de loop der jaren zijn de 
activiteiten uitgebreid. Tegenwoor-
dig levert Firma Beeftink een breed 
scala aan diensten in grondverzet, 

machinale bosbouw, landschapswer-
ken, sloopwerk en bestratingen. De 
nadruk van de activiteiten ligt op de 
bosbouwwerkzaamheden, van groe-
ne energie tot brandhout voor uw ka-
chel. Sinds enkele jaren is het bedrijf 

ook bezig met het onderhoud en de 
verkoop van nieuw en gebruikte bos 
tuin en parkmachine`s, zowel voor 
particulieren als bedrijven. De com-
binatie van goed opgeleid personeel 
en veelal speciale machine`s, zorgen 
ervoor dat het bedrijf al jarenlang een 
betrouwbare partner is voor gemeen-
ten, landschapsorganisaties en parti-
culieren. Met een team van 38 man 
ontwerpt, bouwt en verkoopt Unikon 
industriële wasmachine, rechtstreeks 
of via agenten, over de hele wereld. 
Deze wasmachines worden ingezet 
om de meest uiteenlopende embal-
lage zoals kratten, bakplaten, con-
tainers enz., met de meest uiteenlo-
pende vervuilingen, keer op keer vi-
sueel en bacteriologisch te reinigen. 
Standaard of geheel klant specifiek 
worden de machines, volledig uit 
roestvrijstaal, in Barneveld gebouwd, 
getest en bij de eindklant geplaatst. 
Door innovatie, diversiteit, gebruik 
van A-merk componenten, prijs kwa-
liteit verhouding en een degelijke ser-
vice staat Unikon bekend als een van 
de markleiders op haar gebied. Voor 
meer informatie: www.unikon.com.
Direct na de overhandiging van de 
wedstrijdshirts stonden de spelers 
zondagmorgen aan het touw in hun 
nieuwe outfit. Niet nadat eerst een 
minuut stilte in acht was genomen 
voor twee mensen die in de afgelopen 
weken de touwtreksport ontvallen 
waren. Door een noodlottig ongeval 
verongelukte Herman Harmsen van 
TTV Bekveld uit Hengelo en overleed 
de vrouw van erelid Henk Brummel-
man van TTV Vorden Janna Brum-
melman op de leeftijd van 72 jaar. 
Janna Brummelman was jarenlang 
achter de schermen actief voor TTV 
Vorden (voorheen TTV Medler).

Door Frima A. Beeftink & Zn. uit Vorden en Unikon uit Barneveld

Touwtrekkers TTV Vorden 
in nieuw wedstrijd- en uitgaanstenue

Vorden - De spelers van Touwtrekvereniging Vorden zijn zondag 1 sep-
tember voor aanvang van de competitiewedstrijd van het Gewest Oost 
van de Nederlandse Touwtrekkers Bond (NTB) op haar accommodatie 
aan de Ruurloseweg in buurtschap Medler door Gerrit en Karin Beef-
tink van de Firma A. Beeftink & Zn. uit Vorden in een nieuw wedstrijd-
tenue gestoken. Wim en Marian Neels uit Lochem van het Barneveldse 
bedrijf Unikon schonken de touwtrekkers nieuwe uitgaanstruien. 
Voorzitter Gerrit Barink van TTV Vorden bedankte tijdens de opening 
van het toernooi beide sponsors voor hun medewerking. ,,Wij zijn 
trots op jullie dat jullie de touwtreksport een warm hart toedragen.”

Gerrit en Karin Beeftink (links) schonken zondag voor aanvang van de gewestelijke compe-
titie TTV Vorden nieuwe wedstrijdshirts.

De hoofdprijs, een tweetal fietsen, 
worden ook al vele jaren geleverd 
door Bleumink Profile. Afgelopen za-

terdag werden de fietsen aan de win-
naars uitgereikt.

Prijsuitreiking verloting 
Kuijpertoernooi

Vorden  - Tijdens het Wim Kuijpertoernooi organiseert de verloting-
commissie, jaarlijks een prachtige verloting met prijzen die allen
beschikbaar gesteld zijn door de Vordense Ondernemers.

Op de foto staan vlnr. Stefan Hissink, Thijs Bleumink, Gerard Greven, Joke Eulink en
Herman Wassink.



Circa 120 kinderen kwamen woens-
dagmiddag naar het bad om deel te 
nemen aan allerlei activiteiten. Spel-

letjes in – en rond het bad, samenge-
steld door Jorik Wolsing. ‘ Wij zijn 
hier vanmiddag met zes man perso-

neel en een zestal vrijwilligers, nood-
zakelijk om alles in goede banen te 
leiden. Over het aantal deelnemers , 
waaronder diverse kinderen die mo-
menteel met hun ouders op naburige 
campings verblijven, zijn we dik te-
vreden’, aldus Jorik.  De jongens en 
meisjes moesten aan de hand van 
een lijst in totaal acht opdrachten 
uitvoeren. Bij elke opdracht was een 
letter(s) te verdienen. Zo moest de 
jeugd bijvoorbeeld via een trap naar 
het dak van het entree- gebouw. Daar 
kon men met behulp van een verre-
kijker ‘ergens’ twee letters ontdek-
ken. Het zwemmen met de monofin 
was niet gemakkelijk. Eén of twee 
baantjes zwemmen was goed voor 
een letter. De schiprace, een behen-
digheidsspel, eveneens een pittige op-
dracht. Bij het duiken naar de schat-
kist waren de gevonden munten ook 
goed voor een letter. Op het terras bij 
de kantine kon de jeugd een zwaard 
en een zeester maken. Toen alle aan-
wijzingen waren opgevolgd ontstond 
een woord. Toen kwam men er ach-
ter dat papegaai Lorre de verader was 
van het geheim van de verborgen 
schat!

Piraten en zeemeerminnen in zwembad In de Dennen
Papegaai Lorre de grote verrader

Vorden - Een mooi gezicht, piraten en zeemeerminnen in het Vor-
dense zwembad In de Dennen. 

‘Deze sponsors zijn voor ons erg be-
langrijk, zij hebben ons de afgelopen 
dagen van veel materiaal voorzien 
en bovendien versnaperingen voor 
de jeugd aangeboden. De kinderen 
betaalden voor elke dag dat zij mee-
deden een bepaald bedrag. Ik ben dik 
tevreden, want wij hebben financieel 
quitte gespeeld’, zo zegt Evelien Huis-
man, penningmeester van de organi-
satie. De huttenbouw- dagen werden 
voor het tweede achtereenvolgende 
jaar gerund door een groep enthousi-
aste ouders (geen vereniging): Saskia 
Vliem, Wenneke Zweverink, Cecile 
Blenkers, Martin v.d. Berg en Marcel 
en Evelien Huisman. Zij werden bij-
gestaan door een aantal vrijwilligers 
zoals bijvoorbeeld opa Jan Wassink. 
‘Ik verricht hier een beetje han- en 
spandiensten. Mijn dochter Saskia zit 
in de organisatie en mijn twee klein-
kinderen Doede (10) en Juul (7) doen 
ook mee. Hartstikke leuk om er bij te 
zijn’, zo zegt opa Jan.
Bij de Piratengroep is Rémon uit de 
Keyenborg druk aan het schilderen. 
‘Best leuk werk, maar als ik later 
groot ben wil ik toch liever, net als 
mijn vader, timmerman worden’, zo 
zegt de 8 jarige Rémon. Pascalle (9) 
van school Het Hoge vind paardrijden 
eigenlijk veel leuker dan hier hutten 
te bouwen. ‘ Ik heb een verzorgings-
pony Ringo, die staat in de stal bij 
iemand aan de Enzerinckweg. Ik ga 
er drie keer in de week naar toe om 
te rijden’, zo zegt Pascalle met glin-
sterende oogjes. Vrijwilliger Nienke 
Droppers: ‘Wat mij opvalt is dat de 
kinderen zeer serieus met hun werk 
bezig zijn en dat ze het hier goed 
naar de zin hebben’, zo zegt ze.

Tommy (12)van school De Vordering, 
Sil (12) van het Baudartius in Zut-
phen, Diego (11) van Arcade Warns-
veld en Anthoni (10) van een school 
in Borculo, hebben de grootste pret. 
‘Drie dagen lol maken en ouwehoe-
ren met elkaar’, dat vinden wij pas 
leuk zo zegt het viertal (bijna) in koor. 
Nout (7) van de Kraanvogel en Jasper 
(8) van de openbare dorpsschool zijn 
klaar met het bouwen van de hut en 
nu bezig met de indeling. ‘Kijk dit is 
de meidenkamer en daar is de kamer 
voor de jongens’, aldus Nout. Ties (9) 
is aan het schilderen. Hij zit van top 
tot teen onder de verf. Het ‘kliederen’ 
zoals hij het zelf noemt, hoeft voor 
hem eigenlijk niet. ‘Ik word later of 
motorcrosser of boer’, zo zegt Ties 
met volle overtuiging. Silvia (9) van 
de Dorpsschool houdt zich ook al met 
‘later’ bezig.’ Het verven en versieren 
hier, vind ik wel leuk, maar als ik 
groot ben wil ik actrice worden’, zo 
zegt ze enthousiast.

Behalve het bouwen van hutten is er 
ook volop tijd voor spelletjes. Naast 
het ‘bouwterrein is een veld uitgezet 
dat in drie vakken is verdeeld. Bege-
leidster Leonie Zweverink: ’Wat je 
ziet is een soort trefbal met sponzen. 
Er staan twee teams tegenover el-
kaar. Het doel is om de tegenstander 
met een spons te raken. Is een veld 
helemaal leeg, dan heeft de tegenpar-
tij gewonnen. Simpel toch’, zo zegt 
Leonie lachend. Wat de eerste drie 
dagen allemaal aan het Wiemelink 
is opgebouwd werd vrijdag door de 
organisatie weer afgebroken en opge-
ruimd. Wenneke Zweverink namens 
de organisatie: ‘We kunnen met een 
goed gevoel op de afgelopen dagen te-
rug zien. Enthousiaste kinderen, geen 
wanklank en geen ongelukken. Leuk 
om te horen dat de kinderen na af-
loop vroegen of ze volgend jaar terug 
mogen komen. Dat houdt dus in dat 
wij in 2014 weer huttenbouw- dagen 
zullen organiseren’, aldus Wenneke.

Tijdens Huttenbouwdagen
Schilderen, timmeren en lekker lol maken
Vorden - Afgelopen week waren 
gedurende drie dagen zo’n 90 
kinderen op het terrein aan Het 
Wiemelink druk in de weer met 
het bouwen van hutten. De ‘wijk’ 
was omringd door hekwerken. 
De namen van de sponsors pro-
fessioneel op de doeken langs het 
terrein aangebracht.

Deze dag wordt opgeluisterd door 
een achttal groepen en tientallen 

vrije spelers. De vrije spelers zullen 
hun kunnen ten gehore brengen op 
het terras en in de tuin, terwijl de 
groepen het podium betreden van de
grote zaal.
De locatie is: De Herberg aan de
Dorpsstraat 10 in Vorden. De zaal is
open om 11.00 uur en de sluiting is
om 17.00 uur.

Zondag 8 september
Harmonicadag in Vorden
Vorden - Zondag 8 september 
is er weer een harmonicadag in 
Vorden. Het is voor de 18e keer 
dat harmonicagroep De Trekke-
buuls uit Hengelo een harmoni-
cadag in Vorden organiseert.

Wethouder Arno Spekschoor 
op bezoek bij de Hackforterhof

Vorden - In Mei 2013 is de nieuwe kleinschalige woonvorm van Sensire
in Vorden, De Hackforterhof, geopend. Zaterdag 24 augustus kreeg 
wethouder Arno Spekschoor een rondleiding bij De Hackforterhof. 
Hij was namelijk erg benieuwd hoe het is geworden.

In Nederland lijden er ruim 200.000 mensen aan een spierziekte. En daar 
zijn er 600 verschillende van. Sommige zijn dodelijk, sommige erfelijk en 
allemaal hebben ze een verlammend effect op de spieren. Er zitten zo’n 600 
spieren in een mensenlichaam en die sturen alles aan. Van een glimlach tot 

een wandeling. Van drinken tot plassen. Van lachen tot ademen. Een ziekte 
die spieren aantast, tast het hele lichaam en daarmee het hele leven van 
een persoon aan. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert wetenschappelijk 
onderzoek naar genezing en naar verbetering van de kwaliteit van leven van 
patiënten. En met succes, dankzij de financiering van het fonds is er onder 
andere een levensreddend medicijn voor de ziekte van Pompe ontwikkeld en 
zijn wetenschappers op de goede weg naar een therapie voor de ziekte van 
Duchenne. De spierweek is één van de belangrijkste weken in het jaar voor 
mensen met een spierziekte. Steun het Prinses Beatrix Spierfonds en geef aan 
de collectant, actievoerder of maak een bijdrage over via giro 969! Kijk voor 
meer informatie op prinsesbeatrixspierfonds.nl.

De spierweek van het Prinses Beatrix Fonds
Vorden - De tweede week van september is door het Prinses Beatrix 
Spierfonds uitgeroepen tot spierweek. De week dat heel Nederland 
in actie komt tegen spierziekten! Zo gaan ruim 31.000 vrijwilligers 
van 8 t/m 14 september langs de deuren en starten mensen een actie 
om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar spier-
ziekten.

Hij kwam samen met Jan Stoel, 
manager van ProWonen. De heren
kregen een uitgebreide rondleiding 
van woonbegeleider Tinie Barink
en teamverpleegkundige Ria Molen-
broek. Bij de kleinschalige woonvor-
men van Sensire staat het normale 
dagelijkse leven zoveel mogelijk
centraal. De woningen zijn bedoeld
voor mensen met dementie. Samen
met de medewerkers en vrijwilligers
van Sensire kunnen de bewoners ge-
wone, dagelijkse dingen doen, zoals 
boodschappen, koken en de afwas, 
maar ook een spelletje doen of samen
eten. Meer informatie is te vinden op
www.sensire.nl of via 0900 – 88 56
(24 uur per dag)

Strijkservice
Willemien 
van start!
Gemeente Bronckhorst is sinds kort weer een unieke eenmanszaak 
rijker! ‘Strijkservice Willemien’.

Voor iedereen die als een berg opziet tegen strijken, is deze service een 
uitkomst! Het idee voor het bedrijfje is ontstaan doordat velen in de 
omgeving van eigenaresse Willemien Dijkman verzuchtten dat ze zo’n 
hekel hebben aan strijkwerk. Omdat zij het zelf juist graag doet, ontstond 
het idee om een strijkservice op te zetten.

Tegenwoordig is iedereen druk met werken en het gezin, maar ook voor 
zieken of ouderen is strijken een tijdrovende en belastende bezigheid. 
Familie en zorgverleners hebben vaak geen tijd om deze huishoudelijke klus 
over te nemen, dus stapelt het strijkwerk zich op. Strijkservice Willemien 
neemt het u graag uit handen! Heeft u recht op een PersoonGebonden 
Budget (PGB)? Dan kunt u de kosten voor onze strijkservice wellicht 
terugkrijgen van de gemeente.

Hoe werkt het?
Heel simpel: uw strijkgoed wordt thuis opgehaald en de volgende dag, op 
het afgesproken moment keurig gestreken thuisgebracht. Het strijkwerk 
wordt volledig handmatig gedaan in een rook- en huisdiervrije ruimte. 
Indien gewenst kunnen de haal- en brengafspraken ook ’s avonds 
ingepland worden. 

Strijkservice Willemien biedt ook 
mogelijkheden voor (midden-/klein) 
bedrijven die strijkgoed hebben, 
bijvoorbeeld bedrijfskleding of tafellakens. 
Neem voor meer informatie contact op.

Kijk u voor meer informatie op onze 
website: www.strijkservicewillemien.nl
Of neem gerust contact op via 
info@strijkservicewillemien.nl
of telefonisch via 06-12687257 (ma t/m vrij, 
8.30-17.00 uur)

Willemien hoopt velen tot dienst te kunnen zijn en begroet u graag als 
klant!
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Agenda

Politiek Café BKB B&OZ 
SOV in Partycentrum 
Langeler Hengelo

Ondernemerscafé Vorden 
bij de Heikamp in Ruurlo

Periodiek overleg gemeente 
Bronckhorst en het OPB     
in Hengelo

BRON:

Muziek jubileumconcert 
klinkt nog lang door in Vorden
Het organiseren van een evenement 
is een hele onderneming. De kennis 
van ondernemers is daarbij dus van 
harte welkom. Maar, is het in de hui-
dige tijd waarin velen moeite hebben 
het hoofd boven water te houden, 
wel verstandig om je druk te maken 
voor zulke ‘randzaken’?  Absoluut, 
zegt makelaar-taxateur Marcel 
Leferink, voorzitter van de Vordense 
Ondernemers Vereniging (VOV) en 
de stichting Jubileumconcert 100 jaar 
Achtkasteelentocht. “Het beeld dat 
we aankomend weekend op de kas-
teelweide neerzetten, geeft een posi-
tief beeld van het dorp en dus ook 
van de ondernemers.”

Het jubileumconcert op zaterdag 7 en 
zondag 8 september moet de kroon 
zijn op de samenwerking tussen het 
Cultuurfonds Vorden, VVV Bronck-
horst en de VOV. Ook de Bedrijven-
kring Bronckhorst (BKB) en de ge-
meente Bronckhorst ondersteunen 
dit grootse evenement. “Iedereen 
brengt zijn eigen kennis en vaardig-
heden mee”, vertelt Leferink enthou-
siast. “Samen beschikken we over 
zo’n groot netwerk dat dit concert in 
deze gemeente mogelijk is.”

Het kost een ondernemer gemiddeld 
10 uur in de week, maar het levert 
hem ook heel veel op. “Je gaat elkaar 
als collega’s zien in plaats van als 
concurrenten. Ondernemers komen 
dichter bij elkaar te staan”, vertelt de 
verbindende voorzitter. “Neem nou 
de acht horecaondernemers in het 
dorp. Die organiseren zaterdag en 
zondag allemaal samen een preuve-
nement. Dat is toch prachtig!”

