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Deze week:

Open 
Monumentendag 
Hackfort Vorden

Leuke activiteiten-
middag Hof van 
Ede Vorden

Harmonie Vorden 
thans officieel 
een feit

Clubkamp 2012 
Vorden

Zwemwedstrijd 
Vorden

Kofferbakmarkt 
Groot Jebbink 
zeer druk bezocht

Dinsdag 4 september 2012
74e jaargang no. 27

Contact.nl was erbij 
en ondervroeg de 
landelijk en regionale 
politici.

Bekijk de video’s op onze site 
waarin zij hun visie geven op hoe
uit de huidige crisis te komen 
en op de gevolgen van dit beleid
voor de Achterhoek.

Zendtijd voor politieke
partijen op Contact.nl
Achterhoek - Landelijke en regionale politieke kopstukken troffen
elkaar in het Debat van het Oosten in de Doetinchemse schouwburg
Amphion op maandagavond 27 augustus. Het debat was een initia-
tief van de Doetinchemse politieke partijen aan de vooravond van de
Tweede Kamerverkiezingen.

De grote strijd ging nog om wie er als 
3de in het eindklassement zou eindi-
gen, Heure bleek hier aan het langste 
eind te trekken. In de 720 kg klasse 
werd Vorden tweede. Het eindklas-
sement ziet er als volgt uit: A- Klasse 
680 kg: 1 Vorden 142 punten, 2 Ei-

TTV Vorden sluit seizoen af als 
dagkampioen

Vorden - Zondag 26 augustus werd in het dorp Oele het laatste touw-
trektoernooi van Gewest Oost gehouden. Ondanks enkele regenbuien 
bleek ook nu het goed draaiende 680-team van TTV Vorden geen moei-
te te hebben met de verschillende tegenstanders.

bergen 81, 3 Heure 73, 4 O.K.I.A 
eveneens 73 punten, 5 Vios Bison 
67, 6 Koapman 32, 7 Oele 16 punten. 
Klasse 720 kg: 1 Heure 118 punten, 2 
Vorden 94, 3 Koapman 75, 4 Touwtje 
48, 5 Philippinenburg 17, 6 Koapman 
II met 4 punten. 

In de periode 5 t/m 9 september zijn 
enkele leden van Vorden en de Heure 
actief tijdens de wereldkampioen-
schappen in Zwitserland.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NLMitra Slijterij

Sander Pardijs
Dorpsstraat 22 • 7251 BB Vorden

Tel. 0575 554264 mitravorden@online.nl
Aanbiedingen geldig t/m 15 september.

(zolang de voorraad strekt)

Wilt u ook meer groen in Vorden? 
Dan nu speciaal voor u…..

Johnnie Walker Green Label*
fles à 70 cl van 39,99

voor 29.99
*Deze whisky is ook te proeven tijdens 
de whisky trail op 14 september in zaal 
“De Herberg”. Voor meer info zie stuk 
elders in dit Contact.

The Green Wine Company
De biologische wijnboer geeft graag de 
natuur de ruimte. Het levert gezonde 
wijnranken op die diep wortelen en het 
beste uit de grond halen.
Tempranillo Rood en Rose,
Sauvignon Blanc – Airen Wit

fles à 75 cl 4.99

doos à 6 flessen 22.99

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Bolchrysant

€ 4.99



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

Te huur: ruime 2 onder 1 
kap woning te Keijenborg. 
Met 4 slaapkamers, garage 
en carport. Per 1 oktober 
a.s. Prijs â € 750,- p.m. excl. 
energie. inl. 0575-460270 
email: vdbergj@hetnet.nl

�

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

�

HEATHER MYLES Zo. 4 
nov.-14.30 uur ’t Zwaantje-
Lichtenvoorde 0544-371236 
/373701stonevalley@hetnet.
nl.  € 16.00

�

Dorpskerk Vorden
Zondag 9 september 10.00 uur Startzondag, Gezamenlijke dienst 
Raad-van-Kerken in de Dorpskerk, ds. F.W. Brandenburg / pas-
tor J. van Kranenburg / ds. J. Kool / ds. M.S. van der Wilt-Kar-
reman.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 september 10.00 uur Startzondag, Gezamenlijke dienst 
Raad-van-Kerken in de Dorpskerk, ds. F.W. Brandenburg / pas-
tor J. van Kranenburg / ds. J. Kool / ds. M.S. van der Wilt-Kar-
reman.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 9 september 10.00 uur, Startzondag gezinsdienst, mw. 
E. Teunissen, Zutphen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 9 september 10.00 uur, Oecumenische startviering, J. 
van Kranenburg, pastoraal werker.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 september 17.00 uur, Eucharistieviering, ’t Klooster, 
Dameskoor.
Zondag 9 september Geen viering.

Tandarts
8 - 9 september P. Scheepmaker, Ruurlo, (0573) 45 25 13.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�

Biedt zich aan: ex-zieken-
verzorgster voor zorg aan 
huis en evt. huishoude-
lijk werk. In bezit van auto 
en fl exibel. Woonachtig in
Vorden. Tel. 553481, graag 
na 18.00 u.

�

BEGINNERSCURSUS
PATCHWORK EN QUILTEN
4 lessen, op donderdag
ochtend of avond, vanaf 4 
oktober. € 30,00 inl. en op-
gave ( voor 20 sept.) Atelier 
Marijn Lankhorsterstraat 8 
Wichmond marijn.dijkstra@
live.nl 06-38169621

�

Dagmenu’s 5 t/m 11 sept.
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren
€ 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 5 september
Champignonsoep / Zuricher geschnetzeltes van kipfilet, 
rösti en groente.

Donderdag 6 september 
Karbonade de Rotonde, aardappelen en groente / Yoghurt 
frisss…. met slagroom.

Vrijdag 7 september
Bosuiensoep / Panga filet met pestosaus, peterselie aard-
appelen en rauwkostsalade.

Zaterdag 8 september (alleen afhalen en bezorgen) 
Varkenshaassaté met pindasaus, aardappelen en rauwkost   
/ IJs met slagroom.

Maandag 10 september 
Runderbouillon met flensjes / Duitse biefstuk met gebakken 
uien, frieten en rauwkost.

Dinsdag 11 september 
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slag-
room. 

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

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

Volleybalvereniging Socii 
(Wichmond) is op zoek 
naar enthousiaste leden en 
trainer(s) voor onze compe-
titieteams (dames; 2e en 4e
klasse) en recreantenteams 
(m/v). Kom rustig een keer
meetrainen op woensdag
om 20 uur in sporthal “De 
Lankhorst” in Wichmond.
Voor meer informatie: 06-
26102290.

�

Vlaai van de week

Sinaasappelbavaroise vlaai
6 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbieding
Cake naturel € 2,95
Appeltaartje   6 pers. € 5,00
Aanbiedingen geldig van di. 4 t/m za. 15 september

Aanbiedingen geldig t/m maandag 10 september.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Perssinaasappelen 1,5 kilo 2.49
Nieuwe oogst bildstar aardappelen
 10 kilo 4.98
Hollandse andijvie heel 500 gram 0.79

gesneden 400 gram 0.99
Alle dagvers gesneden groenten:

2e zak naar keuze voor de halve prijs

Huisgemaakte stamppot andijvie met keuze uit 
gegaarde speklap of gehaktbal p.p. 6.95

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

Alleen op afspraak.



Basis Bijbel Cursus
Een laagdrempelige cursus voor iedereen.

Te volgen bij “Stichting De Opdracht” in Zelhem.

De kosten voor deze cursus bedragen slechts
twee euro per keer incl. lesmateriaal.

Wilt u, of jij, meer informatie? 
Bel dan met de fam. Zemmelink, tel. 0314-622878.

www.stichtingdeopdracht.nl

(Noteert u alvast; zondagmiddag 7 oktober, 16.00 uur:
zang- en ontmoetingsdienst in “De Brink” te Zelhem,
met spreker Feike ter Velde en koorzang uit de regio.)

Is afslanken en fit uw doel?
Met Herbalife complete voeding 

heeft u geen hongergevoel.

Bel/SMS voor proefpakket

06 - 55166420

Hatha-yoga 
lessen

dinsdag van 18.30 tot 
19.45 uur en van 20.00 

tot 21.15 uur. 

Bewust bezig zijn met je 
lichaam en je geest.

Bewust worden van je 
adempatroon en leren 

ontspannen.
 

Inlichtingen: 
W.J. Broeze

www.yogacentrum
wilmabroeze.nl
wilmabroeze

@hotmail.com

06-20533352

7 september

Lieve ma en oma Riky
Van harte gefeliciteerd met je 65ste verjaardag.

Aan stoppen met werken
Denk je nog niet
Maar zorg wel 
Dat je van alles geniet.

Liefs Hans, Francis en Anne

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

CURSUSSEN
KUNSTKRING RUURLO

vanaf 1 oktober.
Vergeet niet u aan te melden!

Info over alle cursussen: 
www.kunstkringruurlo.nl

of cursusadministratie@
kunstkringruurlo.nl

of 0573-453090/451245
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KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerde kipschnitzels

4 stuks 550

SPECIAL

Twee kazensteak

100 gram 170

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden gehakt + leverkaas

100 gram + 100 gram 198

MAALTIJDIDEE

Witlof -
beenham schotel

500 gram 550

TIP VAN UW KEURSLAGER

Prik -
lappen

4 stuks 595
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

LEER (BETER) BRIDGEN
Beginnerscursus start 19 september.

Opfriscursus start 20 september.
Tegenspeelcursus start 29 november

Amber & Harry Garsen
gediplomeerde bridgedocenten. 