Volgens de scheidend voorzitter van 
de VOV zijn idealisme, doorzettings-
vermogen en samenwerking de in-
grediënten voor een levendig cen-
trum. “Het zorgt er ook voor dat 
partijen als de gemeente eerder ge-
neigd zijn ondersteuning te bieden.” 
Nog belangrijker is het beeld dat de 
organisatie achterlaat bij de bezoeker 
van evenementen als het jubileum-
weekend in Vorden. “Dat houden zij 
nog lang vast en werkt positief  voor 
de zaak van de individuele onderne-
mer. Bezoekers van buiten Vorden 
zullen graag nog eens terugkeren 
naar het dorp.”
Leferink weet het zeker: de muziek 
van het jubileumconcert klinkt nog 
lang door in Vorden. 

-
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Grow Great! is bijzonder gecharmeerd 
van het initiatief van Kees Schafraat van 
boekhandel Broekhuis. Met Hengelo als 
startpunt heeft hij de actie “Weet waar je 
koopt” opgezet. Onder dit motto laten 
winkeliers zien waarom het een meer-
waarde heeft om fysiek de winkel te be-
zoeken i.p.v. alleen via websites te bestel-
len. Kees Schafraat draait de tendens om. 
Waar mensen steeds meer in de winkel 
gaan kijken en dan vervolgens op internet 
bestellen, maken hij en de winkeliers dui-
delijk dat je ook andersom kunt kopen. 
Informeer je op internet en ga vervolgens 
naar de winkel voor die extra informatie, 
die extra service en die extra garantie. Dat 
is de essentie.

Wij van Grow Great! ondersteunen deze 
gedachte omdat het bijdraagt aan de eco-
nomische activiteit in de steden in onze 
regio. Want inmiddels is Kees ook in om-
liggende plaatsen als Enschede en Almelo 
bezig ondernemers te inspireren.

Grow Great! draagt hier een steentje aan 
bij door een training voor winkeliers en 
hun personeel aan te bieden, die erop 
gericht is hen te helpen de deals met de 
klant te maken.

Het toont maar eens weer aan dat onder-
nemers vol met ideeën zitten en dat daar-
tussen altijd innovaties kunnen zitten die 
uiteindelijk leiden tot succes. Ik ben er van 
overtuigd dat ook de ondernemers in 
Bronckhorst, na een vakantie waar de no-
dige inspiratie is opgedaan, weer staan te 
trappelen om hun ideeën om te zetten in 
succesvol ondernemerschap.
Luitjes : “IT GEET ON”.

Van de BKB

Op 7 november is er in de Lochemse 
schouwburg een gevarieerd programma 
te zien over het grote groene geld, innova-
tie en duurzaam rendement in Oost-
Nederland. Met een geldprijs van vijfdui-
zend euro stimuleert de Kamer van 
Koophandel dat prille successen op het 
vlak van innovatief en duurzaam onder-
nemen in Oost-Nederland werkelijkheid 
kunnen worden. Bent u ondernemer in 
Twente, de Achterhoek of de Steden-
driehoek? Stuur dan uw innovatieve busi-
nessidee voor 25 oktober in naar 

. 

Op  kunt u 
lezen waar uw idee aan moet voldoen.

Uit de beste vijf inzendingen selecteert 
een onafhankelijke jury een winnaar, die 
met het geldbedrag naar huis gaat. De 
prijsuitreiking is tijdens het congres 
Business Match Oost op 7 november. Dit 
levert de winnaar bovendien veel publici-
teit op, waarmee zijn idee een extra boost 
krijgt.

Aanmelden

Deelname aan de Business Match Oost is 
gratis. De kosten voor het Business Match 
Buffet (na het middagprogramma) zijn 40 
euro per persoon. Graag vooraf aanmel-
den via 
Volg de ontwikkelingen ook via Twitter: 
@matchoost (#bmo13)

Heeft u het beste ondernemersidee 
van Oost-Nederland?

Politiek Café een prima gelegenheid om 

Politiek Café



Onder het toeziend oog van een aan-
tal meegereisde leden van de LR en 
PC Ruurlo, waar ze zelf ook lid van 
is, reed ze een foutloos parcours. Van 
de 52 deelnemers plaatsten zich uit-

eindelijk 22 combinaties voor de bar-
rage. In de zeer spannende eindstrijd 
die volgde was ze wederom foutloos 
en kwam ze uiteindelijk 0,6 seconde 
tekort voor een podiumplek.

Frederieke Droste op 6e plek tijdens 
Nederlands Kampioenschap

Ermelo - Afgelopen zaterdag heeft Frederieke Droste op het Neder-
lands Kampioenschap L-springen voor pony’s te Ermelo (Hippiade), 
een 6e plaats behaald met haar pony Lopik`s Appie in de categorie D/E. 
Nadat ze reservekampioen was geworden tijdens de Regionale Kampi-
oenschappen in Ruurlo, had ze zich ook geplaatst voor de Hippiade.

In de afgelopen vier weken heeft 
Vorden 1 drie oefenwedstrijden ge-
speeld in de voorbereiding op het sei-
zoen. In Apeldoorn verloor men van 
tweede klasser Robur et Velocitas en 
in Zutphen moest men de meerdere 
erkennen in Be Quick. Afgelopen 
zondag was men de eerste opponent 
van de nieuwe club sv Basteom, toen 
in Steenderen het oprichtingsfeest 
werd georganiseerd van de fusie tus-
sen Steenderen en Baakse Boys. In 
deze wedstrijd was de ruststand 0-1 
en speelde Vorden in een te laag 
tempo om het de tegenstander echt 
lastig te maken. In de tweede helft 
werd er flink gescoord en werd het 
door twee doelpunten van Daan Hors-

tman en twee doelpunten van Frank 
Hiddink en één maal Sam Abbink en 
Rick Schröer uiteindelijk 6-0. In deze 
voorbereiding is vooral de vervanging 
van de gestopte Dennis Wentink een 
thema geweest en was de polsbles-
sure van Daan Wiegerink tijdens de 
warming-up tegen opponent Robur 
et Velocitas dan ook direct een streep 
door de rekening van trainer Michel 
Feukkink. In de komende tijd zal A-ju-
nior Bas Kortstee aansluiten bij het 1e 
elftal en zorgt de 16-jarige vrije verde-
diger ervoor dat de positie van laatste 
man ingevuld kan worden.Aanstaan-
de dinsdagavond 3 september speelt 
Vorden 1 haar laatste oefenwedstrijd 
bij en tegen Warnsveldse Boys voordat 

zondag 8 september de thuiswedstrijd
tegen Varsseveld op het programma 
staat. Ook bij de jeugd zullen de eer-
ste wedstrijden in dit nieuwe seizoen
op het programma staan. Zowel A1,
B1 als C1 starten met hun competitie
in de 1e klas op zaterdag 7 september
en hebben in de afgelopen week drie
bekerwedstrijden gespeeld. Vorden
A1 is er in geslaagd om de tweede
bekerronde te bereiken door het in
de hoofdklasse spelende PAX A1 met
maar liefst 4-1 te verslaan. A1 speelt
zaterdag thuis tegen DVV A1, de B1 
speelt thuis tegen MvR B1 en de C1
speelt uit tegen Warnsveldse Boys C1.
Wij zien u graag het komende week-
end op het Sportpark ‘t Grote Veld, 
waar zondagmiddag 8 september om
14.00 uur Vorden 1 thuis speelt tegen
Varsseveld als opening van het sei-
zoen 2013-2014.

v.v.Vorden opent het seizoen op 8 september

Vorden - Aanstaande zondag speelt het 1e elftal haar eerste wedstrijd 
van het seizoen tegen Varsseveld en deze thuiswedstrijd in de 3e klasse 
C geldt als opening van het seizoen voor de gehele vereniging.

JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

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

VOORDELIG VERHUIZEN TRANSPORT

WONING ONTRUIMING OPSLAG

GRATIS OFFERTE!!

Jaap en Gerdien zijn geboren voor de 
sportschool. Twintig jaar lang run-
den zijn samen Indoor Sport. Eerst 
tien jaar aan de Galleestraat. Daarna 
eenzelfde periode aan de Overweg, 
direct naast hun woonhuis. “In 2006 
hebben we ons bedrijf verkocht aan 
Strada Sports”, zegt Jaap. “Omdat je 
zo lang hetzelfde doet, zie je bepaal-
de dingen op een gegeven moment 
niet meer altijd vanuit het juiste per-
spectief.” Jaap en Gerdien hakken de 
knoop door en gaan een nieuw avon-
tuur tegemoet. 

Jaap start eerst een online sport-
school, maar neemt toch weer een 
bestaande sportschool over. Gerdien 
blijft werken als leerkracht op een 
basisschool. Ze blijven wonen in 
hun huis naast hun oude bedrijf en 
krijgen dus veel mee van hetgeen 
zich daar afspeelt. Het gaat Jaap en 
Gerdien erg aan het hart dat Strada 
Sports van hun creatie iets anders 
maakt, dan zij zelf altijd voor ogen 
hadden. Zeven jaar na de verkoop, 
besluiten ze daarom hun oude liefde 
weer in de armen te sluiten.

Kwaliteit
Waar begin je, als je opeens weer 
eigenaar bent van een bedrijf waar 
je jarenlang je ziel en zaligheid in 
hebt gestoken? “Kwaliteitsverbe-
tering”, zegt Jaap resoluut. “En we 
gaan hard werken aan de hygiëne.  
Dit vergt onze eerste aandacht.  Het 
ISO-certificaat dat Indoor Sport had 

willen we zo snel mogelijk terugver-
dienen.” Iets anders dan de kwaliteit 
verbeteren, zijn andere lesvormen. 
“De juiste lessen geven op basis van 
goede roosters”, zegt Gerdien. Jaap 
gaat zelf weer spinning lessen geven 
en een aantal oud-personeelsleden 
zijn weer binnengehaald. 

Judo
De eerste week in september wordt 
de sport judo weer nieuw leven in-
geblazen. “We zijn heel erg blij met 
de terugkeer van Herman Elberse”, 
zegt Jaap. “Hij heeft op een gegeven 
moment het veld moeten ruimen. 
Zijn veilige, leerzame en vooral soci-
ale manier van lesgeven maakte van 
Herman een zeer populaire trainer 
en we zijn daarom zeer verheugd dat 
hij terugkeert op de vrijdagmiddag 
voor de jeugd.” Gerdien vult haar 
man aan met de mededeling dat er 
contacten zijn met nog een andere  
judoleraar voor het vormen van een 
wedstrijdgroep en dat de judo-uren 
uitgebreid zullen worden. Verder zal 
het lesaanbod gevarieerder worden 
en heeft het duo weer contact met 
een voormalig personeelslid over het 
geven van yoga/wandellessen: “Dit is 
iets dat helemaal nieuw is voor ons.”

Teamspelers
Personeel is erg belangrijk voor de 
continuïteit van de sportschool van 
Jaap en Gerdien. Al het personeel 
van Strada wordt overgenomen met 
de koop, maar we zijn ook op zoek 

naar meer instructeurs. “We zoeken 
naar mensen die passie hebben voor 
hun werk”, aldus Jaap. “Instructeurs 
die lol hebben in hetgeen zij doen 
en dat uitstralen. Teamspelers, geen 
pingelaars. Dit is belangrijk voor een 
sportcentrum als Indoor Sport, waar 
gemoedelijkheid centraal staat. ” In-
door Sport wil ook weer veel klanten 
gaan trekken uit de regio. “Vroeger 
hadden we veel leden uit omliggen-
de plaatsen. Deze mensen willen we 
graag snel weer terugzien bij ons.”

Acties
Om dit doel te verwezenlijken heeft 
Indoor Sport een ‘’her’’ kennisma-
kingactie opgezet. Bij het afsluiten 
van een jaar-, halfjaar- of kwartaal-
abonnement krijgen nieuwkomers 

respectievelijk vier, twee of één 
maand gratis sporten cadeau. De 
gehele maand september kunnen 
nieuwe leden zich ook nog eens gra-
tis inschrijven. Vaste klanten kun-
nen onder voorwaarden ook gebruik 
maken van dit aanbod en jongeren 
van 18 t/m 21 jaar kunnen nu ook 
tegen een lager tarief sporten. “Men-
sen die thuis nog een item hebben 
met het oude logo van Indoor Sport 
erop, maken kans op vele prijzen. 
Onder meer een sportwaardebon 
ter waarde van 1.000 euro”, vertelt 
Gerdien. 

Gezelligheid
Op 15 september zal de officiële ope-
ning plaatsvinden van het vernieuw-
de Indoor Sport voor bestaande- en 

nieuwe klanten met een hapje en 
een drankje. Dan zal op de gevels 
van de beide panden ook het nieuw 
vormgegeven, in groene kleur uit-
gevoerde logo prijken. De ventilatie 
in de spinningzaal zal zo snel mo-
gelijk worden verbeterd. Plannen 
voor aanpassing van de ruimtes en 
de squashhal zijn er ook en zullen 
worden doorgevoerd in 2014. Indoor 
Sport zal nog wel een samenwerking 
houden met Strada Sports Lochem. 
“Onze klanten kunnen gebruik ma-
ken van het zwembad in Lochem en 
klanten van Strada kunnen bij ons 
squashen”, zegt Jaap.  “Het allerbe-
langrijkste is dat er wordt geluisterd 
naar onze leden. Sporten moet voor 
hen staan voor gezondheid, ontspan-
ning en gezelligheid.” 

Zeven jaar geleden verkochten Jaap en Gerdien Hesselink hun ‘kind-
je’ Indoor Sport Vorden aan Strada Sports, die ook een vestiging in 
Vorden had. Per 1 september is het stel opnieuw eigenaar van het 
bedrijf en zal de oude naam weer op de beide panden aan de Over-
weg worden aangebracht. Jaap en Gerdien gaan weer een frisse wind 
laten waaien door de fitness-, sauna- en squashruimtes, waarbij ge-
zelligheid en gemoedelijkheid voorop staan.

Indoor Sport terug in Vorden



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Heeft u zonder toestemming een 
stukje gemeentegrond in gebruik? 
Heeft u bijvoorbeeld uw voor- of ach-
tertuin wat vergroot met openbaar 
groen dat aan uw perceel grenst, 
zonder dat hierover afspraken zijn 
gemaakt met de gemeente? Dan noe-
men we dat ongeregistreerd gebruik 
van gemeentegrond. In Bronckhorst 
geldt dit voor ongeveer 900 gevallen. 
Soms is het bewust gedaan, maar 
soms ook onbewust. Om de rechts-
gelijkheid van onze inwoners te 
waarborgen, willen wij een eind 
maken aan ongeregistreerd grond-
gebruik. Het is immers niet eerlijk als 
de ene inwoner de grond kosteloos in 
gebruik heeft en de ander de grond 
heeft gekocht van de gemeente. 
Binnenkort start dit traject, te begin-
nen in Baak en Drempt. Alle kernen 
komen de komende paar jaar aan 
de beurt.

Brief
Heeft u gemeentegrond in gebruik, 

afspraken, dan ontvangt u een brief. 

de bedoeling is en hoe het gebruik 

per m2, exclusief kosten koper. Het 

lopen. In dat geval kunt u de grond 

de grond niet willen of kunnen kopen, 
maken we afspraken over teruggave 
van de grond.

Meer informatie

ongeregistreerd grondgebruik of scan 
QR-code) vindt u meer informatie 
over de procedure en antwoorden 
op veel gestelde 
vragen. U kunt 
uiteraard ook 
contact met ons 
opnemen via 
e-mail: info@
bronckhorst.nl 
of tel. (0575) 
75 02 50.

Gemeente wil ongeregistreerd gebruik 
gemeentegrond terugdringen
Inwoners kunnen dit snippergroen in meeste gevallen kopen

B en w stemden vorige week in met de plannen van de 

Als de raad instemt met de plannen worden de baden 

mate nog begeleiding aan om inhoud te geven aan de 
plannen. 

Hengelo, zwembad Het Elderink 

hebben de initiatiefnemers een sluitende begroting voor 
-

-
-

Vorden, zwembad In de Dennen 

tot een sluitende begroting voor de exploitatie van het 

van 50.000 euro waar de gemeente borg voor staat. 
Het bedrag dat de initiatiefnemers met sponsoracties 

‘t Jebbink. 

B en w stemmen in met plannen initiatiefnemers 
zwembaden Hengelo en Vorden 
Raad beslist op 26 september

van de 
Opvoe-
ding is dit 

oktober 

thema van 
de week 
is ‘Word 
spelen-

Spelen is leuk!

meer van uw kinderen kunt genieten. 

verveel tip die goed heeft gewerkt in 

Zoektocht leukste speltip!
Heeft u een leuke spe(e)lactiviteit voor 

en inspireer daarmee andere ouders. 

stuur een foto van de activiteit mee. 

Spelend wijs! 
Win een prijs
Zoals een fotoshoot 
voor het hele gezin!



Voor wie meer wil weten over de 
achtergronden van de vliegtuigber-
ging in oktober 2013 op de Humme-
loseweg in Zelhem, organiseert de 
gemeente samen met een aantal 
betrokken inwoners (onder meer van 
de stichtingen AVOG en Oud Zelhem) 
een speciale informatieavond voor 
belangstellenden. De avond is in het 
gemeentehuis in Hengelo en begint 
om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur).

Programma informatieavond
De bijeenkomst start met een in-
troductie van de gemeente over 
de redenen voor de berging van 
de Lancaster ED470, de rol van de 
gemeente tijdens de berging, de or-
ganisatie van de werkzaamheden en 
de betrokken partijen/werkgroepen. 
Vervolgens staat een presentatie op 
stapel van vertegenwoordigers van 
de werkgroep Historie en educatie 
over de luchtoorlog boven de Achter-
hoek, de geallieerde luchtvloot (waar 
de Lancaster deel van uitmaakte), de 

bemanning van de bommenwerper, 
hun missie en de gebeurtenissen in 
de naaste omgeving waar het vlieg-
tuig neerkwam. Uiteraard is daarbij 
aandacht voor de merkwaardige 
situatie rond de Lancaster die in de 
nacht van 23 op 24 september 1944 
voor de boerderij Gasthuisplaats 
neerstortte. Merkwaardig omdat de 
nabestaanden nog steeds niet beter 
weten dan dat dit toestel die nacht in 
de Waal is neergestort. De aanwezi-
gen krijgen onder meer foto’s en 
video’s te zien, ook van radio Ideaal 
die een documentaire maakt over de 
berging. Het materiaal dat de werk-
groep verzamelt over de berging 
gaat onderdeel uitmaken van een 
(digitaal) lespakket voor basisschool-
leerlingen in Gelderland en komt dit 
jaar beschikbaar. Het lespakket is 
straks te downloaden via de site 
www.oudzelhem.nl. Na afloop van 
de avond is er gelegenheid om vra-
gen te stellen. Onder andere aan de 
bergingsofficier van het leger.

Kijkdagen tijdens de berging
De avond is een onderdeel van de 
informatievoorziening rond de vlieg-
tuigberging. Wilt u tijdens de berging 
graag een kijkje nemen op het ter-
rein? Ook dat kan straks. Tijdens de 
berging in oktober organiseren we 
hiervoor enkele kijkdagen. De data 
worden binnenkort bekend. 

U kunt op de hoogte blijven van al 
het nieuws over de berging via www.
bronckhorst.nl/vliegtuigberging en 
www.facebook.com/vliegtuigber-
gingzelhem. De website www.oud-

zelhem.nl van stichting Oud Zelhem 
biedt veel achtergrondinformatie.

Omwonenden
Op 10 en 17 september zijn speciale 
bijeenkomsten voor genodigden, die 
hiervoor een brief ontvangen. Op 10 
september is de bijeenkomst voor 
direct omwonenden (ca. 30 huishou-
dens) om hen te informeren over 
welke maatregelen gedurende de 
berging (wellicht) nodig zijn en waar 
zij rekening mee kunnen en moeten 
houden. Op 17 september is een 
bijeenkomst voor mensen die binnen 
een straal van 1 km van de locatie 
wonen. Ook hen willen we informe-
ren over de berging en mogelijke 
omstandigheden waar we mee te 
maken kunnen krijgen. 

Eerste voorbereidingen 
vliegtuigberging gestart 
Wellicht is het u, als u in de buurt 
woont van de locatie op de Hum-
meloseweg in Zelhem waar de 
berging van de Lancaster plaats-
vindt in oktober, opgevallen dat er 
er al zo nu en dan dingen gebeu-
ren in het weiland. Dat klopt. Het 
bergingsbedrijf (T&A Survey uit 
Almelo/Amsterdam in samenwer-
king met Van Heteren Weg- en 
waterbouw) werkt toe naar de 
start van de operatie in de eerste 
week van oktober. Zo zijn ze bij-
voorbeeld begonnen met het ver-
richten van metingen en bepalen 
van opstellingen. Vanaf 1 oktober 
zullen zij op de locatie hun (grote) 
apparatuur installeren en het 
terrein afzetten.

Informatieavond over achtergronden 
vliegtuigberging Zelhem op 18 september  
Meer weten over de berging, het vliegtuig, de missie 
en de bemanning, kom dan naar deze presentatie!

Uit de raad
Commissievergaderingen 
11 en 12 september 2013
De raadscommissies vergaderen op 
11 en 12 september in de raadzaal 
van het gemeentehuis. U bent van 
harte welkom om bij de bijeenkom-
sten aanwezig te zijn! Op de agenda’s 
staan onder meer de volgende 
onderwerpen:

11 september 2013

over grondbeleid

inperken woningbouwmogelijk-

prioritering van de geplande 
 investeringen

De raad krijgt verder actieve infor-
matie over:

12 september 2013

Hengelo en Vorden (zie voor meer 
info over dit onderwerp het artikel 
elders op deze gemeentepagina’s

-
ring is op 26 september 2013. 

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over on-
derwerpen die op de agenda staan, 
kunt u inspreken tijdens de commis-
sievergaderingen. Over onderwer-
pen die niet op de agenda staan 
heeft u hiervoor de mogelijkheid tij-
dens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de commissie-

vergadering die iedere tweede don-
derdag van de maand plaatsvindt.

Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 min. per persoon. 
Voor meer informatie of aanmelden 
voor het spreekrecht kunt u contact 
opnemen met de griffie, via tel. (0575) 
75 02 50 of griffie@bronckhorst.nl.
Voor alle informatie over de onder-
werpen die op 
de agenda staan 
verwijzen wij u 
naar www.
bronckhorst.nl 
of scan de 
QR-code. 

Als aankleding van het centrum 
plaatsen we aan het einde van het 
jaar één boombank en acht kleinere 
banken. Om even ‘uut te bloazen’ of 
een ijsje te eten. Wij bieden inwoners, 
verenigingen en bijvoorbeeld vrien-
dengroepen uit Vorden nu de kans 
om van die banken unieke objecten 
te maken, opgesierd met hun eigen 
tekst. Dit mag een regel uit een 
gedicht zijn, een stukje dialect, een 
spreuk of een andere originele tekst. 
De inzenders van de meest passende 
en originele teksten krijgen begin 

oktober bericht en mogen hun eigen 
bank onthullen tijdens de feestelijke 
opening van het vernieuwde centrum. 
Criteria waarop we een keuze maken 
zijn originaliteit, raakvlak met Vorden 
en een link naar de lokale historie, 
omgeving of natuur. De teksten moet 
zonder auteursrecht zijn. De winnen-
de teksten worden in de metalen 
banken gegraveerd.

een originele tekst naar 

Voor de acht kleine banken mag de 
tekst maximaal 105 karakters heb-
ben, waarvan 34 voor de rugleuning 
en 68 voor de zitting. Voor de boom-
bank is dat maximaal 375 tekens voor
de rugleuning. De tekst wordt in de 
stalen banken gelaserd. 

Staat uw tekst straks op een bank in het 
centrum van Vorden?

Open monumentendag is dit jaar op 
14 en 15 september a.s. Voorafgaand 
is er op 12 september een bijzondere 
lezing. Thema van dit jaar is ‘Macht en 
Pracht’. Onderstaand een overzicht 
van de activiteiten in Bronckhorst.

12 september a.s. om 20.00 uur 
de heer Jan Berends verzorgt een 
speciale lezing over kastelen en adel-
lijke huizen in Bronckhorst. De avond 
is in Hotel-Restaurant De Gouden 
Karper, Dorpsstraat 9 in Hummelo. 
Toegang is gratis!

6, Vorden. Demonstraties van 
 diverse ambachten ten behoeve 

van het in stand houden van alle 
pracht uit het verleden.

Open Monumentendag: ‘Macht en Pracht’

In ons Groenstructuurplan staat op welke ma-
nier wij het openbaar groen in Bronckhorst de 
komende jaren willen onderhouden. Het doel 
is het behoud van de kwaliteit van ons open-
baar groen met gelijkblijvende of lagere on-
derhoudskosten. Door onder meer grote 
heestervakken in de dorpen om te vormen 
naar gazons lukt dit. Daarnaast kijken we 
kritisch of ook bepaalde hagen en 
enkele zogenaamde vormbomen 
geveld moeten worden. In Steende-
ren, Baak, Zelhem, Kranenburg, 
Wichmond en Vorden zijn de om-
vormingen inmiddels klaar. In het 
najaar gaan we aan de slag met de 
omvormingen van plantsoenen in 
Hengelo, Keijenborg en Velswijk. 
Naar verwachting zijn deze omvor-
mingen eind december gereed. Het 
gaat om 1,3 hectare aan heester-
vakken van de in totaal 8,3 hectare 

openbaar groen in de dorpen. Dit levert een 
besparing op in het onderhoud op van 25.000 
euro per jaar.    

Voor de zomer zijn bijeenkomsten geweest 
waarin we inwoners onze plannen voor het 
openbaar groen in Hengelo, Keijenborg en 

Velswijk voorlegden. Inwoners die het jammer 
zouden vinden als het groen in hun buurt wordt 
omgevormd, boden we de mogelijkheid om het 
beheer van het groen van ons over te nemen. 
In totaal gaven 15 buurten aan dit te willen. 
Gezamenlijk nemen zij de verantwoordelijk-
heid voor ca. 1.500 m2 aan heestervlakken van 
ons over. Bij de bijeenkomsten kwamen in to-

taal ruim 250 inwoners langs. 
Dit leverde verschillende 
reacties op en leidde ertoe 
dat de conceptplannen op be-
paalde punten zijn aangepast. 
Zo blijven bepaalde vakken 
zoals gezegd behouden en 
nemen buurten er het onder-
houd over. Ook planten we bij 
enkele grote gazonvakken na 
overleg met de bewoners nog 
wat nieuw groen in.

Omvormingen openbaar groen Hengelo, Keijenborg en Velswijk starten in najaar
Vijftien buurten gaan zelf onderhoud van groen in hun buurt doen

Omvormingen in Vorden, een voor en na situatie.

Landgoed ’t Zelle, Ruurloseweg 92 
in Hengelo (Gld). Rondwandelingen 
onder begeleiding van het IVN om 
13.00 en 15.00 uur. U kunt een kijk-
je nemen bij zorgboerderij Marope, 
er zijn optredens, er is een toer-
tocht met historische fietsen en er 
zijn twee speciale Molenroutes. 

 Op zondag is er een presentatie en 
toertocht van historische Bentley’s 
en Rolls-Royces. 

Brouwerij Rodenburg, Rhabergseweg 9, Rha. 
Een kijkje in de ‘keuken’ bij het brouwen van 

 diverse ambachtelijke Bronckhorster bieren.
Landgoed Het Enzerinck, Almenseweg, Vorden. 
Wandelingen onder begeleiding van een 

 boswachter van Natuurmonumenten. 
 Vertrek 11.00, 13.00 en 15.00 uur.

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries, 
 Zelhemseweg 14, Hummelo. Presentatie van 

o.a. unieke historische auto’s van verzamelaar 
Anton van Londen. Vanaf deze locatie vertrekken 
ook fiets- en wandelroutes langs historische 
boerderijen in Hummelo. 
Fietstocht/autotocht ‘In het spoor van Ludger’ 
door den Elter, Vierakker, Hengelo en Zelhem. 

 Diverse kerken open. Startpunt Den Elter, 
 eindpunt museum Smedekinck in Zelhem.

Remigiuskerk, Hengelo (Gld). Zaterdag 10.00-
16.30 uur kleine concerten door diverse orga-
nisten op het kerkorgel.  Zondag van 11.30-
16.30 uur ook geopend.

De volledige programma-beschrijving vindt u op 
www.openmonumentendag.nl/gemeente/



Vanuit het gemeentehuis...
Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. 
U kunt langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze pro-
ducten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel 
uit de gemeentelijke basisadministratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning   
vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en 
u niet voor niets komt. Een afspraak maken heeft ook als voordeel dat u niet hoeft te wachten.

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. 

Toon en Daan

Daan: “Dat klopt, dat is er inderdaad. 
Wie een rolstoel nodig heeft, maar 
er niet iedere dag van afhankelijk is, 
kan via de rolstoelpool gebruik maken 
van een rolstoel. Een uitkomst voor 
bijvoorbeeld mensen die een rolstoel 
nodig hebben om een dagje uit te gaan, 
zoals oma Cornelissen. Zij kunnen 
een rolstoel voor maximaal 72 uur 
aanvragen bij de receptie van drie 
zorgcentra in Bronckhorst. De pool 
is een gemeenschappelijk depot, 
van waaruit een rolstoel voor tijdelijk 
gebruik snel beschikbaar is. Het ge-
bruik van een rolstoel voor drie dagen 
is gratis. De pool is voor iedere inwoner 
(jong en oud) van Bronckhorst die 
incidenteel gebruik wil maken van 
een rolstoel. Het is dus zeker niet 
alleen een aanbod voor bewoners 
van een woonzorgcentrum.” 

Voor iedereen
Toon: “Rolstoelen zijn te reserveren 
en op te halen bij de receptie van: 

De Bleijke, 
 Beukenlaan 1 in Hengelo (Gld), 
 tel. (0575) 49 82 00

De Zonnekamp, 
 Magnoliaweg 34 in Zelhem, 
 tel. (0314) 62 17 55

Hyndendael, 
 Keppelseweg 35 in Hummelo, 
 tel. (0314) 38 10 41

Het is de bedoeling dat u vooraf 
telefonisch reserveert. Bij het op-
halen worden naam, geboortedatum, 
telefoonnummer en adres van de 
lener genoteerd. De pool is tot stand 
gekomen door een samenwerking 
tussen zorgaanbieder Markenheem, 
hulpmiddelenleverancier Harting 
Bank en de gemeente.”

Voor meer informatie over de 

rolstoelpool in Bronckhorst 

kunt u ook de gemeente bellen 

via tel. (0575) 75 02 50. 

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Deze week:  Aflevering 30

Hoe kom ik aan een rolstoel, zodat 
oma mee kan met het familie-uitje? 
Ieder jaar organiseren Jan en Nel Cornelissen het familie-uitje. 

Met 40 mensen maken ze er dan een leuke dag van. Ze doen een excursie 

en gaan lekker samen eten. Natuurlijk is oma Leidy als spil van de familie 

ook altijd van de partij. Ze wordt echter ouder en wat moeilijker ter been. 

Dit jaar staat een stadswandeling op het programma. Nel vraagt zich af of 

ze niet ergens een rolstoel kan lenen, zodat oma zonder problemen mee 

kan, zoals ze zo graag doet. Ze hoorde van een buurvrouw iets over een 

rolstoelpool in Bronckhorst en belde de gemeente voor meer informatie. 

Voor de zomer vond het eerste onderzoek plaats onder de deel-
nemers in ons nieuwe inwonerpanel, genaamd Bronckhorst 
Spreekt. Dit ging over onze dienstverlening en de gemeente als 
woon-, leef en recreëeromgeving. Van de 1.167 panelleden, heb-
ben 1.086 mensen (93%) meegedaan aan het onderzoek. Inwo-
ners die de afgelopen 12 maanden contact hebben gehad met de 
gemeente, beoordelen ons gemiddeld met het rapportcijfer 7,24. 
Een mooi cijfer. Zij gaven aan dat zij betrouwbaarheid, professio-
naliteit en klantgerichtheid in de contacten het belangrijkst vinden. 
Gebleken is dat de panelleden het meeste contact met de gemeente 
hadden via de balie/bezoek, website, telefoon en e-mail. 

De dienstverlening aan de balie waarderen zij van deze kanalen 
het meest en wel met een rapportcijfer van 7,63 (website 6,96, 
telefoon 6,90 en e-mail 6,85). Zij gaven aan snel en goed gehol-
pen te worden bij hun bezoek aan het gemeentehuis en kwamen 
het vaakst voor een paspoort/identiteitskaart en rijbewijs. 

Ongeveer 63% van de panelleden heeft een product/dienst 
aangevraagd via onze website en 22% van de panelleden heeft 
informatie op de site gezocht. Duidelijk taalgebruik, een goede 
bereikbaarheid/geen storingen en relevante informatie vinden 
ze belangrijk bij het gebruiken van onze website. Circa 90% van 
de panelleden die wel eens telefonisch contact met ons heeft 
gehad, geeft aan dat zij vinden dat de telefoon voldoende snel 
wordt opgenomen. 50% van hen vindt ook dat zij direct een goed 
antwoord kregen op hun vraag. Doorverbinden was niet nodig. 

Verbeterpunten
Enkele verbeterpunten zijn volgens de deelnemers onder andere 
dat: de informatie via de telefoon nog duidelijker kan, extra open-
stellingen in de avond gewaardeerd zouden worden, de overzich-
telijkheid van de website nog wat verbeterd kan worden en bij 
contacten via e-mail gaven de deelnemers aan graag informatie 
te ontvangen over de afhandelingstermijn van vragen/verzoeken. 
We bekijken welke mogelijkheden er zijn om de verbeterpunten 
op te pakken. 

Woon/leefklimaat
We vroegen de panelleden ook rapportcijfers te geven aan een 
aantal kenmerken van onze gemeente. Leefklimaat wordt het 
hoogst beoordeeld met een 7,78, De top drie bestaat verder uit 
Recreatie (7,54) en Veiligheid (7,38). Werkgelegenheid krijgt de 
minste beoordeling (6,18). Op de vraag wat de panelleden de 
meest wenselijke karakteristieken van Bronckhorst vinden, 
kwam naar voren: Sociaal, (47%), Veilig ( 37%) en Groen (35%). 
Ook vroegen we of en hoe de panelleden nieuws van de gemeente 
volgen. 91% van de panelleden gaf aan nieuws over de gemeente 
te volgen, de meeste mensen (ruim 90%) doen dat via weekblad 
Contact. Ca. 40% van de respondenten volgt nieuws via de website. 
De rest raadpleegt andere kanalen zoals sociale media. 

Lunch met (loco-)burgemeester
Van alle panelleden aan dit onderzoek nodigen we binnenkort 
willekeurig vijf mensen uit voor een lunch met de (loco-)burge-

meester om hun bevindingen en eventuele gewenste verbeteringen 
te bespreken. Deze vindt later in het najaar plaats. Met de geselec-
teerden wordt contact opgenomen en een afspraak gemaakt.

Rapport nalezen?
Het gehele rapport kunt u vanaf half september teruglezen via 
www.bronckhorstspreekt.nl (nu alleen nog de factsheet (samen-
vatting). In september staat een tweede onderzoek gepland. Deze 
gaat over Zorg en Leefbaarheid. De panelleden ontvangen hiervoor 
eind september weer een digitale uitnodiging in hun mailbox. 
De onderzoeken worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd 
door onderzoeks- en adviesbureau Moventem uit Hengelo (Gld). 