Aanmelden: 06-49237762.

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging 
Oud Vorden heeft met leedwezen kennis genomen 
van het overlijden van haar oud-bestuurslid

Gerrit Koop

Gerrit is vele jaren actief geweest als bestuurslid 
van onze vereniging en als lid van de redactie van 
de Vordense Kronyck, waarin een aantal belang-
wekkende publicaties van zijn hand zijn versche-
nen. Wij gedenken hem met grote waardering.

 Namens het bestuur 
 Wim Ruiterkamp, voorzitter

 
Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen.
Het was fijn dit in saamhorigheid voor je te mogen doen.
 

Vandaag is op 93-jarige leeftijd van ons heengegaan
onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

 

Jantje Horstman - Lenderink
 

weduwe van Drikus Horstman

m Vorden
16 oktober 1918

t Vorden
29 augustus 2012

 
Joke en Jan
Toos en Hemmy t
Herman en Bertha
Annie en Harry
Lina en Herman
 

Klein- en achterkleinkinderen
 

Onze welgemeende dank gaat uit naar de
medewerkers van Thuiszorg Sensire voor

de liefdevolle verzorging.
 
De Delle 31
7251 AJ  Vorden
 

Correspondentieadres:
A.J. Baank - Horstman
Smidsstraat 15
7251 XS  Vorden
 

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zaterdag 8 september 2012 van 9.00 tot 17.00 uur

Bij inlevering van deze advertentie ontvangt u 15% korting
op 1 artikel naar keuze.

Alleen geldig op 8 september 2012. 
Geldt niet op opruimings- en actieartikelen en alléén bij Welkoop Toldijk en Welkoop Vorden.

FINALE ZOMEROPRUIMING 
MET

DUMPPRIJZEN

TOLDIJK
Z.E.-weg 35, tel. 0575-451441

VORDEN
Stationsweg 16, tel. 0575-551583

Voor TUINONDERHOUD 
& andere buitenklussen,

WMToolsgroen 
tel. 0636588022

 
Niet geheel onverwacht, maar toch plotseling
overleed onze lieve oma en trotse overgrootmoeder

Jantje
 
Marian
Jolanda en Alex
Agnes en Willy
Henri en Sandra
Eric
Janet en Henk
Elles en Arno
Lisette en Stefan
Saskia en Iwan
Anita en Marlon
Jeroen
 

en achterkleinkinderen

 

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

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

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur



In hun openingswoorden lieten Ger-
rit Nijenhuis (voorzitter Concordia) 
en Wout Dekkers (vice voorzitter 

Sursum Corda) het gehele fusieproces 
nog eens de revue passeren. Hierbij 
werd ook stilgestaan bij de rol van 

Jan Visser, coördinator HaFaBra bij 
de muziekschool Oost Gelderland in 
Doetinchem. Niet alleen als drijvende 
kracht om het muziekonderwijs in 
Vorden te behouden en te stimule-
ren, maar ook als voorzitter van de 
stuurgroep die de fusie heeft bege-
leid. Als dank werd hem een present-
je aangeboden. Vervolgens was het 
podium voor notaris Hulleman uit 

Vorden. Ook de notaris heeft een be-
langrijke rol gespeeld in het proces. 
vanaf het begin was hij betrokken 
en heeft hij de stuurgroep juridisch 
geadviseerd. Het voorlezen van en 
zo nodig uitleg geven over de akte , 
was een speciale gebeurtenis, temeer 
omdat het niet vaak voorkomt dat 
de akte wordt gepasseerd in een ge-
zelschap van meer dan 80 personen. 
Nadat de akte was voorgelezen, werd 
deze onder het toeziend oog van de 
notaris en de leden ondertekend door 
alle bestuursleden.

Na de laatste handtekening werd er 
feestelijk een toast uitgebracht op de 
nieuwe vereniging.
Vervolgens werd de vergadering 
voortgezet om de bestuursleden te 
herverkiezen en de taken te verdelen. 
Als voorzitter werd Gerrit Nijenhuis 
benoemd en als vice voorzitter Wout 
Dekkers. Het secretariaat wordt be-
mand door Suzanne Nijenhuis en 
Paul Bunkers en als penningmeesters 
zullen optreden Jan Masselink en 
Debbie Hebbink. Daarnaast hebben 
Tinie Barink en Joanne Lam zitting in 
het bestuur met als aandachtspunt 
de opleiding en leerlingen. Ria Zwe-
verink zal als bestuurlid de mini en 
majorettes en twirlgroep vertegen-
woordigen en Wessel Zegveld is als 
bestuurslid verantwoordelijk voor de 
muziekcommissie.

Het nieuwe bestuur heeft de ko-
mende periode o.m. de taak om veel 
zaken te integreren, zoals de finan-
ciën, instrumentenbeheer, muziek-
bibliotheek, donateuradministratie, 
etc. Verder werd de agenda voor de 
komende tijd besproken en deze is 
al behoorlijk gevuld. De feesten in 

Linde en Veldwijk staan op het pro-
gramma, maar ook het eerste con-
cert van Harmonie Vorden. Die zal 
plaatsvinden op zaterdag 10 novem-
ber in de Dorpskerk tezamen met de
Heelsumse harmonie. Ook de intocht
van Sinterklaas staat genoteerd, even-
als de kerstnachtdienst. Daarnaast 
zullen ook het koperensemble en het
zwartepietenorkest optreden.

Om onder meer de hoge kosten van
een muziekvereniging te dekken,
staan ook nog twee bekende acties op
het programma: Op zaterdag 27 okto-
ber is er de bekende slaatjesactie en
op 7 en 8 december zal de oliebollen-
actie worden gehouden. Na afloop van
de vergadering werd onder het genot
van een drankje en hapje nog even bij-
gepraat. Hier was ook gelegenheid de
nieuwe website te bekijken. Beheer-
der hiervan is Christiaan Wichers. Op
deze website (www.harmonievorden.
nl) zijn alle wetenswaardigheden van
de vereniging te zien. 

Het is zeker de moeite waard om
deze site eens te gaan bezoeken. Op 
de website is ook te zien hoe men in
contact kan treden met de vereni-
ging, bijvoorbeeld voor het aanmel-
den als lid. Nieuwe leden, zowel leer-
lingen als muzikanten die wellicht in
het verleden elders een instrument
bespeeld hebben, zijn van harte wel-
kom. Al met al een gedenkwaardige
avond. Harmonie Vorden is welis-
waar een nieuwe vereniging, doch
met een lange geschiedenis vanuit
de beide oude muziekverengingen en
met de intentie om muziek en mu-
ziekonderwijs een centrale plaats te
laten behouden in ons dorp. Voor nu
en zeker ook voor de toekomst.

Harmonie Vorden thans officieel een feit

Vorden - Na een voorbereidingsperiode van ruim een halfjaar is de 
fusie tussen de Vordense muziekverenigingen Concordia en Sursum 
Corda, door het ondertekenen van de oprichtingsakte van Harmonie 
Vorden officieel afgerond. Hiervoor had de vereniging een feestelijke 
oprichtingsvergadering in het Dorpscentrum georganiseerd. Naast 
alle leden waren hierbij ook de ereleden aanwezig.

Bestuur Harmonie Vorden

Toasten op Harmonie Vorden

Het laat hem zien als een mens zoals 
jij en ik, met hilarische momenten, 
maar ook met serieuze en emotio-

nele scenes. Op 16 september wordt
een inloopavond georganiseerd bij ‘t
Beeckland (Het Hoge 41), vanaf  20.00
uur. Dan wordt de musical gepre-
senteerd en wordt er samen al wat
gezongen. Jong en oud is van harte
uitgenodigd om te komen spelen, zin-
gen, decor en kleding te maken, enz. 
Voor contact en/of aanmelding kunt
u ons bereiken via 
musicalvorden@live.nl

Inloopavond musical 
Visserslatijn in Vorden
Vorden - In Vorden wordt in het 
komende winterseizoen de mu-
sical Visserslatijn ingestudeerd 
die in april 2013 zal worden uit-
gevoerd. In deze musical komen 
een aantal zaken uit het leven 
van Petrus voorbij.

Dus kom allemaal op 16 september 
a.s. naar de Koen Kampioen Dag in 
Hengelo Gld., doe mee aan activitei-
ten zoals: Beach Soccer, Zeskamp, de 
vrijmarkt (er zijn nog plaatsen vrij), 
AeroFitt Dance Event, natuurlijk een 
optreden van Fred Diks met de Koen 
Kampioen Road Show en sluiten we af 
met de Teenage Disco Party in disco-
theek de Zwaan.

Natuurlijk zijn de Koen, Aukje, Gijs, 
Niels, Tarkan en Renske er allemaal 

bij en zetten zij graag hun handteke-
ning op jouw bal, poster of misschien 
wel je voetbalshirt.

En zoals dat hoort bij een Kampioens-
dag zijn er geweldige prijzen te win-
nen! Wat dacht je van: 2 wedstrijd 
kaarten voor de wedstrijd Vitesse 
Heracles, 2x2 wedstrijd kaarten voor 
de wedstrijd Graafschap - Sparta en FC 
Twente vlag en sjaal, een Superboer-
tjes Graafschap pakket en een AGOVV 
wedstrijdshirt van Lion Kaak. 

Dus komen, kijken, meedoen en ge-
nieten van alle Koen Kampioen acti-
viteiten. Schrijf je belevenissen van de 
dag op en stuur ze naar Bakker Heijer-
man, Spalstraat 10, 7255 AC Hengelo 
Gld., hier kun je je ook opgeven voor 
de vrijmarkt. 