Het panel 
Het digitale inwonerpanel ‘Bronckhorst spreekt’ bestaat uit 
ca 1.200 inwoners, met name steekproefsgewijs samengesteld. 
Als gemeente vinden we het belangrijk dichtbij onze inwoners te 
staan en te weten wat voor hen belangrijk is. Met het geven van 
hun mening in dit panel helpen inwoners ons om de juiste keuzes 
te maken voor Bronckhorst. Drie tot vier maal per jaar stellen wij 
panelleden vragen over allerlei onderwerpen die in de gemeente 
spelen. Hierdoor krijgen we een goed beeld van wat er leeft onder 
onze inwoners. 

Doet u nog niet mee in dit digitale panel 
en wilt u dat wel? 
U kunt zich heel gemakkelijk aanmelden 
via www.bronckhorstspreekt.nl 
of scan de QR-code. 

Voor het eerstvolgende onderzoek 
krijgt u dan een uitnodiging, deel-
nemen is vanzelfsprekend gratis. 
We waarderen ieders deelname en 
inbreng zeer!             Alvast dank.

Resultaten eerste onderzoek panel Bronckhorst Spreekt bekend
We krijgen ruime voldoende voor onze dienstverlening



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons 
 centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archief-
gegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag 
later) hebben wij alle gegevens bij de hand.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-

Omgevingsvergunningen 

Ingetrokken aanvragen

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Geweigerde omgevingsvergunningen 

Verlengen beslistermijn 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

-

Verleende vergunningen

-

-

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied; Heideweversweg 2B Hengelo’

➝ ➝

Zienswijze indienen?

Bestemmingsplannen

Vrachtwagenverbod Keijenborgseweg in Zelhem (ontwerp)

-

Zienswijze

Verkeersbesluit

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

Debiteurenbeleid Wwb en Beleidsregels boete Wwb, Ioaw en Ioaz 

➝ ➝

Voornemen tot uitschrijving uit GBA

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Dat de races een spektakel gaan wor-
den staat op voorhand vast. De laatste 
wedstrijden van de Dutch Supersport 
en Dutch Superbike werden name-
lijk pas in de laatste bocht beslist!  
Naast de Supersport en Superbikes 
komen de volgende klassen aan start: 
Moto3, Classics, Supermono’s en zij-
spannen. Nelson Rolfes is een van de 
kanshebbers voor de overwinning in 
de categorie Superbikes. Makkelijk 
zal hij het niet krijgen want andere 
favorieten voor de overwinning zijn 
o.a. Nigel Walraven, Danny de Boer 
en de Belg Sebastien LeGrelle. Jarco 
Grotenhuis en Frank Bakker komen 
ook voor de club uit Hengelo uit. Ray-
mond Schouten zijn de grote man-
nen in de Supersport. In deze klasse 
zullen een viertal leden meedoen: 
Lesley ten Tusscher, Mick Jansen, 
Frank Brouwer en Cliff Kloots. Jerry 
van de Bunt en Tasia Rodink komen 
uit in de Moto3 voor de Hamove 
evenals Scott Deroue. Hij won afge-
lopen weekend de Rookie Cup in Sil-
verstone tijdens de Grand Prix van 
Engeland. Bij de zijspannen komen 

de gebroeders Marcel en Erik Ritzer 
en Ad Joosen en Bernard Wijngaard 
uit voor de HAMOVE.De trainingen 
worden gereden op vrijdag en zater-
dag 6 en 7 september. Zondag komen 
de meeste klassen tweemaal aan de 
start met uitzondering van de Moto3, 
Supermono’s en Classics die zater-
dagmiddag al een wedstrijd rijden. 
Het programma op zondag begint 
om 11.00 uur. Afgelopen weekend 
had clublid Torleif Hartelman veel 
succes tijdens de WK SB races op de 
Nurburgring in Duitsland. Hij is een 
van de mannen die verantwoordelijk 
is voor de Britse top coureur Sam Lo-
wes. Hartelman werkzaam voor het 
Russische Yakhnick Motorsport had 
samen met het team alles goed voor 
elkaar. Lowes die op zaterdagmorgen 
nog een flinke schuiver maakte was 
heer en meester tijdens de wedstrijd-
dag. Hij passeerde in de eerste ronde 
de Turkse rijder Kenan Sufoglu en 
stond zijn positie niet meer af. Lowes 
gaat evenals Hartelman voor de we-
reld titel en dat komt steeds dichter-
bij met deze overwinning

Hamove ONK en 
BK wegraces Assen 
8 september

Hengelo - Na een valse start begin april (de Paasraces moesten door 
het slechte weer afgelast worden) nu dan wel de dubbele races meetel-
lend voor het Open Nederlands en Open Belgisch kampioenschap. De 
races worden georganiseerd door de HAMOVE, die ook de races op het 
stratencircuit ‘De Varsselring’ in Hengelo organiseert.

Bas Klein Haneveld heeft 34 punten. 
De Italiaan Maurizio Micheluz is kop-
loper met 117 punten. Hij kan de Eu-
ropese titel nauwelijks meer ontgaan. 
De EK wordt van 18 tot 20 oktober in 
Portugal beslist. Bas Klein Haneveld 
eindigde in Tsjechië op de eerste dag 
(zaterdag) op de zevende plaats. Daar-
over zegt hij: ‘Het was een pittige 
route van 60 kilometer lang, die we 
drie keer moesten rijden. Zeer mooie 
proeven. Zij waren op schuin oplo-
pende grashellingen uitgezet. Proe-
ven op gras kennen wij in Nederland 
niet. Dat was in het begin best wel 
even wennen. Gelukkig was Erwin 
Plekkenpol mee als mijn persoonlijke 
begeleider en coach. Erwin mocht het 
parcours een dag van te voren verken-
nen. Daar heb ik veel profijt van ge-
had. Alles wat Erwin mij vooraf had 
verteld, kwam precies uit. Ik heb 
trouwens lekker gereden. In het par-
cours waren diverse beekjes en sloot-
jes opgenomen. Jammer dat ik twee 
‘schuivertjes’ maakte, hetgeen helaas 
wel tijdverlies opleverde’, zo zegt Bas. 

Zondag verliep de wedstrijd in eerste 
instantie heel goed. Bas: ‘Ik streed vrij-
wel de gehele race met teamgenoot 
Ismo ten Velde om de vierde plaats. 
Een zeer spannende strijd. Bij de cros-
sproeven verloor ik kostbare secon-
den. Uiteindelijk werd ik zesde, met 
vijf seconden achterstand op Ismo en 
slechts twee seconden op de Italiaan 
Jonathan Rosse. Desondanks ben ik 
meer dan tevreden over de beide wed-
strijden’, zo zegt Bas. Hij heeft goede 
hoop tijdens de slotwedstrijden in 
Portugal nog enkele plaatsten op de 
ranglijst te kunnen stijgen. ‘Het zal 
moeilijk worden, maar ik doe mijn 
uiterste best’, aldus Bas. Om zich op 
deze wedstrijden voor te bereiden 
zal Bas Klein Haneveld in de maand 
september nog enkele crosswedstrij-
den rijden. Ook rijdt hij samen met 

Ismo ten Velde op 15 september in 
Veldhoven een drie- uur durende 
enduro. De strijd om de Nederlandse
enduro- titel wordt zaterdag 5 okto-
ber in Havelte vervolgd. De ONK en-
duro in Vorden wordt verreden op
zaterdag 26 oktober. Het zal voor Bas
Klein Haneveld, die in het tussenklas-
sement op de derde plaats staat, een
hele toer worden om favoriet Lucas 
Dolfing nog van de troon te stoten.
Bas staat 15 punten op hem achter.
De Zesdaagse die dit jaar in Sardinië
wordt gehouden, laat Bas Klein Hane-
veld en met hem nog meerdere cou-
reurs, bewust schieten. ‘Ik heb niet
alleen een drukke agenda, maar het 
betreft bovenal het financiële plaatje.
Mee doen in Sardinië, kost privé bak-
ken met geld en dat is mij te gortig’,
zo zegt Bas Klein Haneveld.

Europees kampioenschap enduro

Bas Klein Haneveld in ‘Top Tien’
Vorden - VAMC coureur Bas Klein 
Haneveld is met zijn optreden tij-
dens de EK in Tsjechië opgeklom-
men naar de negende plaats in 
het tussenklassement. ‘En daar 
ben ik erg blij mee’, aldus Bas 
na zijn terugkeer vanuit Tsje-
chië. Bovendien behaalde hij met 
zijn teamgenoten van de WPM 
KTM formatie (Ismo ten Velde en 
Robin Nijkamp ) een fraaie derde 
plaats. Ismo ten Velde deed het in 
Tsjechië individueel ook erg goed 
en staat hij met 43 punten op de 
zesde plaats.

Coach Erwin Plekkenpol links, Bas Klein Haneveld rechts. foto Henk Teerink

Deze dag zal in het teken staan van de cursussen en 
workshops welke bij Witteman Edelsmederij gevolgd 
kunnen worden. Er zullen leerlingen aan het werk zijn 
met verschillende disciplines. Zo zal iemand aanwezig 
zijn die de cursus goudsmeden volgt en waar dus alles 

aan gevraagd kan worden omtrent de lessen waarin 
geleerd wordt zelf zilveren sieraden te maken. Ook 
zal er iemand aanwezig zijn die de techniek van het 
kralen kettelen onder de knie probeert te krijgen. Om 
12.00, 14.00 en 16.00 uur zijn er demonstraties zilveren 
druppels gieten en wie weet wordt er nog wel een keer in 
Ossa Sepia gegoten. Tevens zal er werk van cursisten te 
zien zijn, om een idee te krijgen wat er allemaal mogelijk 
is met de verschillende cursussen en workshops.
Redenen genoeg om 7 september een kijkje te komen 
nemen bij Witteman Edelsmederij aan de Beekstraat 
12A in Toldijk.

Open dag Witteman Edelsmederij
Toldijk - Op zaterdag 7 september houdt Witte-
man Edelsmederij open dag. Van 12.00 tot 17.00 
uur kunnen belangstellenden komen kijken wat 
de verschillende workshops en cursussen inhou-
den. Er zijn verspreid over de dag demonstraties 
van de verschillende technieken.
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Samen met Janny Stoel organiseert 
zij, namens de NVVS (Nederlandse 
Vereniging Voor Slechthorenden) 
in samenwerking met de Stichting 
Welzijn Vorden, op donderdag 12 
september in het Dorpscentrum een 
inloop spreekuur voor mensen met 
hoorproblemen. De dames verzorgen 
dit kosteloos. Zij zijn beiden niet al-
leen vrijwilliger van de NVVS , maar 
bovendien ook ervaringsdeskundige. 
Het spreekuur is laagdrempelig, de 
mensen kunnen zomaar binnenstap-
pen. Janny Stoel : ‘Voor alle duide-
lijkheid, wij zijn geen professionals, 
wij geven alleen advies over alles wat 
met hoorproblemen te maken heeft. 
We luisteren naar de klachten, we 
adviseren om bijvoorbeeld de huis-
arts te raadplegen, wij geven folders 

mee waarin de klachten worden uit-
eengezet, welke stappen men verder 
kan ondernemen. Hoe om te gaan 
met gehoorapparaten. Verwijzen 
naar een audicien (deskundige op het 
gebied van hoortoestellen). We geven 
tips op het gebied van communica-
tie’, zo legt ze uit.
De dames weten waar ze over spre-
ken, ze noemen zich niet voor niets 
ervaringsdeskundigen. Marije Poe-
siat:’ Bij mij begonnen de klachten zo 
rond mijn veertigste jaar. Op gegeven 
moment kon ik de mensen om mij 
heen niet goed meer verstaan. Ik vond 
het bovendien als maar lastiger wor-
den, om steeds maar weer te moeten 
zeggen ‘ik kan u niet verstaan’. Daar 
wordt je kriebelig van, maar ook je 
omgeving. Via de huisarts en de KNO 

arts, kreeg ik uiteindelijk een gehoor-
apparaat’, zo zegt ze. Als extra hulp-
middel gebruikt ze een microfoontje, 
dat tijdens dit gesprek, voor haar op 
tafel ligt. ‘Ik kan iedereen nu prima 
verstaan’, zo zegt Marije.
Bij Janny Stoel begon het hoor- onge-
mak circa 25 jaar geleden. ‘Ik kreeg 
last van oorsuizingen, hoge tonen, la-
ge tonen, altijd herrie in mijn hoofd. 
Soms lijkt het net een orkest. Om het 
probleem te maskeren heb ik altijd 
muziek aan staan. Oorsuizing wordt 
ook wel tinnitus genoemd. (In Neder-
land hebben naar schatting één mil-
joen mensen er last van). Geleidelijk 
aan heb ik er een ‘weg’ in gevonden. 
Kwaad worden helpt ook niet, je hebt 
er alleen je zelf maar mee’, zo zegt ze. 
In Nederland hebben ook zo’n tien 
tot vijftien duizend mensen last van 
de ziekte van Ménière (een combina-
tie van aanvallen van duizeligheid, 
oorsuizingen en gehoorverlies). Toen 
Marije haar vroeg om een inloop 
spreekuur op te zetten was Janny ge-
lijk enthousiast. Dat doen ze samen 
met nog twee vrijwilligers: Rita Ko-
renblik en Gerard van der Ploeg. Ove-
rigens hopen Marije en Janny dat zij 
door hun ervaring, mensen kunnen 
helpen die tegen dezelfde problemen 
aanlopen.
De dames zijn blij dat de Stichting 
Welzijn Vorden hen daarbij onder-
steunt. Ouderenadviseur Wilma 
Berns: ‘Wat de dames op zo’ n spreek-
uur doen is een mooie aanvulling op 
hetgeen wij al doen. Een hoorpro-
bleem is in onze maatschappij nog 
steeds een ‘ondergeschoven kindje’. 
Goed dat daar thans meer aandacht 
aan wordt geschonken’, zo zegt ze. 
Het is de bedoeling dat er elke twee-
de donderdag van de maand tussen 
10.00 en 12.00 uur een (vrijblijvend) 
inloop spreekuur wordt gehouden. 
Niet alleen voor mensen uit Vorden, 
maar uit geheel Bronckhorst. Aan 
het eind van het jaar vindt een eva-
luatiegesprek plaats om te bekijken, 
hoe verder in 2014. Zie voor meer 
informatie over het inloop spreekuur 
website 
ouderenzorgSH.Vorden@NVVS.nl

12 september inloop spreekuur Dorpscentrum Vorden

Ervaren vrijwilligers helpen mensen 
met hoorproblemen

Vorden - ‘ Ik schat dat er alleen al in Vorden meer dan de helft van met 
name ouderen, op enigerlei wijze hoorproblemen heeft. Maar ook bij 
de jeugd neemt het zorgelijke vormen aan. Keiharde discomuziek, de 
gehele dag de koptelefoon op om naar muziek te luisteren. Dat alles 
is niet goed voor het gehoor’, zo zegt Marije Poesiat.

v.l.n.r: Marije Poesiat, Janny Stoel en Wilma Berns

Marc is pianodocent en volgt de 
masterstudie koordirectie aan het 
Utrechts Conservatorium. 

Hij is liefhebber van het klassieke ro-
mantische repertoire, maar staat ook 
open voor pop en musical van goede 

kwaliteit. Naast het Mannenkoor is 
hij ook dirigent van het Oosterbeekse 
Liefdesliederenkoor en het kamer-
koor Sotto Voce uit Nijmegen.

Eerste repetitie met dirigent 
Marc Buijs

Zelhem - Met ingang van dit seizoen is de 48-jarige Marc Buijs uit 
Arnhem benoemd als dirigent van het Zelhems Mannenkoor.

Bronckhorst

Dinsdag 3 september 2013
19:00 Engelenkaart reading Vorden

Woensdag 4 september 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden
21:00 D66 discussieavond ‘Grijs tegen Krimp’ Kranenburg

Donderdag 5 september 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden
13:30 Fietstocht 55+ Keijenborg
14:00 Start Mandalatekenen Vorden
14:15 Bejaardenkring Vorden Vorden
15:30 Toeristenconcert Dorpskerk Vorden
18:00 Info-avond herinrichting centrumgedeelte Hummelo Hummelo
18:30 Gratis proefles, open Les: Sterdans kids 8 tot 12 jaar Hengelo
19:30 Toneel Bekveld Bekveld
19:45 Gratis proefles, open Les: Energie Yoga Hengelo

Vrijdag 6 september 2013
13:00 Expositie in Galerie De Burgerij Vorden
18:00 Kookworkshop Groente in de Hoofdrol Halle
20:30 Theater onder de Molen muzikale voorstelling Vorden

Zaterdag 7 september 2013
9:00 Premie Keuring van de Dartmoor pony en 
 het Friesche paard Hengelo
10:00 Intake-bijeenkomst (gratis) voor ‘Kunstzinnig Jaar’ Vorden
10:00 Reuring op Hackfort Vorden
10:00 Expositie foto’s Normaal, Volksfeest Hummelo 
 en Landgoed Enghuizen Hummelo
10:00 Workshop Schilderen in de wijngaard Achter-Drempt

10:30 Rondleiding Tuinen van de Wiersse Vorden
11:00 Opentuinenweekend in Drempt, Hummelo en Keppel Laag-Keppel

13:00 Overzichtstentoonstelling KunstZondagVorden Vorden
13:00 Tentoonstelling met werk van fotografe 
 Marian Oosterink Hummelo
13:00 Expositie in Galerie De Burgerij Vorden
15:30 Lezing Annemarie Spilker Vorden
20:00 Jubileumconcert 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden Vorden
21:00 Bekveld’s Feest Bekveld

Zondag 8 september 2013
11:00 KunstZondagVorden Vorden
11:00 Opel Oldtimer Rit Zelhem
11:00 Opentuinenweekend Drempt, Hummelo en Keppel Laag-Keppel

12:00 Openluchtvoorstelling As You Like It Laag-Keppel

12:00 Koopzondag Vorden
13:00 Open Podium - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden
13:00 Volksfeest Hummelo, puzzeltocht Hummelo
13:00 Expositie in Galerie De Burgerij Vorden
14:00 Proefles bij de Keppelse golfclub Hoog-Keppel

14:00 Openlucht toneeluitvoering kasteel Keppel Laag-Keppel

14:30 Seizoenstart HC’03 Achter-Drempt

16:00 Zang-en ontmoetingsdienst Achterhoek Zelhem
19:30 Jubileumconcert 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden

Maandag 9 september 2013
13:30 Workshop Wichelroedelopen in De Wind Adelaar Hengelo
19:30 Volksfeest Hummelo, wegbrengen van de vogel Hummelo

Dinsdag 10 september 2013
9:30 Nieuwe cursussen tekenen en schilderen Steenderen

12:30 Volksfeest Hummelo, optocht en volksspelen Hummelo

Langlopende items
Expositie in tuin Amare Vorden
Fruitplukweken Bekveld
Koen Kampioen fietstocht Bekveld
Open tuin Velswijk
Gps-speurtocht vanuit camping Jena Hummelo
Bezichtiging van de Keppelse molens Laag-Keppel

Expositie kunstschilder Henri van der Waals op Aldenhaeve Zelhem
Cursistenexpositie Amare Vorden
Openstelling privétuin Anja en Piet Oudolf Hummelo
Tentoonstelling Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg

Expositie in De Dobbe, ‘t Heekenbroek Achter-Drempt

Zonnebloemendoolhof open Bekveld
Koeien knuffelen workshop Hengelo
Expo Onderduiken in de Achterhoek Hengelo
Openstelling St. Martinuskerk Baak
Koeien melken workshop Hengelo



Peugeot 307 SW 
2,0 16V, 03/2004 

152.000 km
€ 5250,-

Citroen 2cv6 Rood volledig gerestaureerd 1986 33.000 km € 9950,-

Mitsubishi Space star autom. 1.6 airco 11/2003 143.000 km €4450,-

Peugeot 207 1,6 120pk VTI XS Pack 05/2007 63.000 km € 7850,- 

Peugeot 1,6 16v Premium 02/2007 118.500 km € 8450,-

Volkswagen Transp. 1,9Tdi DC Pick Up 09/2006 69.000 km € 9450,-

AUTOMOTIVEREND

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak. Tel. 0575- 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

SUZUKI GRAND VITARA 
2000, 5-DRS, 2005 € 7.650,-

OPEL MERIVA 1600-16V AIRCO 2005  5950 
OPEL ASTRA 1800-16V ELEGANCE 2004  6450 
KIA SPORTAGE 2500 V6 AUTOMAAT 2008  11950 
SUZUKI SX-4 1600 5-DRS COMFORT 2008  9350 
VW JETTA 1600 TRENDLINE 2006  8950 
VW TIGUAN 1.4 TSI 110 KW 4-MOTION 2008  19950 
PEUGEOT 307 1600-16V 5-DRS 2001  3450 
PEUGEOT 207 1.4-16v3-DRS 2006  6950 
PEUGEOT 307 SW 1600-16V PREMIUM 2006  8450 
OPEL VECTRA 1800-16V ELEGANCE 2003  4950 
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM.ELEGANCE 2005  7950 
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007  9950
SAAB 9-3 SPORT TURBO 2004  6950
CHEVROLET TRAILBLAZER 4200 LTZ AUTOMAAT 2004  9950
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006  13950
MITSUBISHI OUTLANDER 4WD 2.4 SPORT 2004  9950
MINI COOPER 1600-16V PEPPER 2006  13950
MERCEDES C COMBI CLASSIC 2004  9950
MERCEDES ML 270 CDI AUTOMAAT 2003  7950
VOLVO V 70 2.4 T COMFORT 2001  5950

M
M Autobedrijf

Melgers
DAIHATSU SIRION 1.0 12V TREND 78.809 KM 12-2007 € 6.750
FORD FIESTA 1.3 8V FUTURA 62.822 KM 05-2006 € 6.950
HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 4WD AUTOMAAT STYLE 7-PER 79.980 KM 01-2009 € 20.950
KIA PICANTO 1.0 5DRS. FESTIVAL 26.310 KM 04-2007 € 6.350
MERCEDES-BENZ C-KLASSE 200 KOMPR. AUTOM. ELEG. 48.801 KM 03-2008 € 21.950
MINI COOPER CABRIO 1.6 CHILI 175.595 KM 03-2005 € 10.750
OPEL CORSA 1.4 16V 5DRS. ENJOY 35.443 KM 02-2008 € 8.495
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 108.251 KM 01-2003 € 5.250
SEAT LEON 1.4 TSI 5DRS. SPORTSTYLE 124.325 KM 01-2008 € 11.750
SKODA FABIA 1.4 16V SPIRIT 57.516 KM 04-2007 € 7.950
SUZUKI ALTO 1.0-16V GA 49.003 KM 03-2001 € 1.750
TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 16V SOL CRUISE 5-PERSOONS 99.170 KM 11-2007 € 13.750
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI AUTOM.4 292/2680 BASIS 151.968 KM 05-2003 € 8.950

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Volkswagen
Polo 1.4 16V

3-drs. Sportline
114.981 km, 2004

€ 6.750

Citroën  Xsara  1.6i 16v Ligne Prestige jan-01 137.500 Grijs € 2.000

Citroën  Xsara  1.6i 16v Ligne Prestige jul-01 211.600 Grijs €  1.750

Fiat  Grande Punto  1.4 16v Edizione Lusso mei-09 39.569 Blauw metallic €  9.000

Fiat  Panda  1.2 8V Emotion mei-09 80.241 Zwart metallic €  6.250

Hyundai  Getz  1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 Grijs metallic €  6.250

Hyundai  i10  1.1 5drs. Active Cool jun-08 31.827 Blauw metallic €  6.500

Hyundai  i10  1.25i 5drs. I-catcher Airco apr-10 71.925 Rood €  7.750

Renault  Scénic  1.6 16v Expression Luxe LPG-G3 mei-04 198.087 Groen metallic €  4.500

Suzuki  Alto  1.1 5DRS. nov-02 114.896 Rood €  1.500

Toyota  Yaris  1.0 Vvt-i 3drs. Idols mrt-04 110.602 Grijs metallic €  5.600

Volkswagen  Golf  United 1.6 5drs. airco, cruise, stoelverw. mrt-08 93.922 Zwart metallic €  13.000

Volkswagen  Golf  Variant 1.9 Tdi 101pk Turijn okt-05 173.267 Grijs metallic €  6.250

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Ford Focus  Wagon 1.6 16v 
Futura, sep-07, 131.894 km,

 Grijs metallic  € 8.450
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Hekwerken en Omheiningen

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken, 
want sommige klussen laat je alleen over 
aan Vakmensen!

IJssel
computerservice

*

*

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

Maandaanbieding SEPTEMBER

Huiscollectie
Vinyl

15% Korting*

* Vraag naar de voorwaarden.

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

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

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

www.spannevogel.nl

Bruggink keukens en 
badkamers voor ieders 

budget!
Complete keuken vanaf 

€ 1.750,-.

Complete badkamer: tegels, sanitair, 

glazen douchewand, design radiator 

en inclusief arbeid  € 5.750,-. 

Alle werkzaamheden 15% GOEDKOPER 
door BTW verlaging naar 6% !

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29 

www.bruggink-bv.nl     info@bruggink-bv.nl Alles in één hand

    

Daar word je vrolijk van!

Dinsdag 10 september

10%
Is een avondje voetbal ook zo niet-jij? 
Ga je liever ‘iets leuks’ doen? Maak 
een kaart op Happycards.nl! Als je de 
actiecode hn132 invult, dan ontvang je op 
dinsdag 10 september 10% korting op je 
bestelling*. Wordt het voor jou toch nog 
een Happy Night!

Andorra
Nederland

*  bij bestellingen 
vanaf 70 euro.
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A.  Laaike
 B.  Schele
 C.  Tee

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Hoogtepunt is natuurlijk het optre-
den van Normaal op de zaterdag-
avond, maar veel anhangers komen 

toch ook voor de jaarlijkse ledenver-
gadering, waar ze vragen kunnen
stellen aan de leden van de band. Ook
de optredens van ‘Old Ni’js’ met (oud)
leden van Normaal en de Motorband
met vader en zoon Jolink zullen in
de smaak vallen bij de Normaalaan-
hangers, terwijl de nieuwe band van
oud-Normaaldrummer Fokke de Jong
zeker ook de nieuwsgierigheid van de
anhangers zal trekken.

Op vrijdagavond spelen de ‘Anhan-
gerschapsband’ en de band ‘Knap-
p’n’. De hierboven genoemde bands
spelen zaterdag overdag en zaterdag-
avond spelen ‘The Marshalls’ voordat
Normaal om 22.00 uur het podium
betreedt. Zondag wordt de camping,
na een Achterhoeks ontbijt bij café 
‘de Tol’, weer ontruimd.

Høkersweekend bij ‘de Tol’
Wittebrink - Honderden anhan-
gers van Normaal, de echte hø-
kers, strijken vrijdagmiddag neer 
op de tijdelijke camping bij café 
‘de Tol’ in de Wittebrink om in 
het weekeinde te genieten van 
het Høkersweekend. Vorig jaar 
leek er nog een eind te komen 
aan dit fenomeen, want het toen 
georganiseerde høkersevene-
ment ging niet door bij gebrek 
aan belangstelling. Dit jaar wer-
den de anhangers eerst gepolst 
over een kleinschalige høkers-
dag, maar door de grote belang-
stelling werd het alsnog een heel 
weekend.

Winnaar is degene die na de 2 ron-
den de snelste tijd heeft verreden 
(totaal ongeveer 14,5 km). Veel leden 
van de club waren aanwezig maar 
ook enkele renners van de club ETP 
uit Zutphen verschenen aan de start. 
De snelste tijd werd neergezet door 
Felix Wolbert., lid van RTV. Hij bleef 
binnen de 15 minuten. Als tweede 
kwam een renner van ETP over de 
finish en de derde plaats was voor de 
RTV-er Martijn Versteege. Ze werden 

gehuldigd compleet met bekers en 
bloemen. Felix is nu voor dit jaar de
‘snelste man’ van de club. 
De afgelopen tijd hebben ook di-
verse leden van de wielerclub RTV
Vierakker-Wichmond deelgenomen
aan wedstrijden in binnen- en bui-
tenland. Zo behaalde Peter Makkink
tijdens de wielerronde van Driel een
fraaie tweede plaats en ook een po-
diumplaats tijdens een wedstrijd in 
Duistland.

Felix Wolbert snelste op de 
Varsselring

Vorden - Waar meestal de motoren ronken, zoeven eenmaal per jaar
racefietsen over het asfalt van de Varsselring. Afgelopen woensdag 28
augustus werd er de jaarlijkse ‘snelste-man’ verreden, georganiseerd
door de wielerclub RTV Vierakker-Wichmond. Het is een individuele
tijdrit over 2 ronden waarbij de renners 1 minuut na elkaar starten.

Peter Makkink en Felix Wolbert

De gehele dag vinden er doorlopend 
demonstraties plaats van diverse 
ambachten die nodig zijn voor het 
restaureren en onderhouden van 
(monumentale) panden. In totaal 14 

bedrijven. Smeden, koperslaan, er
is o.m. een fresco- schilder, een riet-
dekker en een restauratie- aannemer
aanwezig. Ook zijn er oude tractoren
en oude motoren te bewonderen.

Open dag Smederij Oldenhave
Vorden - Zaterdag 14 september opent Smederij Oldenhave aan de
Bedrijvenweg 6 (Industrieterrein Werkveld) tussen 10.00 en 16.00 uur
haar deuren. Dan kunnen bezoekers proberen het geheim van de smid
te ontdekken.

Wat maakt AeroFitt uniek? Aero-
Fitt geeft een 100% tevredenheidga-
rantie; starten zonder contract; een 
lidmaatschap geeft toegang tot alle 
vijf vestigingen; premiekorting bij 

Menzis; lidmaatschapsgeld terugver-
dienen met de fitnessvoordeelpas; 
aanbod gezondheidslessen waaron-
der, RugFitt, COPD,diabetes, obesitas 
enzovoorts; gespecialiseerd in voe-

dingsbegeleiding en afvallen zonder 
jojo effect; personal training, 1 op1 
begeleiding; Ruim aanbod groepsles-
sen, inclusief Aqua groepslessen; kids 
activiteiten; eigen zwembad voor re-
creatief zwemmen en Aqua groeps-
lessen en sauna en snelbruiner.
Wilt u ook een advies op maat en ge-
zond bezig zijn met uw lichaam?

Kom dan zondag 8 september vrij-
blijvend naar sportcentrum AeroFitt. 
Kijk op www.aerofitt.nl welke vesti-
ging bij u in de buurt zit.

Open dag en inloopweek bij 
Sportcentrum AeroFitt
Hengelo - Op zondag 8 september is er bij Sportcentrum AeroFitt een 
open dag. Op die dag kunt u vanaf 10.00 tot 14.00 uur terecht om een 
kijkje te nemen in het sportcentrum en kennis te maken met alles wat 
aangeboden wordt. De gehele dag (en de week vooraf tijdens de inloop-
week) staat het team van AeroFitt klaar om alle vragen te beantwoor-
den en vrijblijvend te adviseren in wat allemaal mogelijk is Daarnaast 
geldt op de open dag een bijzonder aantrekkelijke aanbieding: 100% 
korting op het inschrijfgeld en betalen pas vanaf oktober.

De schoonheid van het alledaagse is 
al jaren de grote bron van inspiratie 
voor Annie Elissen. En dan met name 
de koeien, kippen en de mensen. De 
tulpen zijn erbij gekomen. Het zijn 
zeer krachtige bloemen, ontstaan uit 
de bol, uit de aarde, symbool van het 
voorjaar, van een nieuw begin. Staat 
daardoor ook voor: hoe het ook gaat, 
er is toch hoop op een nieuw begin, 
het wordt altijd weer voorjaar. Haar 
nieuwste werken: het tulpenkalf en de 
tulpenkas zijn een bijzondere, maar 
ook kleurrijke, combinatie van haar 
koeien en de tulpen. Schilderijen waar 
iedereen blij van wordt.Kijk voor meer 
informatie op www.annie.elissen.
com. Dit jaar heeft Annie twee bijzon-
dere gastexposanten: Jolly Berfelo met 
haar prachtige sieraden en Analies 
Martin met haar bijzondere keramiek. 

Annie Elissen exposeert 
in de Kapel van Bronkhorst

Bronkhorst - Van zaterdag 7 t/m vrijdag 13 september exposeert Annie 
Elissen uit Brummen in de Kapel van Bronkhorst. De expositie is 
dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Werk van Annie Elissen: het Tulpenkalf.

Aan dit afsluitende concert neemt 
ook de Vordense organist èn bei-
aardier Wilbert Berendsen deel. Hij 
bespeelt het Lohmanorgel in een 
afwisselende programmering met 
het LBC. Er zal muziek klinken van, 
onder meer, Giovanni Gabrieli, An-
ton Bruckner, Cesar Franck, Antonio 
Vivaldi en Eugène Gigout. 

Het concert zal deze keer iets langer 
duren dan de normale 30 minuten. 
Low Brass Connection is een nieuw 
gevormd trombone-octet waarin 8 
professionele trombonisten, 4 te-
nor- en 4 bastrombones, deelnemen 
waaronder de dirigent van Harmo-
nie Vorden, Berjan Morsink.

Low Brass Connection (LBC)
is een groep professionele trombo-
nisten uit het oosten van Nederland. 
Het doel van LBC is het promoten 
van de blaasmuziek voor laag koper 
instrumenten (trombone, euphoni-
um en bastuba) met in het bijzonder 
de trombone en het trombonespel. 
Dit vooral in het oosten van het land 
en de grensstreek (Duitsland). Het 
LBC wil dit bereiken door zich veel 
te presenteren in (kleine) veelzij-
dige concerten, maar ook door het 
geven van educatieve/interactieve 
kinderconcerten en voorstellingen 
in opdracht van verenigingen/scho-
len. Het LBC heeft een gevarieerd re-
pertoire dat zich afwisselt van trio’s 
tot en met octetten waarbij de alt- en 

contrabastrombone niet geschuwd 
worden!

Wilbert Berendsen
 is cantor-organist van de Grote of 
Martinikerk te Doesburg, waar hij 
de vaste bespeler is van onder ande-
re het monumentale Walcker-orgel 
uit 1916. Hij ontving zijn eerste or-
gellessen van Nico Verrips en haalde 
zijn UM-diploma in 1997 bij Hans 
van Nieuwkoop aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam. In 
2007 was hij finalist van het Nati-
onaal Improvisatieconcours in het 
Orgelpark te Amsterdam. Sinds2012 
studeert hij Beiaard bij Frans Haag-
en aan de Hogeschool voor de Kun-
sten te Utrecht. Zo bespeelde hij 
afgelopen vrijdag het carillon van 
de Utrechtse Domtoren tijdens een 
fringe-concert tijdens het fameuze 
Festival Oude Muziek aldaar. www.
wilbertberendsen.nl. De toegang is 
gratis, wel wordt een vrijwillige bij-
drage op prijs gesteld. Zie ook 
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Toeristenconcertreeks 
Dorpskerk met Grande Finale
Vorden - Als donderdagmiddag 5 september (15.30 uur) aanstaande 
het laatste Toeristenconcert van dit seizoen begint klinkt er ‘Festmu-
sik der Stadt Wien’ in de Vordense Dorpskerk. Het nieuwe trombo-
ne-collectief ‘LBC’ of ‘Low Brass Connection’ neemt deze feestelijke 
opening voor haar rekening. Wellicht als opmaat voor de muzikale 
reis die Vorden komend weekend gaat ondernemen naar Wien und 
Berlin.

Op zaterdagmiddag 7 september is De 
Ruimte, evenals de kerk, geopend van 
13.00-17.00 uur. Marian Oosterink 
fotografeert eigenlijk alles wat met 
de Achterhoek te maken heeft. Haar 
foto’s staan regelmatig op de web-
site van de omroep van de gemeente 
Bronckhorst en omstreken, www.
ideaal.org. In Hummelo laat zij haar 
favoriete foto’s zien van Normaal, de 
Hummelose Kermis en Landgoed Eng-
huizen (Hummelo). Een hele Humme-
lose aangelegenheid dus!