Alle inzendingen zullen wij aan Fred 
Diks overhandigen en wie weet staat 
jouw Koen Kampioen Dag Avontuur 
straks wel in een volgend Koen Kam-
pioen boek! 

De Koen Kampioen dag start om 12.00 
uur en duurt tot 21.00 uur. Kijk voor 
het programma in de advertentie in 
deze krant.

Koen Kampioen Dag in 
Koen Kampioen Dorp Hengelo
Hengelo - Koen Kampioen kennen we natuurlijk allemaal. Maar dat er 
een Koen Kampioen Dag is op zondag 16 september 2012 in Koen Kam-
pioen Dorp Hengelo Gld., waar Fred Diks na afloop een boek over kan 
schrijven omdat er zoveel te beleven is, willen jullie vast wel weten! En 
zou het nou niet leuk zijn als jullie allemaal een beetje meeschrijven?

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



Tegenstander WVV speelt voor het 4e 
achtereenvolgende jaar in de 3e klas, 
nadat het in 2008 voor het eerst in 
haar historie kampioen was gewor-
den in de 4e klas. Maar in de eerste 
20 minuten leek het erop dat v.v. 
Vorden de ploeg was met ervaring op 
dit niveau, want met zeer onrustig 
spel en zenuwachtige acties in vooral 

de achterhoede van de Twentenaren 
kwam v.v. Vorden een aantal keer 
kansrijk in de 16 meter. Er waren al 
enkele gevaarlijke situaties gecreëerd 
toen in de 10e minuut de sterke ope-
ningsfase ook in een doelpunt werd 
uitgedrukt. De bal viel bij een aantal 
spelers kansrijk voor de voeten, toen 
Stefan Eggink uiteindelijk het defini-

tieve zetje gaf en Vorden op een 0-1 
voorsprong zette. Ook na deze ope-
ningstreffer bleef Vorden het beste 
van het spel houden en kwam nog 
een paar keer gevaarlijk door. Geheel 
uit het niets kwam na een half uur 
ineens de aanvallende rechtsback 
door en verschalkte met een lobje 
tegenstander Don Rouwen. Doelman 
Verstege moest kiezen en kwam ver 
uit zijn goal, maar dezelfde speler liet 
rustig de bal nog een keer stuiteren 
en nam hem toen half volley ineens 
uit de lucht: 1-1. 

Daarna was het spitsuur in de 16-me-
ter bij vorden doelman Robin Verste-
ge, want met maar liefst drie gevaar-
lijke situaties in 5 minuten tijd had 
WVV de gelegenheid de stand in hun 

voordeel te brengen. Al met al was de 
ruststand, 1-1, een goede weergave 
van het geboden spel.
In de 2e helft was het direct duide-
lijk dat v.v. Vorden geen moment 
meer in de wedstrijd kwam. Het mid-
denveld werd niet in staat gebracht 
om de bal lekker rond te spelen en 
voorin was spits Roy Böhmer volledig 
onzichtbaar en niet in staat om de bal 
‘vast’ te houden. De doorgaans sterke 
achterhoede van v.v. Vorden hield in 
de laatste 10 wedstrijden van het vo-
rige seizoen, inclusief nacompetitie, 
vijf keer ‘de nul’ en met dit in het 
achterhoofd hoef je een dergelijke 
wedstrijd waarin je weliswaar nauwe-
lijks kans hebt om hem te winnen, in 
ieder geval niet te verliezen. Dit lukte 
Vorden 1 deze middag echter niet, 
want na een kwartier in de 2e helft 
veroorzaakte Dennis Wentink een 
penalty, die onberispelijk hoog in het 
doel werd ingeschoten. Daarna liepen 
de ‘geel-groenen’ via twee prachtige 
snelle aanvallen uit naar 4-1 en was 
het in deze fase alleen maar hopen 
voor Vorden dat het hier bij bleef. 

De laatste 10 minuten ging de wed-
strijd weer gelijk op en kreeg Vor-
den nog een prima mogelijkheid 
om 4-2 aan te tekenen, maar Dennis 
Wentink zag zijn penalty tot corner 
verwerkt worden door de doelman 
van WVV. De komende twee weken 
krijgt de ploeg in de thuiswedstrijden 
tegen FC Trias en vv Ruurlo de gele-
genheid om de eerste punten in deze 
competitie te pakken.

UITSLAGEN:
Vorden E3-DZC’68 E4 0-3. DZC’68
D5G-Vorden D2G 1-14. Vorden F1-
VVG’25 F1 4-4. Vorden C1-FC Zut-
phen C2 6-4. VIOD E3G-Vorden E2
9-0. WVV ‘34 1-Vorden 1 4-1. Vorden
2-AD’69 2 2-2. Hoven De 2-Vorden 
3 0-0. Vorden 5-Be Quick Z. 6 2-8. 
Vorden 7-Pax 8 0-3. Witkampers A1-
Vorden A1 2-5. Vorden A2-Concordia
W A2 1-4. HC’03 B1-Vorden B1 0-7.
Groessen C1-Vorden C1 5-2. Vorden
C2-Den Dam C1 3-3. Be Quick Z. D1-
Vorden D1G 4-0. Vorden D3D-MvR 
D2 0-10. 2DZC’68 E1-Vorden E1 6-2. 
FC Zutphen E3-Vorden E2 10-2. Vor-
den E3-Doetinchem E3 2-7. Concordia
W F2-Vorden F1 3-0.

PROGRAMMA:
5-9 Beker: Vorden B2-SCS B1.
8-9 Competitie: Vorden A1-Doetin-
chem A1. DVC’26 A3-Vorden A2.
Vorden B1- WVV ‘34 B1. Ratti B1G-
Vorden B2. Vorden C1-GSV’38 C1. Oe-
ken C1-Vorden C2. Ruurlo D1-Vorden
D1G. Vorden D2G-SJT: Zeddam/Sint
Joris D1. Pax D2-Vorden D3D. AZC
D4D-Vorden D4. Vorden E1-DVC’26 
E1. Eefde SP E1-Vorden E2. Vorden
E3-Zelos E3G. Vorden E4G-Concordia-
W E3. Almen E2-Vorden E5G. FC
Zutphen E10-Vorden E6. Vorden F1-
Steenderen F1. Vorden F3-Brummen
F3G. Oeken F1G-Vorden F4G. Vorden
F5-Pax F4G. Vorden 1-FC Trias 1.

9-9 Beker: Vorden 2-Pax 3. AZC 2-Vor-
den 3. Vorden 5-Steenderen 3. Vor-
den 7-Keijenburg. Boys 6.

Verdiende nederlaag Vorden 1 tegen WVV

Vorden - De competitie ouverture van het 1e elftal van v.v. Vorden in 
de 3e klasse heeft een teleurstellende 1-4 nederlaag opgeleverd tegen 
WVV uit Hengevelde. Na de prachtige overwinning op 3 juni jl. in 
de beslissingswedstrijd tegen HC’03, wist de ploeg van trainer Michel 
Feukkink dat de het zich moest voorbereiden op de 3e klasse, het po-
dium waar v.v. Vorden in het verleden maar 2x eerder, in 2002 en 
2008, had geacteerd. Na een prima openingsfase, waarin v.v. Vorden 
de bovenliggende partij was, kantelde de wedstrijd na een half uur 
volledig en werd Vorden met messcherpe aanvallen van tegenstander 
WVV onder de voet gelopen.

Zo kun je je prachtig laten schminken, je uitleven in 
een spellencircuit en na het springen op een supergaaf 
springkussen even bijkomen met een glaasje ranja. 

Voor papa of mama is het allemaal heel simpel: zij ko-
pen tijdens de ochtend eenmalig een “strippenkaart” 
en je kunt vervolgens aan alle spelletjes mee doen. 
Daarnaast kunnen de volwassenen tijdens de ochtend 
even lekker samen thee- of koffieleuten. Deze ochtend 
is bedoeld als heerlijke speelochtend voor alle kinde-
ren, maar ook als kennismaking met peuterspeelzaal 
Ot en Sien van de SPSB.

De opbrengst van verkochte strippenkaarten, versna-
peringen en knutselwerkjes tijdens deze speelochtend 
komt geheel ten goede aan de peuters van peuterspeel-
zaal Ot en Sien. Dus kom gerust ook spelen!

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst

Open ochtend bij peu-
terspeelzaal Ot en Sien
Vorden - De speelochtend bij peuterspeelzaal Ot 
en Sien komt er weer aan! Zaterdag 8 september 
van 10 uur tot 12 uur zullen er weer veel leuke 
activiteiten plaatsvinden zijn aan de Kerkstraat 
17 in Vorden!

De ‘werkplaats’ is een gesprek met een 
filosofische inslag en vraagt een actieve 
inbreng en luisterend oor van deelne-

mers. Filosofische kennis is niet vereist,
nieuwsgierigheid, kritisch (mee)denken
en ‘het nieuws’ volgen is al een goede
start. Het thema dit najaar is ‘De gren-
zen van de Verlichting’. Elke avond geeft
Johan Mollenhof een korte inleiding. Er
kunnen maximaal tien mensen deelne-
men. Aanvang19.45 uur. 
Aanmelden en informatie: deburgerij.
vorden@gmail.com of 06 - 51 11 23 90.

‘Filosofische werkplaats’ 
Vorden
Vorden - Johan Mollenhof organi-
seert op vier donderdagavonden (13 
september, 11 oktober, 15 novem-
ber en 13 december) in Galerie De 
Burgerij in Vorden een ‘filosofische 
werkplaats’.

Rozemarijn Oosthoek motiveert haar werk als 
volgt: 
‘Wat me fascineert is dat er een kracht bestaat die 
groter is dan de mens terwijl we hier ook onderdeel 
van zijn: de natuur. De natuur inspireert me in mijn 

werk, de kwetsbaarheid en tegelijkertijd de onver-
woestbaarheid ervan - wat is hetgeen dat niet kan 
sterven?
Ik schilder. Dit doe ik met ei-tempera vanwege de ge-
weldige kleurintensiteit van deze techniek. 
Wanneer ik schilder vallen de kleuren samen, vor-
men een natuurlijk geheel. Het is alsof mijn werken 
tot deze eenheid komen wanneer ik de controle los-
laat en uitga van het schilderij zelf. Wat er dan ont-
staat had ik niet kunnen verwachten’. De expositie is 
geopend op 7 september (Vrijdag uit de Kunst), 9 sep-
tember (Open Monumentendag) en 5 oktober (Vrij-
dag uit de Kunst) en volgens afspraak: 0575- 555783. 
In TOM is de foyer open bij voorstellingen. 

Meer info op: www.amare-galerij.nl en www.tom-
vorden.nl

Amare bevindt zich in een oude boerderij aan het 
Kerkepad te Vorden. Het kerkepad loopt vanaf de 
kerk in zuidelijke richting. De tentoonstellingsruim-
te ligt op de eerste verdieping, waardoor de galerij 
voor minder validen moeilijk bereikbaar is. Galerij 
Amare wordt gehouden door Josée van der Staak en 
Jan Willem Drijver.

Ei- tempera en etsen bij galerij Amare Vorden
Vorden - In de maanden september / oktober worden bij galerij Amare en in november / decem-
ber in de foyer van Theater Onder de Molen schilderijen en etsen tentoongesteld van Rozemarijn 
Oosthoek. Haar schilderwerk is vrijwel geheel uitgevoerd in ei-tempera, een verfsoort op basis van 
eigeel en water (of wijn), gemengd met het gewenste pigment. Ongebruikte ei-tempera bederft snel 
en wordt daarom meteen na vervaardiging gebruikt.

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

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)-  

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

TARWE 
BROODJES

NU 6 VOOR

€ 1.95

ZONNE-
PITTEN-
BROOD

NU VOOR

€ 2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 4 t/m zaterdag 8 september

CRANBERRY 
MASCARPONE- 

VLAAI

 KLEIN
€ 8.95

 GROOT 

          € 13.25



Vervolgens genieten van oude mu-
ziek van het trio Il Piacere. 

In de concertzaal van het kasteel,
waar zomerse natuur op het pro-
gramma staat. 

De wandeling van een uur begint om
13.30 uur en het concert om 15.00
uur. Aanmelden is noodzakelijk via 
www.natuurmonumenten.nl

Wandeling en Concert Il 
Piacere op Hackfort Vorden
Vorden - Beleef de unieke sfeer 
van nazomer op landgoed Hack-
fort bij Vorden op zondagmiddag 
16 september. Wandeling met 
boswachter door het kasteelbos.

Zaterdag begonnen we met een spor-
tieve sportochtend. Alle kinderen wa-
ren ingedeeld in “pettengroepen” en 
de groep “de 6 waaghalzen” hadden 
gewonnen. Na de lunch hebben we 
geoefend voor de bonte avond en nog 
een spel gedaan. Daarna gingen we 
barbecueën en na de barbecue begon 
de bonte avond met een echt jury. Na 
de bonte avond ging groep 3/4 naar 
bed en de groepen 5/6/7 en 8 hebben 
een nachtspel in het bos gedaan. Dit 
was super leuk maar ook wel een 
beetje spannend. We moesten stie-
kem proberen lichtjes te zoeken en 
naar één van de leiding brengen. De 
andere leiding kon ons afschijnen 
met een zaklamp en dan moesten we 
het gevonden lichtje weer inleveren. 
De zondag ging snel voorbij. Helaas 

moeten we vandaag weer naar huis. 
Maar niet voordat we de kerkdienst 
hebben gehad. Dit ging over David 
en Goliath en “wie niet sterk is, moet 
slim zijn”. Piet Piersma, die de kerk-
dienst deed heeft ons een leuk liedje 
geleerd over David Goliath. Na een 
vermoeiend weekend kunnen we 
terug kijken op een super leuk en 
gezellig kamp! (Dit stukje is geschreven 
door de kinderen van groep 7/8) 

Vanaf maandag 17 september 2013 
gaat club weer beginnen!
De club is een activiteit die uitgaat 
van de Gereformeerde kerk en de 
Hervormde gemeente van Vorden en 
is bedoeld voor alle kinderen van de 
basisschool. Jullie zijn allemaal van 
harte welkom. Zoals voorgaande ja-

ren houden wij de club in “Het Ach-
terhuus” (achter de Gereformeerde 
kerk). De meesten van jullie weten 
wel hoe leuk club is. Voor wie het nog 
niet weet: wij doen er samen sportie-
ve en leuke spelen, knutselen en nog 
veel meer. Samen iets doen is het be-
langrijkste. Ook zijn de kosten om lid 
te worden van de club niet zo hoog: 
het kost maar € 3,00 per maand. Elk 
jaar wordt de club afgesloten met een 
clubkamp. Wij hopen jullie allemaal 
op een van de onderstaande avonden 
te ontmoeten.

DE INDELING VAN DE CLUBS 
VOOR 2012/2013 IS ALS VOLGT:
Groep 3/4 dinsdag 18.30 - 19.30 uur: 
Anita Eskes / Sharon/ Mirthe, Miriam 
de Greef / Joy, Wendy Goltein.
Groep 5/6 maandag 18.30 - 19.30 uur: 
Heidi Nijenhuis / Marissa, Sander 
Worseling, Gerrie/ Kaylee Speijers.
Groep 7/8 woensdag 19.00- 20.00 
uur: Ingrid Hovenga, Tanja Rietman, 
Christiaan Brinkhorst, Lotte Ruiter-
kamp, Mieke Bos.

Clubkamp 2012 Vorden

Vorden - Ook dit jaar zijn wij weer gezellig op kamp geweest. Het the-
ma dit jaar was voetbal, dus iedereen kwam verkleed op de locatie 
“Camping de Bosrand” in Laren. Op vrijdagavond mocht groep 7/8 
mee doen met de spooktocht. Het was erg leuk en spannend. Iedereen 
heeft de spooktocht overleefd. ‘s Nachts heeft Andrea een showtje ge-
ven op bed. Dat was erg grappig.

De zaal is open van 12.00 uur tot 
17.00 uur. Er is de hele middag mu-
ziek te beluisteren zowel in de zaal  
als buiten op het gezellige terras. Ook 
hebben De Trekkebuuls een nieuwe 

CD gemaakt en zal deze middag ge-
promoot worden.

Voor meer info klik op 
www.detrekkebuuls.nl

Optreden‘De Trekkebuuls’ 
in de Herberg Vorden

Vorden - Harmonicagroep ‘De Trekkebuuls’ organiseert voor de 17e 
keer, op zondag 9 sept. 2012 een harmonicadag in De Herberg te Vorden.

Afgelopen zaterdag 1 september 
hebben de zwemverenigingen 
IJsselmeeuwen, Berkelduikers 
en Livo als voorbereiding op het 
komende zwemseizoen, elkaars 
krachten in het Vordense zwem-
bad ‘In de Dennen’ gemeten. 

Langs de kant hadden de trainers 
het druk met ‘klokken’, om op 
die manier een goed beeld te krij-
gen hoe de zwemmers er op dit 
moment voor staan. Het ligt in de 
bedoeling dit evenement jaarlijks 
te houden.

Zwemwedstrijd Vorden

Vorden - Afgelopen zaterdag 1 september 
hebben de zwemverenigingen Ysselmeeu-
wen, Berkelduikers en Livo als voorberei-
ding op het komende zwemseizoen, el-
kaars krachten in het Vordense zwembad 
‘ In de Dennen ‘ gemeten.

In Nederland lijden er ruim 200.000 
mensen aan een spierziekte. En daar 
zijn er 600 verschillende van. Sommi-
ge 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 glim-

lach 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, want voor steeds meer 
spierziekten liggen therapieën in het 
verschiet. 

Van 9 t/m 15 september vindt de jaar-
lijkse collecteweek van het Prinses 
Beatrix Spierfonds plaats. ‘We roepen 
alle Nederlanders op niet alleen hun 
stem, maar in de week van 9 t/m 15 
september ook hun steun te geven 
in de vorm van een gift’. De collecte-
week is één van de belangrijkste we-
ken in het jaar voor mensen met een 
spierziekte. Ruim 30.000 collectanten 
komen door heel Nederland dan ook 
in actie, ook in uw plaats gaan er vrij-
willigers de straat op. Op spierfonds.
nl ziet u hoe het geld van de collecte-
week wordt besteed.

Collecte van 9 t/m 15 september
Steun het 
Prinses Beatrix Spierfonds
Vorden - U gaat toch wel stem-
men? En zo ja, weet u al op welke 
partij? Rivka Smit weet het nog 
niet. Ze twijfelt of ze wel met haar 
rolstoel in het hokje past en of ze 
het stemformulier kan openvou-
wen en invullen. Rivka Smit heeft 
een spierziekte, net als 200.000 
andere mensen in Nederland. Het 
Prinses Beatrix Spierfonds vraagt 
uw steun voor mensen met een 
spierziekte tijdens de jaarlijkse 
collecteweek. Geef dus niet alleen 
uw stem maar ook uw steun tij-
dens 9 t/m 15 september. De afde-
ling Vorden kan overigens nog een 
aantal collectanten gebruiken. In-
teresse? Stuur dan s.v.p. een mail-
tje aan h.froling@planet.nl
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In het textielmuseum aangekomen 
werden er twee groepen gemaakt. 
De ene groep kreeg eerst koffie met 
een heerlijk stuk gebak en de ande-
ren groep begon met een rondleiding 
door de weverij met een Nederlandse 
uitleg en nadien wisselden de groe-
pen. Het was heel interessant om te 

horen hoe hard en hoe lang de men-
sen en vaak ook kinderen, moesten 
werken om in hun levensonderhoud 
te kunnen voorzien. En dan was het 
vaak ook nog bittere armoede. 