Marian 
Oosterink
exposeert 
foto’s in 
Hummelo
Hummelo - In De Ruimte, naast 
de Dorpskerk in Hummelo is de 
hele maand september een foto-
expositie te bekijken van Marian 
Oosterink uit Zelhem. Openings-
tijden zijn afhankelijk van die 
van de expositieruimte.

Met beide heeft Annie al eerder, met 
succes, samen geëxposeerd.

De eerste 2 party’s werden erg goed 
ontvangen en ook lekker druk be-
zocht. De doelgroep 40+ in Hengel 
en omstreken heeft weer wat om 
naar uit te kijken, oude herinnerin-

gen ophalen bij de muziek die in 
de jaren 70-80 in zaal Concordia en 
Disco de Zwaan helemaal hot waren 
zullen door Eddie de Gier op vinyl 
door het Hoekje galmen. Kom dus 
allen op zaterdag 14 september, van-
af 21.00 uur bij ’t Hoekje in Hengelo, 
de entree is vrij. 
Zie de advertentie volgende week in 
Contact.

70/80’s party 
eetcafé het Hoekje
Hengelo - Op zaterdag 14 septem-
ber is er alweer de 3e editie van 
70/80’s party onder leiding van Dj 
Eddie de Gier.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Laaike: Verwende vrouw. “Met dee laaike kö’j gin doon 
hebben.”

 B. Schele: Scheiding in het haar. “I’j hebt de schele neet good 
zitten.”

 C. Tee: Teen. “Ik heb mi’j estot an den groten tee.”
In juni zijn de eerste inloopbijeen-
komsten in Hengelo en Vorden ge-
weest. Projectleider Arno Koonstra: 
“Zonnepanelen worden steeds popu-
lairder, ook bij ProWonen. Mensen 
informeren elkaar en maken elkaar 
enthousiast door te vertellen welke 
verlaging van de woonlasten het op-
levert. Ook heeft een aantal collega’s 
panelen op het dak laten leggen. On-
der klanten is er met name in Vorden 
veel belangstelling. Er zijn nu al vijf-
tien klanten die opdracht hebben ge-
geven om in totaal 192 panelen te in-
staleren. Dit is goed voor ruim 40.000 
KwH aan stroom. Een mooi begin!” 
Manager Vastgoed Jan Stoel: “Voor 
ProWonen is de insteek Duurzaam-
heid, want we gaan steeds bewuster 
met het milieu om. Daarom nemen 
we graag energiebesparende maatre-
gelen en maken gebruik van duurza-
me materialen. Dit doen we vol over-
gave, maar ook heel nuchter. Want 
de woningen moeten natuurlijk wel 
betaalbaar blijven. En dat de klant 
flink op de energienota bespaart, is 
alleen maar mooi meegenomen!” 
Wethouder Spekschoor haalde aan 
dat het belangrijk is om te investeren 

in duurzaamheid. “Dat een wooncor-
poratie de financiering van panelen 
op zich neemt en terug verdient in 
huur, is een goede manier om huur-
ders de mogelijkheid te geven om 
zonnepanelen aan te schaffen.”

Klanten van ProWonen kunnen in 
principe kiezen om tegen huurverho-
ging negen of twaalf panelen op het 
dak te leggen. Iets meer of minder is 
ook mogelijk. Er is een internetaan-
sluiting nodig, zodat de wooncor-
poratie kan zien of de panelen goed 

werken. Werken ze niet goed, dan 
kan het probleem snel worden opge-
lost. De klant kan ermee bijhouden 
hoeveel stroom er wordt opgewekt. 
Arno Koonstra: ”Klanten mogen ook 
zelf panelen aanschaffen. Gaat de 
klant verhuizen, dan mogen de pane-
len blijven zitten. Een eventuele ver-
goeding bespreken we met elke klant 
persoonlijk. Verandert de gezinssitu-
atie, dan wordt er niet heel veel meer 
of minder stroom verbruikt. Voor de 
zonnepanelen maakt het dus niet uit 
hoe de gezinssamenstelling wijzigt.”

Eerste zonnepanelen ProWonen 
geplaatst!
Vorden - Op dinsdag 27 augustus 
zijn in Vorden de eerste zonne-
panelen van ProWonen geplaatst 
op het dak van de familie van der 
Linden. Dit jaar wil de wooncor-
poratie ruim honderd woningen 
voorzien van zonnepanelen. Er 
is daarbij gekozen om deze eerst 
aan te bieden aan klanten met 
een woning waarbij de panelen 
op het zuiden, zuidoosten of 
zuidwesten kunnen liggen.

Bewoner Hans van der Linden en wethouder Spekschoor onthulden samen een beeldscherm 
waar de informatie van de zonnepanelen op binnenkomt.

In de grote hal, die voor deze dag 
feestelijk was ingericht met zitjes en 
versierd met vlaggenlijnen, ontmoet-
ten gasten elkaar, genoten van een 
drankje en een hapje. Kinderen ver-
maakten zich op het springkussen en 
in de speelhoek.
In de eenvoudige, maar doeltreffende 
showroom zijn de producten te bekij-
ken, waar Harold en Sandra zich in 
hebben gespecialiseerd: schuifpuien, 
terrasdeuren, ramen, deuren en rol-
luiken, al is het de bedoeling om de 
producten via internet te bestellen. 
Eenvoudig de maten en de keuze 

voor kunststof, aluminium of hout
doorgeven, om de spullen na afhalen
zelf te kunnen monteren.

Joris Peters liet zijn aandeel in het
geheel zien. Buiten stond de wagen
waarmee hij deelneemt in de junior-
klasse autocross, met op de zijkanten
de naam van zijn hoofdsponsor in 
grote letters: HP Bouwmateriaal. In
het nieuwe pand is een plek ingericht
waar hij aan de auto kan sleutelen.

Kijk voor informatie op 
www.HPBouwmateriaal.nl

Open huis HP Bouwmateriaal 
goed bezocht

Baak - Harold Peters, Sandra Klumpenaar en zoon Joris mochten ve-
le belangstellenden ontvangen in hun nieuwe onderkomen aan het
Dambroek in Baak. Hun bedrijf HP Bouwmateriaal is op deze nieuwe
plek niet groter, maar wel beter bereikbaar.

HP Bouwmateriaal tijdens de open dag.

Tuinverenigingen van buiten de re-
gio wisten de mooie tuinen in Keppel 
en omgeving te vinden en vele tuin-
liefhebbers uit de omgeving en de 
omliggende dorpen genoten van de 
opengestelde tuinen en gingen met 
nieuwe ideeën weer huiswaarts. Met 
deze tweede OpenTuinenWeekend 
hebben ze nog meer tuinliefhebbers 
enthousiast weten te krijgen om hun 
tuinhekken te openen. Tuinen uit de 
omgeving Zelhem en Hengelo (Gld) 
doen nu ook mee. 
Er is een nieuw boekje ‘Rondje Tui-
nen en Natuur’ gemaakt met hierin 
de 26 opengestelde tuinen. Ook is er 
aandacht voor de route met mooie 
natuur en zijn er leuke activiteiten 
voor kinderen bij camping Siebie-
verden in Laag-Keppel. Het boekje 
´Rondje Tuinen & Natuur’ met o.a. 
een routebeschrijving is verkrijgbaar 
bij alle deelnemers en bij de toeris-
tische ondernemers, zoals VVV’s en 
campings.

OpenTuinenWeekend
Tweede editie ook in omgeving 
van Zelhem en Hengelo
Bronckhorst - In het voorjaar nam het Toeristisch Platform Drempt, 
Hummelo en Keppel (TP DHK) het initiatief om een OpenTuinenWeek-
end te organiseren. Partners in de organisatie waren de Ars Longatuin 
in Drempt en de Kwaliteitstuin uit Laag-Keppel. Na het succes van 
afgelopen mei gaan op zaterdag en zondag 7 en 8 september voor de 
tweede keer dit jaar een aantal tuinen open voor bezoekers. Dit keer 
ook met tuinen in de omgeving van Zelhem en Hengelo, waarmee het 
aanbod nog uitgebreider is geworden.

In verschillende poules werd er ge-
streden om de prijzen. 
Met onder andere twee tweede plaat-
sen voor de beide E-jeugd teams en 
een mooie vierde plaats van het ge-
mengde D-jeugdteam, mogen ze spre-
ken van een succesvolle seizoensope-
ning.

De mooie locatie, het fijne weer en de
leuke sfeer zorgde voor een topdag!
Aankomende donderdag en vrijdag 
starten in Sporthal de Kamp weer de
binnentrainingen. Kom gerust een
keer meetrainen! 
Kijk voor meer informatie op de
website www.svquintus.nl

Geslaagde seizoensopening 
SV Quintus Hengelo Gld.

Hengelo/Huissen - Zondagochtend 1 september trok er vanuit Sporthal
De Kamp een lange stoet auto’s richting Huissen. Met maar liefst vijf
jeugdteams nam handbalvereniging SV Quintus deel aan het jeugd-
handbaltoernooi van HV Huissen.

SV Quintus uit Hengelo Gld. nam deel aan een jeugdhandbaltoernooi in Huissen.

Uitslag van de dertiende zomerdrive 
van Bridgeclub Bronkhorst, gespeeld 
op donderdag 29 augustus in Vierak-
ker. Op de laatste zomerdrive van dit 
seizoen waren er 21 paren. De prij-
zentafel was weer mooi en de paren 
die in hun lijn op de eerste plaats, het 
dichtste bij 50% en de laatste plaats 
geëindigd zijn, mochten die komen 
uitzoeken.

Uitslag bridgen:
Lijn A: 1. Marijke Hilderink & Erica 
Schut 56,77%, 2. Diny Hartelman & 
Hans Jansen 53,63%, 3. Dick Bink-
man & Hans Dekker 52,08%. Lijn B: 
1. Karen Notten & Joop te Veldhuis 
67,06%, 2. Wil & Theo Matser 56,77%, 
3. Truus & Kees Mortier 55,36%.

Om dat dit de laatste avond van 
deze zomerbridge was, had voorzit-
ter Theo Schut reden genoeg om de 
uitbaters van ‘Het Ludgerusgebouw’ 
in Wichmond te bedanken voor de 
goede verzorging tijdens de zomer-
bridge. Ook bedankte hij wedstrijd-
leider Joop ten Holder die het samen 
met zijn vrouw Wil mogelijk gemaakt 
heeft dat er gebridged kon worden. 
En dan ook dank aan degenen die 
de prijzentafel verzorgd hebben! Het 
moet allemaal maar gebeuren!

Komende week,
donderdag 5 september begint de 
competitie en wordt weer gespeeld 
bij Café Restaurant ‘Den Bremer’. De 
wedstrijdleiding gaat ervan uit dat 
alle leden die zich niet hebben afge-
meld ook komen spelen. Anders zo 
spoedig mogelijk afmelden! Hiervoor 
mailen naar bcbronkhorst@hotmail.
nl, of met een sms naar 06-28633453 
(inspreken lukt niet!). Bellen kan 
ook maar de mobiel wordt normaal 
gesproken alleen op de wedstrijddag 
opgenomen.

Liefhebbers kunnen zich opgegeven 
voor de kroegentocht in Hengelo Gld. 
op 28 september! Deelnemen kan 
aan alleen bridgen of bridgen en buf-
fet. Inschrijving en informatie over 
betalen bij de heer H. Jansen, Vor-
den, telefoon (0575) 551892, e-mail: 
j.jansen47@kpnplanet.nl, bankreke-
ningnummer. 3274.21.851.

B R I D G E N  I N  V I E R A K K E R

Lessen voor diploma A zijn één 
keer per week drie kwartier op de 
woensdag en vrijdag middag. De 

groepsgrote is maximaal zes kin-
deren. Deze lessen zijn een mooie 
voorbereiding op het buitenseizoen 
in 2014, waar de zweminstructeurs 
de afronding doen voor het echte 
diploma. 

Ook wordt verder gegaan met ouder 
en kind zwemmen op de zondag-
morgen. Voor vragen en opgave kan 
men terecht op website: 
www.zwembad-indedennen.nl

Winterzwemles
Vorden - Het buitenbad in Vor-
den is alleen nog deze week 
open (sluiting zondagmiddag 
8 september), na het mooie zo-
merseizoen wordt er zwemles 
gegeven in het binnenzwembad 
van Jansen van den Berg aan de 
Christinalaan in Vorden.



Daarmee is voor de geboren en ge-
togen Hengelose een droom in ver-
vulling gegaan. Trots toont ze het 
moderne laboratorium en de proper 
ogende behandelkamer. Deze ruim-
tes bevinden zich in een prachtig 
pand met voldoende parkeergelegen-
heid voor de deur. Uiteraard is het 
niet het gebouw, waarmee Adinda 
Brugman het verschil denkt te ma-
ken. Dat zal haar ruime ervaring 
zijn met zowel de techniek als de be-
handeling die bij een gebitsprothese 
horen. Ze biedt het gemak van alles 
onder één dak.

Geen verwijzing
Adinda Brugman is een tandprothe-
ticus en dus een eerstelijns zorgverle-
ner die volgens de wet BIG, de aange-
wezen specialist is op het gebied van 
prothetische voorzieningen. Om die 
reden hebben de zorgverzekeraars de 
kosten van de tandprotheticus in het 

basispakket opgenomen. Iedereen die 
een vorm van gebitsprothese draagt 
kan terecht in de tandprothetische 
praktijk van Adinda Brugman. “Een 
verwijzing van bijvoorbeeld een tand-
arts of een kaakchirurg is niet nodig.  
Als er vragen zijn over vergoedingen 
kunt u gewoon bellen naar de prak-
tijk, of u komt langs voor een vrij-
blijvend advies” aldus Adinda Brug-
man”.

Prothese binnen één dag
Voor een nieuwe prothese bezoekt u 
normaal een aantal keren de praktijk 
van Adinda Brugman. Maar omdat 
zij zowel de behandelkamer als het 
laboratorium in huis heeft, is het 
mogelijk om in één dag over een 
nieuw kunstgebit te beschikken. “Op 
afspraak komt de patiënt dan om 
9.00 uur binnen om tegen 17.00 uur 
de deur uit te lopen met een nieuw 
gebit.” 

Hoge service en laagdrempelig
Service en laagdrempeligheid staan 
hoog bij Brugman in het vaandel. 
“Mensen kunnen altijd binnen stap-
pen voor een vrijblijvend advies”, ver-
telt de ervaren specialist. “En wan-
neer iemand problemen heeft met 
zijn of haar prothese, kan men mij 
altijd bellen. Ook in het weekend.” 
Het grote voordeel wat Adinda heeft 
is dat ze bij de praktijk woont. Het 
is dus een kleine moeite om even de 
deuren te openen en de mensen te 
helpen met hun gebroken gebit of bij 
pijn. 

Implantaten
Ook het hele traject van de machti-
gingsaanvraag bij de zorgverzeke-
raar tot en met het plaatsen van het 
klikgebit verzorgt Adinda Brugman. 
“Voor het implantaatgedeelte werk 
ik samen met tandartsen/implantolo-
gen en kaakchirurgen.” Het aanme-
ten van de prothese gebeurt gewoon 
in de praktijk aan de Kastanjelaan.

Open dag
Zaterdag 14 september houdt Tand-
prothetische praktijk Adinda Brug-
man een open dag. Iedereen is van 
harte welkom om tussen 10.00 tot 
15.00 uur een kijkje te nemen aan de 
Kastanjelaan 11b in Hengelo.  Tele-
foon: 0575-462640         

Meer info: 
www.tppbrugman.nl

Adinda Brugman opent tand-
prothetische praktijk in Hengelo

Hengelo - Na 17 jaar ervaring te hebben opgedaan in zowel een tand-
technisch laboratorium als in tandprothetische praktijk, vindt Adin-
da Brugman uit Hengelo het tijd om op eigen benen te staan. Naast de 
drukke werkzaamheden voltooide ze HBO-studies voor tandtechnicus 
en tandprothetiek. Ze beschikt door deze gedegen achtergrond over 
alle medisch-biologische en technische kennis en de vaardigheden die 
nodig zijn voor dit vak.Patiënten kunnen sinds 1 augustus bij haar 
terecht voor alles wat met een gebitsprothese te maken heeft, zoals 
klikgebitten, plaatjes, frames en dergelijk, maar ook voor vrijblijvend 
advies, reparaties en correcties aan bestaande protheses. In de voor-
malige winkel van Stevord aan de Kastanjelaan 11b biedt de ervaren 
specialist de voordelen van een behandelpraktijk en tandtechnisch 
laboratorium onder één dak.

Voor het A diploma slaagden: Ruben 
Stevens, Jasmijn van ’t Hoenderdaal, 
Eva Bolink, Vera Berenpas, Sanne 
Vruggink, Ilya van Kan, Wessel Vre-
denberg, Elisa Wiechers, Sterre Wolf, 
Mees Enzerink, Fleur Reusen, Ilse 
Schuerink en Daan van Dijk. Voor 
B slaagden: Mik Verbeek, Jill Eskes, 
Jelmer Smid, Floor Rakitow, Noek 
Hietbrink, Lana Wullink, Simon Boe-

mer, Femke Vlogman, Kasper Eitink,
Kjelt Hendriks, Lieuwe Lichtenberg, 
Timo Wullink en Warner Veenstra.
Voor diploma C: Dries Schuurman,
Roos Lammertink, Sanne Papen, Ce-
sar Jacobs, Luuk Wiggers, Danko
Kuiper, Thomas Kuiper, Iris Eggink,
Teun Reuser, Bart v.d. Houwen, Isa
Lieftink, Seb Kranenbarg en Natnael
Vollema.

Diplomazwemmen 
in zwembad In de Dennen

Vorden - Zaterdagmorgen een enorme drukte rondom het ‘diepe’ van
het zwembad In de Dennen. Tientallen ouders en grootouders waren
aanwezig om getuige te zijn van het afzwemmen van hun kinderen
c.q. kleinkinderende voor het diploma A, B en C.