Ook was het mooi om te zien dat er 
op veel van de oude weefgetouwen 

nog geweven kon worden en dat men 
dat ook liet zien. 

Na het bezoek aan het textielmu-
seum stapte het gezelschap weer in 
de auto’s en ging richting Voorst, bij 
Gendringen, waar een heerlijk warm 
en koud buffet op de deelnemers 
wachtte dat hen ook heerlijk smaak-
te. Het was een hele mooie middag. 
De volgende activiteit is een ontspan-
ningsmiddag op donderdag 25 okto-
ber. De organisatie hoopt de leden 
daar te ontmoeten.

Autotocht KBO IJsselsenioren

Regio - Dinsdag 21 augustus hebben de leden van KBO IJsselsenioren 
weer hun jaarlijkse autotocht gemaakt. Om 13.00 uur verzamelde ie-
dereen zich op het Marktplein in Steenderen om vanaf daar met 10 
auto’s, via een mooie route, richting Bocholt te gaan om het textiel-
museum te bezichtigen.

De KBO IJsselsenioren.

Yoga zorgt voor een soepel en gezond 
lichaam en een ontspannen geest.

In de lessen is ruimte voor concen-
tratie- en meditatieoefeningen. Yo-
gadocente Gerjannie van de Weg 
verzorgt voor het 8e jaar de lessen. 

Voor meer informatie en aanmel-
ding kunt je kijken op de website 
www.gerjannievandeweg.nl

Yogalessen voor 8e jaar 
in Dorpscentrum Vorden 
en Zutphen
Vorden - Op maandag 17 en 
dinsdag 18 september 2012 be-
ginnen de yogalessen weer in 
het Dorpscentrum en aan de 
Stokebrand in Zutphen.

Gevaarlijke boom aan de N 319.
In de nacht van 15 op 16 augustus, na 
veel regen en weinig wind, bleek er 
een behoorlijk grote tak uit een oude 
eik te zijn gevallen. De betreffende in-
stantie; Provincie Gelderland, gemeld 
over het voorval. 
Na enige bezoeken van de Wegen-
dienst is ons mondeling medegedeeld 
dat de bomen, of in oktober a.s. , of in 
januari 2013, van Vorden tot Groenlo 
onder handen genomen zullen wor-
den.

Maar in die tussentijd.....Griezelig....
een tak met groen blad, die zomaar
afbreekt... Is er meer aan de hand
met die boom...? 

Van binnen ook verrot, net als die
tak, zodat de boom het loodje gaat
leggen bij de komende herfst/winter-
stormen?

Fam. J. Voskamp
Ruurloseweg 94
7251 LW Vorden

Fietsers en automobilisten wees op U hoede!”

Voor deze tentoonstelling zijn schil-
derijen geselecteerd die ‘landschap’ 
als onderwerp hebben. Hoezeer het 
werk onderling ook verschilt, het 
heeft als overeenkomst dat elk van 
de vier kunstenaars zich ruimte toe 
eigent, ruimte binnen, ruimte buiten 
en ruimte in het hoofd en dit ver-
beeldt in een schilderij met olieverf 
op linnen. De beschouwer van de 
schilderijen betreedt het ‘landschap’ 

van de kunstenaar, een ‘beschermd’ 
gebied, dat door de kunstenaar is
gedefinieerd maar ook volop ruimte
laat aan de kijker om er in te dwalen
en op verkenning uit te gaan.

Galerie Agnes Raben is gevestigd aan
Nieuwstad 20 in Vorden, gemeente 
Bronckhorst en geopend van donder-
dag t/m maandag van 11 tot 17 uur.
Zie www.galeries.nl/agnesraben

‘Dwalen in beschermd gebied’

Expositie in Galerie 
Agnes Raben Vorden

Vorden - ‘Dwalen in beschermd gebied’ is de titel waaronder vier in
Nederland werkzame kunstenaars van verschillende herkomst expo-
seren in Galerie Agnes Raben in Vorden.  De expositie loopt van 2
september t/m 14 oktober 2012 en bevat werken van Christine Bittre-
mieux, Anna Bolten, Hans de Bruijn, Jessica Muller.

Jessica Muller, ‘tzn12’, olieverf op linnen,160 x 130 cm, 2012

Een programma vol mooie muziek, 
verbluffende zang en uitdagende 
teksten. Anja schittert door haar 
oorstrelende zang. Haarzuiver en 
meeslepend weet ze de mooiste lied-
jes te brengen. Soms speels soms 
serieus trekt zij u mee in elke bele-
ving. En dat met de juiste muzikale 
ondersteuning van Eelco. Deze Eelco 
is een fabuleus pianist . Hij kan echt 

elke stijl, sfeer, verbeelding oproepen 
achter piano of keyboard. Daarnaast 
is hij creatief in het bedenken van al-
lerlei ideeën, uitvoerbaar of niet. 

Hiske is de prater in de groep. Hij be-
denkt de teksten en weet ze met en-
thousiasme te brengen. Hij verwon-
dert zich over de meest simpele din-
gen. Weet dit neer te zetten in mooie, 

gevoelige gedichten en in afwisseling 
met piano en zang wordt dit tot een 
prachtig geheel gesmolten. Als team 
is het drietal een allegaartje, toeval 
of niet, het past. En naast dat, is het 
verrassend gewoon......Samen hebben 
ze plezier en in het theater zullen ze 
dat op het publiek overbrengen , zo 
geven ze zelf aan. 

Reserveren voor deze voorstelling 
wordt van harte aanbevolen want 
vol=vol! Reserveren kan via de web-
site www.tom-vorden.nl of bel 0575- 
555783. Donderdag 11 oktober treedt 
het drietal op in het kleine kerkje aan 
de Banninkstraat in Hengelo (G).

Anja den Bakker, Eelco Schuijl en Hiske Huiting

‘De man in de Wolken’ in theater TOM
Vorden - ‘ De man in de Wolken ‘ is op zondag 16 september om 15.00 
uur te zien en te beleven in het Theater Onder de Molen aan de Linde-
seweg in het buurtschap Linde bij Vorden. Het gaat over verbeelding 
en hoe je tegen de dingen aan kunt kijken. Over Vroeger, Nu en de 
Toekomst en over Liefde, Drama en volop Genieten. De artiesten zijn 
Anja den Bakker, Eelco Schuijl en Hiske Huiting.



Onder de aanwezigen ook Ria Aart-
sen, die destijds als wethouder van de 
gemeente Vorden, nauw betrokken 
was bij de oprichting van de Stich-
ting Kinderopvang Vorden. Ria: ‘ Dat 
was toen een heel gedoe. Kinderen 
die naar een opvang gingen, dat kon 
toch eigenlijk niet, zo werd er toen 
geredeneerd. Toch is er doorgezet, 
eerst met vijf kinderen. Later wer-
den het er steeds meer. Blij dat het 
allemaal is doorgegaan. Kijk eens wat 
een prachtig gebouw er nu staat’, zo 

zegt Ria Aartsen met toch wel een 
trots gevoel dat ze destijds een be-
langrijk steentje heeft bijgedragen bij 
de ‘geboorte ‘ van de kinderopvang.

Ter gelegenheid van de viering van 
het twintig jarig bestaan, werd een 
deel van het Wiemelink in beslag 
genomen door grote luchtkussens 
waar de kinderen konden klauteren 
en klimmen. Er liep een clown rond 
met zijn malle fratsen. De kinderen 
konden zich laten schminken. En 

wat te denken van de ijscoman die 
gratis ijsjes uitdeelde. In het ver-
sierde gebouw onder meer één lange 
tafel met een uitgebreid aanbod taar-
ten, gebakken door de leidsters van 
de Klimboom. Het kinderdagverblijf 
in Vorden is sinds enkele jaren een 
onderdeel van Kinderopvang van Hu-
manitas. Een landelijke organisatie 
met 40 locaties en in totaal 2500 me-
dewerkers. 
De kinderopvang begon hier in 1992 
op de huidige plek met de Stichting 
Kinderopvang Vorden. In 2005 werd 
op dezelfde plek de nieuwe locatie 
met ruimte voor buitenschoolse op-
vang (BSO) in gebruik genomen. En-
kele jaren later werd een fusie aange-
gaan met Yunio, een onderdeel van 
Sensire en dus thans een onderdeel 
van Humanitas. Aranka Kuster fun-

geert als locatiemanager en zwaait de 
scepter over 17 medewerkers, veelal 
parttimers. Aranka: ‘We hebben een 
prachtig team, sommigen (Jenny Pe-
ters 20 jaar en Josée Sipman 17 jaar) 
werken hier al jaren. Zij kennen 
vrijwel alle mensen in het dorp. We 
vangen hier kinderen op in de leef-
tijd 0 tot 13 jaar. Wekelijks ongeveer 
70 kinderen. Twaalf baby ‘s , 28 peu-
ters en 30 kinderen buitenschoolse 
opvang. We hebben wat betreft de 
BSO een capaciteit voor maximaal 60 
kinderen. Dus nog voldoende ruimte. 
Het is een hele toer om het huidige 
aantal kinderen in tact te houden. 
We hebben niet alleen met meer 
concurrentie te maken, ook de ver-
grijzing van de bevolking speelt een 
rol. Er is inmiddels nog een ander 
probleem. Diverse mensen raken 

hun baan kwijt en wat doen ze dan
eerst (en begrijpelijk) ze halen de kin-
deren van de dagopvang. Toch blijft
een opvang als De Klimboom voor de
gemeenschap uitermate belangrijk.
Door onze organisatie en kundige 
medewerkers zijn wij op velerlei ge-
bied een meerwaarde in de ontwikke-
ling van het kind,zoals de motoriek
van het kind, het denken, het leren
kiezen, het spelen met verschillend
materiaal. We hebben een speciaal
activiteitenaanbod. We zitten in een
prachtig gebouw en in een prach-
tige omgeving, de kinderen komen
alle dagen buiten en wij wandelen
veel met ze. Onlangs hebben we een
weekje met de kinderen gekampeerd
.Ze hebben enorm genoten, dus dat
doen we volgend jaar weer’, zo zegt
Aranka Kuster.

Groot kinderfeest bij jarige ‘De Klimboom’

Kinderdagverblijf belangrijk voor Vorden

Vorden - Ze kamen zaterdagmorgen met ‘bosjes’ (vaders en moeders 
met kroost) naar Het Wiemelink om daar het 20 jarig bestaan van het 
kinderdagverblijf De Klimboom te vieren . Onder de belangstellenden 
ook ouders die vroeger ooit zelf het verblijf bezochten en daar werden 
opgevangen. Ook de buren (bewoners Wiemelink) maakten gebruik 
van de uitnodiging om het verblijf waar ze dagelijkse vele malen langs 
komen, van binnen te bekijken.

Klimmen en klauteren samen kleien

Een bijzondere plek was er voor Anita 
Pierik en Edith Garritsen. Zij vliegen 
op 8 oktober naar Oeganda om daar 
op vrijwillige basis 2 maanden te wer-
ken als verpleegkundigen in een zie-
kenhuis. Om hun reis te bekostigen 

zamelen zij geld in, onder andere op 
de kofferbakmarkt met de verkoop 
van diverse zaken. In de showroom 
konden bezoekers bij de koffiestand 
van het merk Piacetto (de koffie werd 
gratis aangeboden ) een donatie doen, 

de opbrengst hiervan was maar liefst
€ 165,=. Daarnaast vonden de warme 
broodjes en andere hartige snacks,  die
normaal in shop van Shell Groot Jeb-
bink worden verkocht, gretig aftrek.  

Zowel de bezoekers,  standhouders als
de organisatie zijn zo enthousiast over
het verloop van deze dag dat dit zeker
in het voorjaar van 2013 een vervolg
gaat krijgen.

Kofferbakmarkt Groot Jebbink 
Vorden zeer druk bezocht

Vorden - De kofferbakmarkt die afgelopen zondag plaatsvond op het 
terrein van autobedrijf Groot Jebbink aan de Rondweg is naar schat-
ting door zo’n 1500 bezoekers bezocht. Het was een gezellige drukte 
en de “verkopers “deden goede zaken.

Het begin van de Wichmonders was 
onstuimig. Dat was zeker gedurfd 
tegen een ploeg die vorig seizoen 
lang meedeed om de prijzen in de 
5e klasse. Al na vijf minuten kopte 
Dubaern Besseling bekeken op doel, 
zijn inzet belandde echter op de 
lat. Tien minuten later was het we-
derom Besseling, ditmaal schoot hij 
over. Weer tien minuten later was 
het nieuweling Bouke van Dijk die 
net niet genoeg kon zweven om een 
voorzet van Gert-Jan Loman binnen 
te koppen. 

Het bleef vervolgens een kansen-
festival en Sociï bleef ze missen. 
Het killersinstinct is echter nog een 
puntje van aandacht bij Sociï. Loo 
kreeg ondertussen ook zijn kansen, 
maar paal en lat speelde hen parten. 
In de rust kon trainer Van Ditshui-
zen niet veel anders vragen van zijn 
manschappen om net zo fel door te 
gaan.

Het beeld in de tweede helft ver-
schilde dan ook nauwelijks van de 
eerste. Sociï kwam direct goed weg 
toen keeper Henry Vreeman even 
loste, zijn enige slippertje van een 
uitstekende wedstrijd. Even later 
liet Sociï zich weer gelden in de 
persoon van Tim Groot Roessink. 

Een schot in de 55e minuut en een 
klutsbal even later miste net scherp-
te en kracht. In de 60e minuut was 
het dan toch eindelijk Sociï dat zijn 
kansenoverwicht in een score uit-
drukte. Loman behield goed het 
overzicht in de zestien en speelde 
de bal in op de inschuivende Arend 
Jan Groot Jebbink. Die laatste had 
een goede schuiver in de verre hoek 
in huis en zo stond het eerste doel-
punt op het bord; 1-0. Misschien dat 
de goal wat te vroeg viel want 30 
minuten druk waren aanstaande. 
Sociï bleef zelf ook echter voetbal-
len zodat het geen ABC-tje was voor 
de gasten. Toch viel de 1-1 door wat 
onoplettendheid achterin. 

Het vervolg van de wedstrijd bleef 
ongewijzigd, kansen over en weer. 
Wel moet gezegd worden dat Loo 
wat meer druk had en in de laat-
ste fase meer aanspraak maakte op 
een treffer. De gasten waren ech-
ter onnauwkeurig en hadden het 
aan zichzelf te wijten dat het niet 
meer meenam uit Wichmond. Het 
eindsignaal kwam als een verlossing 
voor Sociï, gezien de hele wedstrijd 
was een punt voor beide ploegen 
verdiend!

Sociï speelt zijn volgende wedstrijd 
uit bij ’t Peeske, aanvang 14.00 uur. 
Hopelijk kan Sociï deze goede start 
dan een vervolg geven!

Uitslag zondag 2 september
Sociï 1 - Loo 1: 1-1

Programma zondag 9 september
’t Peeske 1 - Sociï 1, 14.00 uur.

Sociï pakt verdient eerste 
punt onder Van Ditshuizen
Wichmond - Sociï heeft aan zijn 
rentree in de 5e klasse, onder de 
nieuwe trainer Hugo van Dits-
huizen, een verdienstelijk punt 
overgehouden tegen Loo. Gezien 
het gelijkwaardige niveau is de 
puntendeling terecht te noe-
men.



Wat daar precies gebeurd is weet hij 
niet. Ze hebben het hem achteraf 
verteld. Wat hij wel weet is dat hij 
samen met zijn vrouw aan het Gar-
dameer vakantie vierde. Ton: ‘ Op een 
dag besloot ik alleen een bergwande-
ling te maken want hardlopen en 
wandelen in de natuur is mijn lust en 
mijn leven. Ik schijn tijdens de wan-
deling van het pad te zijn gegleden 
en ben ik circa 30 meter diep in een 

ravijn gestort, althans dat hebben ze 
mij later verteld. Mijn vrouw heeft s’ 
avonds tegen half negen de politie ge-
beld en gezegd dat ik nog niet terug 
was. ‘ Dan is uw man waarschijnlijk 
verdwaald ‘, zo kreeg ze te horen.
Toch zijn ze in Limone een zoekac-
tie gestart en heeft een groep van 
45 bergbeklimmers de gehele nacht 
naar mij gezocht, echter ik werd niet 
gevonden. De andere morgen heeft 

de bemanning van een helikopter 
mij wel gevonden, bewusteloos, grote 
wond aan mijn hoofd en totoaal on-
derkoeld. Ik ben toen met spoed naar 
een ziekenhuis gebracht. Op gegeven 
moment weer terug naar Nederland, 
waarna ik nog een poos in het Roes-
singh in Hengelo ter revalidatie ben 
opgenomen. Toen ik zo’n beetje was 
hersteld kreeg ik min of meer te 
horen, dat ik mijn grote passie, het 
lopen van marathons, wel kon ver-
geten. Vijf kilometer hardlopen zou 
zelfs een te grote belasting zijn’, zo 
zegt Ton ten Have. De Vordenaar was 
het met de conclusie van de artsen to-
taal niet eens. Een dag nadat hij weer 
thuis was, pakte Ton zijn ‘loopschoe-
nen’ om vervolgens vijf kilometer te 
gaan hardlopen !
‘Sommige mensen zeggen wel eens 
dat ik eigenwijs ben en misschien 
ben ik dat ook wel ‘, zo zegt Ton la-
chend. ‘ Toen ik deze eerste vijf kilo-
meter zonder problemen achter de 
rug had, heb ik de trainingsintensi-
teit verder opgevoerd. Inmiddels heb 
ik na het ongeval al weer vier mara-
thons uitgelopen. Op 14 oktober loop 
ik in Limone mijn 54e marathon en 
daar ben ik best trots op. Vorig jaar 
ben ik voor het eerst na mijn ongeval 
weer in Limone terug geweest en heb 
ik daar ook een marathon gelopen. 
De burgemeester heeft mij toen zelfs 
gehuldigd en ontving ik een medaille 
van hem. Die heb ik aan de bergbe-
klimmers in het dorp geschonken. 
Dat hebben ze in de zoektocht naar 
mij, wel verdiend’, zo zegt Ton ten 
Have.
Behalve zijn grote passie ( zelf hard-
lopen ) verzorgt Ton ten Have samen 
met Jos Thijssen en Richard de Jong 
momenteel trainingen voor de Zeven-
heuvelenloop in Nijmegen die zondag 
18 november wordt gehouden. ‘ Run 
to the Start ‘ is een nieuw hardloop-
programma van de Stichting Runners 
Vorden in samenwerking met de At-
letiekunie. Zie ook www.zevenheuve-
lenloop.nl Overigens heeft Runners 
Vorden momenteel circa 200 leden, 
die op verschillende avonden in drie 
groepen trainen, al naar gelang het 
niveau en de insteek van de lopers.