Het Kulturhus Vorden wordt momen-
teel gerenoveerd en klaargemaakt 
voor de komende 10 jaren. Anderhalf 
jaar geleden is het eerste deel van 
de verbouwing afgerond en heeft de 
stichting Welzijn Vorden zich, naast 
De Buurtzorg en de Pedicure, in het 
gebouw gevestigd. Momenteel wordt 
’t Stampertje opgeknapt, is er een 
nieuw toneeldoek gekomen, worden 
de toiletten vernieuwd, komt er een 
nieuw verwarmingsysteem en wordt 
alles verfrist en geschilderd.

Tijd dus voor een vernieuwde aanpak. 
Het vernieuwde Kulturhus is van ons 
allemaal. In het oude Dorpscentrum 
zijn liefdes geboren, vriendschappen 
ontstaan en worden leuke activitei-
ten verricht. Het nieuwe bestuur wil 
de activiteiten intensiveren. Innova-
tie is belangrijk. Nieuwe gebruikers 
en nieuwe activiteiten zijn belangrijk 
en noodzakelijk om het zonder sub-

sidies draaiende Kulturhus een le-
vendige toekomst te bieden. Eén van
de vernieuwde maatregelen betreft
dus de renovatie van ’t Stampertje. ’t
Stampertje wordt vernieuwd tot een
ruimte die geheel ingericht is voor be-
sloten feesten en partijen, voor jong
en oud, voor kleine optredens, voor
dansavonden, voor de jongeren die 
zich hebben verenigd in het ABC’tje
en die elke maand met elkaar feest
vieren, maar ook voor vergaderingen
en voor zzp-ers. ’t Stampertje is een
naam die ontstaan is in de jaren ‘80
en was en blijft een ruimte waar de
jongeren kunnen feesten. De ruimte
is nu multifunctioneel geworden.
Ook andere besloten feesten en par-
tijen kunnen er plaatsvinden, waar-
bij de invulling hiervan in onderling
overleg met de beheerder Boudewijn
Kortboyer kan plaatsvinden. Flexibi-
liteit is daarbij het kernwoord. Voor
een ieder op maat.

Een leuke nieuwe naam voor ’t Stam-
pertje is dus belangrijk en daarom
willen wij als programmacommis-
sie en bestuur van de stichting Kul-
turhus Vorden alle Vordenaren en 
andere belangstellenden uitnodigen 
mee te doen met de prijsvraag voor
de nieuwe naam van ’t Stampertje.
Een deskundige en breed gedragen
jury zal op vrijdag 1 november de
nieuwe naam van ’t Stampertje be-
kend maken.

Komt allen op 1 november naar het
vernieuwde Kulturhus om dit mee te
maken. De toegang is gratis en er is
muziek voor jong en oud in het ge-
heel vernieuwde Kulturhus Vorden.

Prijsvraag nieuwe naam 
‘t Stampertje
Vorden  - Op vrijdagavond 1 no-
vember a.s. heropent het nieuwe 
Kulturhus Vorden - het Dorps-
centrum - officieel zijn deuren. 
Iedereen is dan welkom om dat 
op die avond te komen vieren. 
Jong en oud. Ook ‘t Stampertje 
verandert dan haar naam. Maar 
de vraag is: Welke naam krijgt ’t 
Stampertje en wie wint de hoofd-
prijs voor het bedenken van de 
nieuwe naam? Denk mee en zend 
jouw nieuwe naam voor ’t Stam-
pertje vóór 1 oktober a.s. in via 
info@kulturhusvorden.nl en win 
een dinerbon van Grand Bistro 
De Rotonde voor een verrassings-
menu voor 2 personen.

Zoals gebruikelijk werd het school-
jaar op basisschool ‘De Vordering’ 
gezamenlijk met leerlingen, ouders/
verzorgers en team geopend. Een ge-
zellig samenzijn waar, onder het ge-
not van een kopje koffie of thee, nog 
even werd nagepraat over de vakan-

tie. Maar voordat de leerlingen weer 
hard aan de slag gingen, werden aan 
de kinderen nog enkele vragen voor-
gelegd in het ‘ja of nee spel’. Hierbij 
moesten zij hun antwoord bekend 
maken door te kiezen voor het vak 
‘ja’ of het vak ‘nee’. Enkele vragen 

die zij moesten beantwoorden, waren 
bijvoorbeeld, ben je in Nederland op 
vakantie geweest, ken je het school-
lied en ben je jarig geweest in de va-
kantie? 
De kinderen die na het stellen van 
deze vraag in het ‘ja’ vak  waren gaan 
staan, werden door alle aanwezigen 
toegezongen. Het  nieuwe schooljaar 
is goed van start gegaan!

‘De Vordering’: klaar voor de start … ?

Vorden - Na zes zonovergoten en heerlijke vrije weken, zat de zomer-
vakantie er gisteren toch écht op.

De repetities worden gehouden in 
het Nutsgebouw, Breegraven 1 in 
Warnsveld. De leiding is in handen 
van dirigent Hans Lamers. 

Het koor kan met name nog een 
aantal mannelijke leden (vanaf 50 
plus) gebruiken. 

Voor kennismaking met het koor 
en voor verdere informatie kan 
men bellen met secretaris mevrouw 
E. Stehman tel. 0575-551495 of 
email: es7521@gmail.com

Toonkunst Plus Koor 
gaat weer van start
Vorden - Het Toonkunst Plus 
Koor start donderdag 5 septem-
ber met de repetities. Het koor 
bestaat uit 70 leden die onder-
meer afkomstig zijn uit Vorden.
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Na een zomer van flink klussen, waarbij 
veel mensen hun handen uit de mouwen 
hebben gestoken, kan de zorgboerderij 
weer fris verder. De boerderij is van bin-
nen en buiten geschilderd en de knutsel-
hoek is flink aangepakt. Gerrit-Jan Lijf-
togt en Anna van Dijk runnen nu ruim 
twee jaar samen de zorgboerderij waar 
kinderen, jongeren en volwassenen ko-
men met een uiteenlopende zorgvraag. 
Ook oudere mensen zijn welkom om te 
genieten van het buitenleven.
De Wilgenhof biedt een rustige plek en 
probeert aan te sluiten bij ieders per-
soonlijke mogelijkheden en wensen. Jam 
maken van het fruit van de fruitbomen, 

paardrijden, de vele dieren verzorgen, 
koken en bakken zijn activiteiten die 
veel worden ondernomen. Ook is er een 
werkplaats waar bezoekers kunnen za-
gen, timmeren en knutselen. Natuurlijk 
biedt de zorgboerderij ook de faciliteiten 
om gewoon lekker in de buitenlucht te 
ravotten: hutten bouwen, skelteren en 
trampoline springen. Anna is inmiddels 
afgestudeerd en heeft haar diploma Pe-
dagogiek op zak. Nu kan zij samen met 
haar oom Gerrit-Jan fulltime aan de slag 
op de Wilgenhof.
Op zondag 8 september kunt u een kijkje 
nemen op de boerderij. Voor meer info 
zie www.dewilgenhofhengelo.nl

Open dag Zorgboerderij 
De Wilgenhof

Hengelo - Zorgboerderij De Wilgenhof aan de Banninkstraat 48 te Hengelo 
houdt zondag 8 september een open dag.

V.l.n.r.: Willy, Gerrit-Jan en Anna zijn erg trots op hun gepimpte zorgboerderij.

Vanaf heden kunnen kinderen vanaf 6 
jaar elke maandag kennis komen ma-
ken met tekenen en schilderen waarbij 
ze zich op een speelse manier bewust 
worden van wat er om hen heen ge-
beurt. Het is een tweewekelijkse cursus.
De ‘themabijeenkomst’ is elke dinsdag. 
Elke keer een ander thema en een ande-
re werkvorm, maar altijd creatief inge-
vuld met kleur, via tekenen, schilderen 
of collagevormen. Het is een tweeweke-

lijkse cursus, ook per keer bij te wonen. 
Op die dag is ook de twee wekelijkse 
cursus de mandalacursus voor gevor-
derden. Op donderdag 5 september be-
gint de tweewekelijkse cursus mandala 
voor beginners, ook per keer bij te wo-
nen. Vanaf zaterdag 7 september is er 
de maandelijkse (gratis) cursus Kunst-
zinnig Jaar. Voor meer informatie zie 
www.amare-atelier.nl of bel Josée van 
der Staak: 06-51263584.

Kennismaking met 
Atelier Amare

Vorden - In september gaat het reguliere programma 2013/14 van atelier 
Amare te Vorden aan de Komvonderlaan 6 van start met één cursus voor 
kinderen en meer voor volwassenen: tekenen en schilderen met creatieve 
bewustwording.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
De duiven van PV De IJsselbode Steenderen werden op zater-
dag 31 augustus gelost vanaf QUIEVRAIN, ca 250 km. De dui-
ven werden gelost om 13.00 uur. Het was G. Kelderman die 
niet alleen de snelste vier duiven op zijn naam kon schrijven, 
maar er ook zes bij de eerste tien in de vereniging wist te plaat-
sen. Uitslag: Kelderman G.H.H. (10/16) 1 2 3 4 6 9 13 15 25 27, 
Luesink Ria (13/25) 5 8 11 12 16 17 19 21 24 26 28 31 32, Dieks 
H. (3/27) 7 10 20, Stoel G. (4/10) 14 22 23 33, Boesveld J. (2/43) 
18 34, Tankink TH.H.M. (2/6) 29 30. Volgende week is alweer 
de laatste vlucht van het seizoen.
PV DE KOERIER ZELHEM
Dinsdag 27 augustus vlogen 431 duiven van 21 deelnemers 
van De Koerier Zelhem vanuit TONGEREN. De duiven werden 
gelost om 09.45 uur. Uitslag: A. Kamperman (18/26) 1 4 10 11 
12 13 16 24 32 33 40 42 48 50 52 68 73 103, H. Wassink (23/53) 
2 3 8 9 15 17 18 19 26 27, 28 29 30 35 37 38 39 69 85 86 91 99 
100, J. Wassink (1/5) 5, Comb. Menkhorst (13/30) 6 14 23 25 41 
44 46 56 64 65 81 90 97, S. Gemmink (14/20) 7 20 21 31 43 45 
51 57 58 59 61 71 93 105, Gerrie Niesink (12/40) 22 34 36 54 60 
62 63 66 67 70 75 107, Wilma Meijerman (3/24) 47 53 94, N. 
Eulink (1/15) 49, H. Eenink (3/27) 55 101 104, Nick Chevalking 
(1/8) 72, J. Reindsen (4/31) 74 84 92 106, W. Massen (4/15) 76 
77 78 102, E. Weenk (5/38) 79 80 83 88 96, M. Burghout (1/9) 
82, Mathilde Velthorst (3/10) 87 95 108, W. Wisselink (1/17) 
89, Sabine Niesink (1/25) 98. De 426 duiven van 21 deelnemers 
van De Koerier Zelhem werden op zaterdag 31 augustus gelost 
in MEER om 13.15 uur. Uitslag: S. Gemmink (14/20) 1 2 10 11 
12 13 14 19 30 33 34 57 59 99, Gerrie Niesink (15/37) 3 36 39 
47 51 67 69 70 71 73 83 85 88 104 107, H. Wassink (15/50) 4 5 
6 8 16 24 26 37 38 40 41 54 58 94 103, A. Kamperman (12/26) 
7 9 15 20 27 28 31 42 49 74 93 98, Comb. Menkhorst (6/32) 17 
18 56 68 90 92, H. Eenink (5/24) 21 22 25 87 95, Wilma Meijer-
man (4/18) 23 46 48 97, E. te Pas (2/6) 29 86, J. Berendsen (5/26) 
32 81 82 100 106, Sabine Niesink (8/24) 35 45 64 65 66 72 89 
91, M. Burghout (2/7) 43 105, E. Weenk (6/34) 44 53 60 61 62 

Duivenberichten 
27 en 31 augustus en 
1 september 2013
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier 
duivenverenigingen in de gemeente Bronckhorst: 
PV De IJsselbode uit Steenderen, PV De Koerier uit 
Zelhem, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo 
Gld. Dinsdag 27 augustus werd gevlogen vanuit Ton-
geren, zaterdag de 31ste vanuit Quievrain en Meer 
en zondag 1 september vanuit Mantes La Jolie.

78, W. Wisselink (4/18) 50 52 101 102, W. Massen (1/15) 55,
Mathilde Velthorst (2/10) 63 80, R. Jansen (1/9) 75, G. Dijcker
(2/12) 76 77, J. Wassink (1/5) 79, J. Reindsen (2/29) 84 96. Nog
twee vluchten te gaan...

PV VORDEN
Van PV Vorden vlogen 178 duiven op 27 augustus vanuit TON-
GEREN. Zij werden gelost met noordoostenwind om 9.45 uur.
Uitslag: Ashley Eykelkamp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18
20 25 26 30 32 33 38 41, D.J. Gotink 15 16 17 19 21 23 24 27 34
37, R. de Beus 22 36 42, Marc Tiemessen 28 39 45, E. Bruinsma
29 31, Roy Schipper 35 43, F.T. Hummelink 40, Martijn Schue-
rink 44. Zaterdag 31 augustus gingen 202 duiven van start
vanuit MEER. Ze werden gelost om 13.05 uur bij westnoord-
westen wind. Uitslag: H.B.M. Hoksbergen 1 9 10 12 38, Ashley
Eykelkamp 2 3 4 5 6 7 8 11 13 16 17 31 32 33 35, D.J. Gotink
14 18 20 24 26 34, E. Bruinsma 15 25 27 28 36 39 45 49, R. de
Beus 19 21, Roy Schipper 22 37, Marc Tiemessen 23 40 43 44
51, W.J.S. Verbeek 29 30 46 47 48, Martijn Schuerink 41 42 50.
Zondag 1 september de laatste jong duivenvlucht vanuit MAN-
TES LA JOLIE, 474 km. Uitslag: Th J Berentsen 1 3 5 10, A
Eykelkamp 2 7, M Tiemessen 4 6 8, H Hoksbergen 9.
PV STEEDS SNELLER HENGELO GLD.
Hierbij de uitslagen van PV Steeds Sneller. Dinsdag 27 augus-
tus werd de natourvlucht vervlogen vanuit TONGEREN. De
252 duiven van 13 deelnemers gingen los om 09.45 uur bij 
noordoostenwind kracht 2. Uitslag: R. Koers (17/20) 1 2 4 19
21 22 27 30 38 39 41 47 48 55 59 60 61, G. Kempers (20/42)
3 5 6 7 8 10 13 14 20 23 24 25 26 29 32 33 34 45 46 57, L Te
Stroet (12/36) 9 11 15 16 17 28 35 40 44 49 50 54, G. Duitshof
(9/29) 12 36 37 42 51 52 58 62 63, C. Te Stroet (3/6) 18 43 56,
A. Luesink (1/7) 31, J. Teunissen (1/10) 53. En daarbij de zater-
dag 31 augustus vervlogen wedvlucht vanuit MEER. Van 14
deelnemers gingen 187 duiven los om 13.15 uur bij noord-
westenwind kracht 3. Uitslag: G. Kempers (13/33) 1 3 9 11 12
13 14 17 18 23 30 31 44, R. Koers (8/16) 2 4 26 36 37 42 45 46,
J. Teunissen (1/8) 5, L Te Stroet (13/38) 6 19 20 21 22 24 28 29
33 34 38 40 47, G. Duitshof (3/12) 7 25 43, C. Te Stroet (2/4) 8
41, A. Luesink (2/2) 10 35, S.E.J. Bergervoet (4/17) 15 27 32 39,
P. van Londen (1/6) 16. De laatste jonge duivenvlucht werd
vervlogen vanuit MANTES LA JOLIE, de nationale derby der
junioren... 55 duiven van 6 deelnemers gingen los om 8.00 uur
bij noordwestenwind kracht 2. Uitslag: R. Koers (8/18) 1 2 3 4
5 7 8 13, A.H.J. Peters (5/12) 6 9 10 11 14, J. Teunissen (1/6) 12.

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

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

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

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

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

Volop pruimen uit onze bongerd!
Nieuwe Oogst Hollandse Handperen

of Handappels v.a. 2 kilo 2.50

Zoete witte Druiven 500 gram 0.99

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

BETER LEREN
ONTSPANNEN

In september start ik weer 
met een training, beter 

leren ontspannen.

Voor meer inlichtingen,
Karlista Fontijn te Hengelo

Tel. 465501
karlistafontijn@gmail.com

www.karlistafontijn.nl

ONZE MERKEN:

Anotherwoman

 Taifun

Betty Barclay 

Expresso 

Frank Walder 

Poools 

Rosner 

Summum

Sào Paulo 

Roberto Sarto

Sandwich

 MAC

Scarva

Donna Dura

MODESHOW:
Woensdag 11 september
Show Ochtend: 10.00 uur
Show Middag: 14.00 uur

Donderdag 12 september
Show Avond: 19.30 uur

De toegang is gratis.
Graag even aanmelden via:
0575 - 461235 of
info@langelermode.nl

MODECHEQUE
ACTIE:

In de maand
 september ontvangt 

u 10% korting op 
uw aankoopbedrag 
in de vorm van een 

modecheque, 
deze kunt u in de 
maand november 

besteden.