Hij overwon dramatische val in ravijn

Ton ten Have loopt in oktober 
zijn 54e marathon

Vorden - De 60 jarige Ton ten Have is momenteel druk in training voor 
de marathon in het Italiaanse Limone, een dorp aan het Gardameer. 
Het wordt zijn 54e marathon. Bij het noemen van de naam Limone 
wordt Ton een tikkeltje emotioneel, want de naam roept bij hem her-
inneringen op aan een ongeval dat hem daar enkele jaren geleden 
overkwam.

Ton ten Have

Een haven vol erfgoed In de geschie-
denis van Zutphen als handelsstad 
heeft de IJssel een belangrijke rol ge-
speeld. Wie door de Museumhaven 
Zutphen loopt, krijgt een prachtig 
beeld van de schepen die de IJssel de 
afgelopen eeuw zoal hebben bevaren: 
zeilschepen, motorschepen, sleepbo-
ten en zelfs een brugschip. 

Meer ingewijden zullen termen als 
zeillogger, klipperaak, dektjalk en 
dolschip  in de mond nemen. Het zijn 
allemaal schepen met een eigen ver-
haal. Voorzien van illustere namen 
als  ‘Vleermoes’ ‘Najas’ ‘De vrouw 
Klaasje’ of  ‘Walravina’ en gemiddeld 
een eeuw oud. Door de toename van 
het aantal wegen en vrachtauto’s die 
het transport overnamen raakten de 
schepen overbodig. 
Veel oude schepen leidden een kwij-
nend bestaan in sloten en stadsgrach-
ten. Soms werden ze onherkenbaar 

verbouwd. Door gunstige slooprege-
lingen is een groot deel van de vloot
verloren gegaan. 

Gelukkig is een aantal schepen van
de sloop gered, en kreeg een nieuwe
bestemming. Dit varend erfgoed is
bewaard gebleven dankzij de inzet
van gemotiveerde liefhebbers die
de schepen met zorg restaureerden. 
Vanaf 2000 hebben de eigenaren van
de schepen samen de Museumhaven
Zutphen opgebouwd. Uiteraard is de
museumhaven ook in het weekend
van  8 en 9 september, Open Monu-
mentendagen,  te bezichtigen. Bij de
ligplaatsen zijn informatiepanelen
geplaatst die de geschiedenis van de 
schepen vertelt. 
Voor het vinden van de juiste weg 
naar de museumhaven is het aan te
bevelen aan de achterzijde van het 
station te parkeren en onderstaande
routebeschrijving op te volgen.

Open Monumentendag 8 en 9 september 
Museumhaven Zutphen 
te bezichtigen

Zutphen - Vanaf de oude IJsselbrug van Zutphen zijn een eindje
stroomafwaarts de masten al goed te zien. Tien minuten wandelen
vanaf het station bevindt zich de Museumhaven Zutphen, een haven
vol historische schepen die de tijd van vroeger weer doet leven.

Op zondag 9 september vindt de start plaats in een spe-
ciale dienst voor jong en oud. Met veel muziek, enkele 
blazers van Jubal doen mee, speelse vormen, maar ook 
met aandacht en stilte laten we het thema op ons inwer-
ken. De kinderen gaan in de loop van de dienst buiten in 
het dorp op zoek naar tekens van geloof, hoop en liefde. 
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te 
praten bij koffie en thee. Weet u welkom!

In de maand oktober vinden er twee bijeenkomsten 
plaats, voor iedereen toegankelijk.
Op 18 oktober een avond rondom geloof o.l.v. drs. Boon 
over het boek: Religie voor atheïsten. Een prikkelende 
titel voor een interessante avond.
Op 31 oktober zal Alex Hoorn, krijgsmachtpredikant, 
vertellen over zijn uitzending naar 
Afghanistan en met ons in gesprek gaan over hoe hoop 
en wanhoop zich hier tot elkaar verhouden.
In de maand november zullen er huiskamerontmoetin-
gen plaatsvinden rondom het jaarthema. De leden van 
de kerkgemeenschap krijgen hiervoor een uitnodiging. 
Wanneer u hier graag aan mee wilt doen, weet u meer 
dan welkom. U kunt zich opgeven bij ds. Deddie van Al-
phen. Tel. 574358 email: m.vanalphen@planet.nl
Tenslotte zal begin december nog een film worden ver-
toond, waarin liefde centraal staat.

Protestantse Gemeente Wichmond/
Vierakker gaat voor geloof, hoop en liefde
Wichmond/Vierakker - Het komende wintersei-
zoen gaan we ons als gemeente bezinnen op de 
drieslag geloof, hoop en liefde. Je zou het de kern-
woorden van het christelijk geloof kunnen noe-
men, maar niet minder kernwoorden van het le-
ven zelf. Je kunt niet zonder. We sluiten ons hier-
mee aan bij wat de landelijke Protestantse Kerk 
als jaarthema heeft aangereikt.

Ondanks de terugkeer van Niek Nij-
enhuis en Koen Klein Heerenbrink 
moest Ratti het nog steeds doen zon-
der enkele basiskrachten doen in 
Megchelen. De wedstrijd begon voor 
de bezoekers moeizaam. Mede door 
een opnieuw veranderde opstelling 
was de organisatie meermaals ver te 
zoeken. Dit leidde in de 5e minuut al 
tot de 1-0 voor SVGG. Een hoge bal 
van de zijkant werd knap binnenge-
schoten. SVGG kreeg in de beginfase 
nog enkele goede mogelijkheden om 
de score verder op te laten lopen maar 
miste de scherpte. In de loop van de 
wedstrijd kwam Ratti iets beter in de 
wedstrijd zonder echte kansen te cre-
eren. Vlak voor rust kon SVGG alsnog 

de score verdubbelen door een mak-
kelijk gegeven penalty waardoor er 
met een 2-0 achterstand de kleedka-
mers werd opgezocht. 
Na de thee begon Ratti, na een tacti-
sche omzetting, prima aan de tweede 
helft. Na 1 minuut gaf Emiel Tuller de 
bal prima voor op Gijs Klein Heeren-
brink die de bal over de keeper kon 
koppen. Met deze aansluitingstreffer 
kwam de hoop bij de Kranenburgers 
weer terug. In het verloop van de 
tweede helft waren beide teams aan 
elkaar gewaagd. Met kansen over en 
weer maar zonder goed voetbal pro-
beerden beide ploegen de wedstrijd 
naar zich toe te trekken. Ondanks 
een aantal kansen werd er niet meer 
gescoord en eindigde de wedstrijd in 
een 2-1 nederlaag voor Ratti.

Na het teleurstellende bekeravontuur 
biedt deze nederlaag, zeker met het 
oog op een aantal mensen die nog 
gemist werden, weer mogelijkheden 
voor de toekomst. Volgende week 
de eerste thuiswedstrijd tegen Does-
burg.

Ratti verliest seizoens-
ouverture van SVGG
Megchelen - Voor de start van de 
competitie reisde de Kranenbur-
gers af naar Megchelen om daar 
aan te treden tegen SVGG. Na 
een belabberde voorbereiding en 
in de wetenschap dat SVGG ge-
degradeerd was uit de 5e klasse 
wachtte de Rattianen een zware 
wedstrijd.

Het koor dat al 37 jaar bestaat komt iedere 
woensdagavond bijeen in de basisschool aan Het 

Hoge, om onder leiding van Piet Piersma een 
gevarieerd aantal liederen in te studeren en te 
zingen. Er staan al weer een aantal optredens ge-
pland, en voor de advent en kerstperiode zullen 
we weer hard gaan oefenen. Nieuwe leden zijn 
altijd welkom.  

Bel voor meer informatie naar 0575-540505.

Gospelkoor Inspiration Vorden begint nieuw seizoen
Vorden - Op woensdagavond 5 september 
begint Gospelkoor Inspiration Vorden aan 
een nieuw seizoen van samen zingen. Na 
een welverdiende vakantie heeft iedereen 
weer zin om te beginnen.

Zij gaan daar als verpleegkundigen wer-
ken. Het doel van Anita en Edith, die beiden 
werkzaam zijn in de Gelre Ziekenhuizen in 
Zutphen, is om de kwaliteit van zorg in zijn 
algemeenheid in het hospitaal op een hoger 
niveau te brengen middels instructie en scho-
ling. Zij richten zich ter plekke met name op 

hygiëne en pijnbestrijding. Om voor dit goede
doel gelden in te zamelen wordt er zondag 9
september een sponsorloop gehouden, waarbij
de deelnemers kunnen kiezen uit drie afstan-
den. Start en finish zijn aan de Schuttestraat 
22 in Vorden. Deelnemers kunnen zich voor
de start ter plekke inschrijven of zich via de 
mail oegandarun@gmail.com aanmelden. De
heer R. Mutsaers directeur van de Gelere Zie-
kenhuizen geeft om 10.30 het startschot bij de
kidsrun (1,5 kilometer) en om 11.00 uur het 
startschot bij de hardlopers (5 en 9 kilometer).
Hij doet dat op een spectaculaire wijze, op een
oude Amerikaanse politiemotor! Tevens kun-
nen kinderen tegen een kleine vergoeding met
deze ‘stoere‘ motor op de foto. Wandelaars
kunnen om 10.00 uur starten.