F a s h i o n  w i t h  f e e l i n g !
Kerkstraat 11 - Hengelo (gld) -  tel: 0575 461235
info@langelermode.nl - www.langelermode.nl



Dit jaar meldden zich 28 kinderen 
aan die de afgelopen maanden een 
kalfje verzorgden, leerden met ze 
rond te lopen en hierover in hun 
boekje alle benodigde informatie en 
leuke weetjes verzamelden. Bij vijf 
kinderen kwamen de juryleden thuis 
om te keuren, op het terrein kwamen 
de anderen voor de jury. Voorzitter 
Jan Borgman deed een woord van 
welkom. Natuurlijk stond hij even 
stil bij het feit dat de club zijn eerste 
lustrum had behaald. “Vijf jaar terug 
overlegden Henny Rietman en ik dat 
het toch wel jammer was dat er in 
Bronckhorst geen Kalveropfokclub 
meer was. Al snel, met hulp van Jan 
Derksen, Annet Harenberg en Gerke 
Wunderink hebben wij de Kalverop-
fokclub hier weer aan het lopen ge-
kregen. Met hulp van nog heel veel 
andere mensen is het geworden wat 
het nu is: een hele gezellige bijeen-
komst.” Een regenbui, zo zij hij, zou 
het feest niet bederven, want boeren 
zijn ook blij met regen. Hij presen-
teerde Angelique Krüger en gaf de 
kinderen opdracht haar enthousiast 
te maken voor het wonen op de boer-
derij. 
Na het voorstellen van de jury, vrijwil-
ligers en sponsoren ging de keuring 
van start. Speaker Gerreke Boschloo 
vertelde over de deelnemers en hun 
kalfjes, terwijl Angelique Krüger de 
interviewtjes deed met iedereen die 
maar iets te vertellen had. Op haar 
eigen vrolijke wijze maakte ze er een 
feestelijke ochtend van.

Na de lunch was de jubileumopdracht 
aan de beurt. Alle kinderen en hun 
kalfjes kwamen verkleed en versierd 
binnen een zelfbedacht thema de 
ring in: cadeautjes, een bruidspaar, de 
milka koe ontbrak niet, spongebob, 
cowboys, deftige dames en nog meer. 
Een bonte verzameling. Hier mocht 
Angelique twee prijzen uitreiken en 
dat viel haar niet mee! Nadat de vier 
deelnemers die al vijf jaar meedoen 
een extraatje en - indien gewenst - 

zoenen van de presentatrice hadden 
ontvangen, kwamen de bekermeisjes
de ring in voor de prijsuitreiking.

Omdat het een feestdag was, was het
de deelnemers en andere aanwezige 
jeugd mogelijk aansluitend deel te 
nemen aan allerlei spelletjes rondom
het thema koe, zoals koevouwen of
timmeren, koe melken, koekalender
maken, staart hangen, sleutelhan-
gers maken of klompen verven. Voor
de liefhebbers stond het springkus-
sen klaar. De kids beleefden enthou-
siast een gezellige middag.

UITSLAGEN:
Op 23 augustus werden 5 kinde-
ren thuis gekeurd: Kampioen: Bart
Harenberg, Reserve Kampioen: Rik
Harenberg en Aanmoedigingsprijs: 
Evanne Wolsink.

Op 31 augustus de centrale eind-
keuring (23 deelnemers): Rubriek 
geboortedatum 1 jan 2002 en ouder:
Kampioen: Ilse Schennink, Reserve
Kampioen: Arjen Abbink, Aanmoe-
digingsprijs: Lotte Vaarwerk, Mooi-
ste Boekje: Paulina Zents. Rubriek
geboortedatum van 1 jan 2002 tot 1
jan 2004: Kampioen: Lian Beulink, 
Reserve Kampioen: Stefan Keppels, 
Aanmoedigingsprijs: Corné Wen-
ting, Mooiste Boekje: Brit Reinders.
Rubriek geboortedatum vanaf 1 jan 
2004 en jonger: Kampioen: Maud 
Schennink, Reserve Kampioen: Merel
Keppels, Aanmoedigingsprijs: Anouk
Reinders, Mooiste Boekje: Sven Rui-
terkamp.

Over alle rubrieken werden vijf prij-
zen uitgedeeld: Het mooiste kalf 
(exterieur): Kampioen: Lian Beulink
en Reserve Kampioen: Daan Dijk-
man. Het beste getoiletteerde kalf:
Lian Beulink. Het mooiste versierde
kalf (categorie oud): Ilse Schennink;
Het mooiste versierde kalf (categorie
jong): Sven Ruiterkamp. Kijk voor 
meer foto’s op www.contact.nl

Kalveropfokclub Bronckhorst 
Jubileumkeuring in Wichmond

Wichmond - Zaterdag 31 augustus vond de eindkeuring van de Kalver-
opfokclub Bronckhorst plaats op het terrein van Camping Warnstee.
Deze jubileumkeuring, de club bestaat alweer vijf jaar, kon rekenen
op een feestelijke presentatie van Gerreke Boschloo en speciale gast
Angelique Krüger.

Lian Beulink kreeg van Angelique Krüger maar liefst drie keer een prijs.

De Kruudhof in Halle (www.dekruud-
hof.nl)  is een grote moestuin, met 
groenten, fruit, bloemen en kruiden. 
Alles biologisch geteeld en passend bij 
het seizoen. Een perfecte locatie om 
op een mooie zomeravond te Gaon! 
Etten in de Achterhoek. En wat is er 
dan nog mooier om bij ondergaande 
zon de groenten die om je heen staan 
op je bord terug te vinden in de meest 
smakelijke variant die je je voor kunt 
stellen. Maar ook het vlees en het 
brood kwamen ‘uut de buurte’ want 
‘Boldiek’  en Bakkerij Scholten uit 
Zelhem kon je bij wijze van spreken 
met de bekende ‘bakkei’ raken. Tus-
sen de gangen door werden de gasten 
geïnformeerd over het ontstaan van 
de pluktuin, werkwijze, de  work-
shops en de arrangementen. Want 
met bijvoorbeeld een Thee-, Pizza-, of 
Stoofpot arrangement is het met een 
groepje uren genieten op deze fan-
tastische plek. Op deze al weer 10e 
editie van Gaon Etten slaagde Rene 

Klein er wederom in om met de no-
dige humor, zijn imposante stemge-
luid maar vooral zijn ongeëvenaarde 
kookkunst en kennis van streekpro-
ducten de mensen op een positieve 
manier het nodige bij te brengen. Iets 
wat hij in de nabije toekomst voort 
gaat zetten als leraar consumptieve 
technieken op het Metzo college in 
Doetinchem. Namens het Gaon team 

werd door Arjen Woudenberg en Jan 
Bijvank daarom een tweetal toepas-
selijke boeken aan hem overhandigd 
als dank voor zijn geweldige inbreng. 
Helemaal zonder Rene hoeven de 
gasten het de volgende keer, op 27 
september, echter niet te stellen. Hij 
zal ‘incognito’ aanwezig zijn tussen 
alle andere gasten. Wees er bij en 
geef je op: www.gaon.nl

Gaon Etten in de puurste vorm
Halle – Op de prachtige zomer-
avond van 30 augustus streek de 
Gaon Etten keuken neer bij pluk-
tuin  ‘De Kruudhof’ in Halle. De 
meest pure vorm van hoe Gaon 
Etten bedoeld is konden alle aan-
wezigen dáár beleven. Met top 
kok René Klein in top vorm!

Foto: www.achterhoekfoto.nl

In de zomer maanden is er hard ge-
werkt aan de zaal met als resultaat 
een nieuwe uitstraling. Deze zaal 
moet natuurlijk wel vol! U heeft 
voor het dansen geen partner nodig, 
geen danservaring, het is goed voor 
uw conditie en het houdt de geest 

jong! De lessen worden gegeven 
door Yvonne Pen ,een ervaren dans-
leidster, in het Ludgerusgebouw te 
Vierakker op dinsdag van 18.00 uur 
tot 19.30 uur. De dansen komen o.a. 
uit Griekenland, Roemenië, Servië, 
Oostenrijk en Israël. Kom een aantal 
lessen vrijblijvend mee dansen alvo-
rens lid te worden. 
Meer informatie neen dan contact 
op met Mieke Vermeulen (0575) 511 
245 Stichting Welzijn Vorden (0575) 
55 34 05

Dansseizoen voor 
50 plussers
Vierakker/Wichmond - Op 
dinsdag 3 september start de 
Volksdansgroep Vierakker/
Wichmond weer een nieuw 
dansseizoen voor 50 plussers.

Vervolgens vond de trekking plaats 
van de Loterij van Sociï. Er werden 
bijna 2000 loten verkocht. Wie zou 
de auto gaan winnen? Jan Rensink 
wist als spreekstalmeester de span-
ning goed op te bouwen. Notaris Hul-
leman zag toe op de correcte voort-
gang. Twee kinderen Nick en Alijsja 
hielpen mee. Jan noemde één van de 
29 prijzen, Tim pakte een willekeurig 
gekleurde bal uit de ballen blaasbak 
waar hij zelf in stond en Alijsja pakte 
uit de juiste ton een lot. Het nummer 
en de naam van de winnaar werd door 
Jan voorgelezen en gecontroleerd en 
genoteerd door de notaris. Onder de 
meer dan honderd aanwezigen waren 
al meerdere prijswinnaars aanwezig 
en die konden hun prijs, een waar-
debon, een IPad of een fiets direct 
meenemen naar huis. De overige win-
naars krijgen binnenkort bericht en 
kunnen hun prijs dan ophalen.

Hoofdprijs
De winnaar van de hoofdprijs was 
niet aanwezig en leek ook telefonisch 
niet bereikbaar. Gelukkig kwam de 
winnares, van een nieuwe auto mede 
mogelijk gemaakt door autobedrijf 
Langwerden, mevrouw Willemien 
Rouwenhorst uit Vorden even later 
toch nog langs zodat ze de auto in 
ontvangst kon nemen. Geschrokken 
maar wel heel blij nam ze plaats ach-
ter het stuur van haar nieuwe auto. 
De wervingscommissie van Sociï kijkt 
terug op een geslaagde loterij en be-
dankt langs deze weg allen die loten 
hebben gekocht alsmede alle bedrij-
ven die mee hebben gewerkt aan de 
mooie prijzen. 
De loterij is een onderdeel van een 
serie leuke acties voor de verbouwing 
van de kantine en kleedkamers van 
sportvereniging Sociï. Zo is er op 28 
september een oud-ijzer actie waar-
bij iedereen oud-ijzer kan inleveren 
of indien gewenst, kan het thuis wor-
den opgehaald.

Hoofdprijs loterij sportvereniging Socii valt in Vorden

Wichmond - Afgelopen zondag was het gezellig druk bij sportvereni-
ging Sociï op sportpark de Lankhorst in Wichmond. Klokslag twaalf 
werd het nieuwe scorebord onthuld onder de titel ‘Agrarisch Samen-
spel’. Het scorebord werd daarna direct in gebruik genomen bij de 
wedstrijd van het damesteam.

V.l.n.r: Gert Hiddink, Rob Langwerden, Willemien Rouwenhorst en Dik Hiddink.

Nieuw scorebord.

Het is voor papa of mama allemaal 
heel simpel: zij kopen tijdens de 
ochtend bij de peuterspeelzaal aan 
de Kerkstraat eenmalig een “strip-
penkaart” en vervolgens kun je aan 
alle spelletjes mee doen. Daarnaast 

kunnen de volwassenen tijdens deze 
ochtend even lekker samen thee- of 
koffieleuten. De ochtend is bedoeld 
als heerlijke speelochtend voor alle 
kinderen, maar er is ook de moge-
lijkheid om kennis te maken met 

peuterspeelzaal Ot en Sien van de 
SPSB. De medewerkers staan papa 
en mama deze ochtend graag te 
woord om eventuele vragen te be-
antwoorden. De opbrengst van de 
verkochte strippenkaarten, versna-
peringen en knutselwerkjes tijdens 
deze speelochtend komt geheel ten 
goede aan de peuters van peuter-
speelzaal Ot en Sien.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst

Peuterspeelzaal Ot en Sien houdt 
open ochtend
Vorden - Zo kun je jezelf op zaterdagmorgen 14 september o.a. prachtig 
laten schminken, je uitleven in een spellencircuit en na het springen 
op een supergaaf springkussen even bijkomen met een glaasje ranja.
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europlanitpersoneelsdiensten

ACCOUNTMANAGER SCANDINAVIË M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr.  VMK1172680

Werkzaamheden
Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor Scandinavië en 
regel je het totale verkooptraject: van offerte tot en met aftersales. Na 
een inwerkperiode ben je verantwoordelijk voor je eigen portefeuille 
van klanten. Zelfstandig en op creatieve wijze acquireer je nieuwe 
accounts. Je adviseert klanten, voert onderhandelingen over assor-
timenten, prijzen en condities en bewaakt gemaakte afspraken. 
Onderdeel van je functie is het bezoeken van internationale beurzen 
en het zelfstandig bezoeken van je Scandinavische klanten.

Functie eisen
-  HBO diploma (commerciële richting);
-  Ervaring in soortgelijke functie;
-  Goede beheersing van de Engelse en/of Duitse taal in woord en 

geschrift en minimaal één Scandinavische taal;
-  Flexibel, stressbestendig en een salesgerichte houding;
-  Goed administratief inzicht en kennis van Office programma’s.

TECHNISCH ACCOUNTMANAGER M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - vacaturenr. VMK1167224

Werkzaamheden
Voor onze relatie, een specialist in ontwerp, productie en/of dis-
tributie van componenten voor de machinebouw zoeken wij een 
technisch accountmanager (werkgebied - Benelux). In deze functie 
ga je proactief zoeken naar nieuwe product-markt-combinaties. Op 
basis van toegewezen accounts ga je de externe klantencontacten 
verzorgen. Het telefonisch verkopen en orderverwerking zijn onder-
deel van je functie. Je geeft technische adviezen aan de afnemers 
en bent verantwoordelijk voor het uitbrengen en opvolgen van of-
fertes. Tevens ondersteun je bij de marketing activiteiten.

Functie eisen
-  Technische/commerciële achtergrond op HBO niveau;
-  Klantgerichte, communicatieve en commerciële instelling;
-  Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een verwant bedrijf of 

gelijkwaardige functie;
-  Ervaring en kennis met geautomatiseerde ERP systemen en 

automatisering in bredere zin;
-  Ervaring en kennis met productgerelateerde software;
-  Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal.

PROJECTLEIDER M/V
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr. VIA1174321

Werkzaamheden
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het uitwerken en 
realiseren van de orders. Je taken bestaan uit plannen, organiseren 
en coördineren van operationele werkzaamheden, Klantorders 
vertalen naar stuklijsten tot complete leveringen, onderhouden van 
dagelijkse projectgerelateerde contacten met de klant.

Functie eisen
-  MBO of HBO opleiding in een technische richting;
-  Meerdere jaren werkervaring als projectleider;
-  Je bent technisch goed onderlegd (WTB);
-  Je vindt het een uitdaging om 3 tot 5 projecten per week te doen;
-  Kennis van Engelse en Duitse taal in woord en geschrift is een 

must (Frans is een pre);
-  Je bent resultaatgericht, klantgericht, commercieel en teamplayer;
-  Je hebt ervaring met een ERP systeem.

ACCOUNTMANAGER RETAIL M/V
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr. VIA1174318

Werkzaamheden
Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor het onderhouden 
en uitbreiden van de relatie met bestaande retail klanten (bekende 
spelers in de Nederlandse retail markt, zowel op hoofdkantoor 
niveau als op franchise niveau). Je verricht acquisitie richting 
nieuwe klanten in het retailsegment. Je inventariseert en vertaald 
klant wensen/eisen naar oplossingen. Je zorgt voor adequate Sales 
informatie en rapporteert aan de Sales Manager. Je werkt nauw 
samen met de projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de 
realisatie van de verworven opdrachten.

Functie eisen
-  HBO werk en denkniveau;
-  Gedreven Sales persoon met een bewezen track record in Sales;
-  Ervaring in Sales van technische producten in een snel bewe-

gende markt;
-  Kennis en het hebben van een netwerk in de Nederlandse retailmarkt;
-  Goede organisatorische vaardigheden en gevoel voor juiste 

prioriteiten;
-  Geen 8 tot 5 mentaliteit;
-  Excellente communicatieve vaardigheden;
-  Kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en 

geschrift.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

PRODUCTIEMANAGER M/V
Fulltime - vacaturenr. VIO1174482  

Als Productiemanager ben je verantwoordelijk voor het optimaal 
functioneren van de productieorganisatie en de productieprocessen. 
Je geeft leiding aan 2 Teamleiders en daarnaast geef je zelf 
hiërarchisch leiding aan +/- 15 operators. Je werkt nauw samen met 
de teamleiders en verdeelt de dagelijkse operationele taken in goed 
overleg. Het productieteam bestaat in totaal uit 56 vaste operators 
aangevuld met een wisselend aantal flexkrachten. Je rapporteert 
aan de Manager Operations. Naast je verantwoordelijkheid voor de 
dagelijkse operationele aansturing, wordt ook van je verwacht dat 
je met verbeterprojecten aan de slag gaat (Lean Manufacturing). Je 
werkt in deze verbetertrajecten nauw samen met R&D engineers, 
Process Engineers en de afdeling Finishing.

Met betrekking tot proces en producttechnische zaken onderhoudt 
je intensief contact met de Product- en Process Development 
afdeling en de R&D afdeling met als hoofddoel het realiseren 
van productie efficiency verbeteringen zoals het voorkomen en 
terugdringen van uitval, het verhogen van de procesbeheersing en 
het waarborgen van de kwaliteit gedurende alle stappen van het 
productieproces. Je weet als geen ander de procesverbeteringen 
in de organisatie te verankeren en de medewerkers op de afdeling 
mee te laten groeien met deze (technische) ontwikkelingen. Je 
initieert en realiseert structurele verbetering van de processen. Je 
lost operationele problemen op en je wordt verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling van het team en de individuele medewerkers.

Je beschikt over een HBO opleiding richting procestechniek of 
technische bedrijfskunde en leidinggevende ervaring binnen een 
industriële productie organisatie. Je bent een people manager 
gericht op het gezamenlijk verbeteren en het op een hoger plan 
brengen van de teamprestatie. Je hebt ervaring met het optimali-
seren van productieprocessen (Lean Manufacturing) en een sterk 
analytisch vermogen. Je beheerst de Engelse en Duitse taal in 
woord en geschrift.

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

Gerrit Jolink
Hoge Wesselink 10, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Wij hebben de nieuwe wintercollectie 
binnen! Dus zondag bij Fashion Corner 
met een nieuwe look de winter door!

Zutphenseweg 8
VORDEN

Telefoon 0575-552426

Engels voor alle niveaus 
tegen een kl. verg. 
Duidelijke opbouw.
Tel. 0543-451476

treesrotsbeusink@gmail.com