Sponsorloop Oeganda
Vorden - Anita Pierik en Edith Garritsen 
zijn momenteel met de laatste voorberei-
dingen bezig voor de sponsorloop die zon-
dag 9 september in het buurtschap Linde 
wordt gehouden. De beide dames vliegen 
op maandag 8 oktober naar Oeganda om 
daar op vrijwillige basis twee maanden be-
geleiding en ondersteuning te bieden in 
het St. Francis Hospital in Mutolere.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Slagen
 B. Trouweri’je
 C. Heujen

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Dit vindt plaats op zondagmiddag 4 
november in de grote zaal van HRZ 
’t Zwaantje in Lichtenvoorde (14.30 
uur). Heather Myles is na Alison 
Krauss (27 Grammy Awards) de best 

verkopende country-zangeres op het
befaamde Rounder label. In Ame-
rika is ze regelmatig te zien in de
bekende TV-shows. Muzikaal staat
haar show als een huis. Ze presen-
teert zich met een onnavolgbare ge-
drevenheid. Myles staat bekend om
haar rechtlijnigheid, rauw en ordi-
nair. Volgens Amerikaanse muziek
bladen is zij een van de beste tradi-
tionele country zangeressen van de
laatste kwart eeuw. Toegangskaar-
ten zijn vanaf heden verkrijgbaar 
bij ’t Zwaantje of telefonisch te re-
serveren. Voor meer informatie zie 
advertentie in deze krant of 
stonevalley@hetnet.nl

Heather Myles komt naar 
Lichtenvoorde
Lichtenvoorde - Country ster 
Heather Myles komt voor een 
korte tournee naar Nederland. 
Op één uitzondering na vinden 
de concerten uitsluitend plaats 
in de grote theaters. De Ameri-
kaanse is te zien in Eindhoven, 
Heerlen, Hengelo, Klaaswaal, 
Rotterdam en Zwolle. De uitzon-
dering is een extra optreden in 
Lichtenvoorde.

Als de bezoekers aan komen bij het 
bedrijf, dan worden zij eerst door de 
verschillende modeltuinen geleid. 
In vergelijking met de laatste editie 
van de Open Tuin Dagen bij de Ge-
broeders Arends is er behoorlijk wat 
veranderd. “We hebben een aantal 
tuinen gerenoveerd. Zo is er bijvoor-
beeld een tuinmuur gebouwd en 
een heidetuin aangelegd”, vertellen 

de twee on-
dernemende 
broers. “Onze 
enthousiaste 
en vakkundige 
medewerkers 
zullen de gas-
ten rondleiden 
en van advies 

voorzien.” Op het eind van de route 
door de modeltuinen komt men op 
het grote plein terecht die is omge-
toverd tot een sfeervolle tuinmarkt. 
“We kleden alles mooi aan met plan-
ten, er klinkt achtergrondmuziek en 
voor een hapje en drankje kan men 
terecht in het speciaal ingerichte res-
taurant.” 

Op de tuinmarkt zullen een meubel-
stoffeerder, kunstschilder en wijn-
boer aanwezig zijn, maar de hoofd-
moot van de te bezichtigen spullen 
is gerelateerd aan tuinieren. Dat gaat 
van beplanting als rozen, heide en 
vele soorten vaste planten tot serres, 
bestratingen, houtwerk, veranda’s, 
tuinmeubelen en vijvers. Ook zullen 

onder andere de bijenvereniging, een 
rietdekker en een boomchirurg aan-
wezig zijn. Natuurlijk is er voor de 
kinderen ook wat leuks bedacht.

GEBROEDERS ARENDS
De drijvende krachten achter de 
Open Tuin Dagen zijn de gebroeders 
Jan en Arnold Arends van het gelijk-
namige hoveniersbedrijf. Dit bedrijf 
bestaat sinds 1989 en organiseert het 
flink gegroeide evenement voor de 
zesde keer. 
Het bedrijf telt in totaal achttien me-
dewerkers. “We zijn enorm trots op 
hen. Het zijn allemaal vakmensen en 
vormen samen een heel goed team. 
De hoveniers richten zich op de par-
ticuliere markt en het maakt bij de 
Gebroeders Arends niet uit of het om 
een tuintje van een paar vierkante 
meter of een parktuin bij een groot 
landhuis gaat. “Een kleine tuin is net 
zo’n grote uitdaging als een grote 
tuin.”
Wie kennis wil maken met het 
Wichmondse hoveniersbedrijf, moet 
zaterdag 15 of zondag 16 septem-
ber zeker een kijkje komen nemen. 
De poorten zijn tussen 10 en 17 uur 
geopend. Voor alle bezoekers die op 
zondagochtend tussen 10.00 en 12.00 
uur komen worden er kortingsbon-
nen op planten en heesters verstrekt. 
De bonnen zijn de hele dag geldig. 
De entree en het parkeren zijn gratis. 
Wel staat er een collectebus waarin 
men een vrije gift voor het KWF Kan-
kerfonds kan stoppen.
Graag tot dan!

MEER INFORMATIE: 
www.gebr-arends.nl 

GA NAAR CONTACT.NL 
VOOR EEN VIDEO.

Zaterdag 15 en zondag 16 september bezichtiging modeltuinen en tuinmarkt in Wichmond

Gebroeders Arends openen poort 
tijdens de Open Tuin Dagen

Wichmond - Vanwege succes op herhaling, maar dan met bijna twee 
keer zo veel standhouders dan de vorige keer. In het weekend van 
zaterdag 15 en zondag 16 september worden de poorten van de mo-
deltuinen bij de Gebroeders Arends aan de Lankhorsterstraat 25a in 
Wichmond weer wijd open gegooid. Op de tuinmarkt die tijdens de 
zesde Open Tuin Dagen wordt gehouden, zullen dit jaar meer dan 
vijftig standhouders laten zien wat er op het gebied van tuinieren te 
krijgen is. De vorige keer waren dat er nog 26.

Op deze doe-dag kan de jeugd zelf 
ervaren wat het is om in de techni-
sche sector te werken. Scholen en 
bedrijven uit de regio presenteren 
uiteenlopende activiteiten. Zo kan 
de jeugd - onder begeleiding - aan 
de slag met diverse apparaten en 
instrumenten, met timmeren, schil-
deren, metselen, solderen, een mi-
nikraan bedienen en nog veel meer. 
Het doel van de Techniekdag is 
jeugd enthousiast maken voor een 
toekomst in de techniek en laten 
zien welke kansen en mogelijkhe-
den een technische opleiding biedt. 
In het bedrijfsleven is de vraag 
naar goed geschoolde medewerkers 
groot, juist in de Achterhoek, waar 
veel technische bedrijven gevestigd 
zijn. Te weinig jeugd kiest echter 
voor een opleiding in de techniek. 

Om te laten zien hoe leuk techni-
sche opleidingen en beroepen zijn, 
organiseren het onderwijs en be-
drijfsleven jaarlijks tweemaal een 
Techniekdag in de Achterhoek. De 
bedoeling is dat er uiteindelijk meer 
jeugd instroomt in de technische 
beroepen. Ook is het van belang ou-
ders te laten ervaren dat techniek 
toekomst heeft. 

De Techniekdag wordt voor de 24e 
maal georganiseerd in de Achter-
hoek en is een initiatief van VNO-
NCW Achterhoek en het Platform 
Onderwijs Arbeidsmarkt Achter-
hoek. In de werkgroep die de Tech-
niekdag in Bronckhorst organiseert 
participeren ROC Graafschap Colle-
ge, VMBO Metzo College, AOC Oost, 
OBD-Opleidingen en CBS De Rank 
namens de onderwijsinstellingen. 
Het bedrijfsleven is vertegenwoor-
digd door Bedrijven Kring Bronck-
horst en Bedrijvig & Ondernemend 
Zelhem. Verder verleent ook de ge-
meente Bronckhorst alle medewer-
king aan dit educatieve evenement.

Kijk voor meer informatie op de 
website: www.techniekdag.nl

Techniekdag Bronckhorst 3 november
Jeugd aan de slag met techniek
Hengelo - Kinderen vanaf 7 jaar 
en hun ouders zijn op zaterdag 
3 november van harte welkom 
op de Techniekdag in Bronck-
horst. De Techniekdag Bronck-
horst wordt gehouden bij de 
firma Goma BV, Ruurloseweg 
80A in Hengelo (Gld) en duurt 
van 10.30 uur tot 16.30 uur.

De voormalige danseres, (daarover 
straks meer), heeft zelf ervaren dat 
je door ‘Mindfulness‘ kunt ontdek-
ken dat je meer bent dan je onrust, je 
twijfel, je angst, je (chronische) pijn 
en je verleden. Ilse, gehuwd en moe-
der van twee dochters van 10 en 12 
jaar vult aan: ‘Een aantal jaren gele-
den raakte ik op gegeven moment op 
onverklaarbare reden, overspannen. 
Daar zat ik thuis met twee kleine 
kinderen. Ik heb toen een introduc-
tiedag van een meditatiecentrum 
bezocht. Dat hield in, wekelijks twee 
maal dertig minuten stil zitten en 
tussendoor tien minuten stil lopen. 
Ik heb dat een jaar lang elke woens-
dag gedaan. Ik wilde namelijk uit 
het dal (overspannen) komen. Ik heb 
die periode als zeer prettig ervaren. 
Ik knapte zienderogen op en kon 
weer aan de lag’, zo kijkt Ilse terug. 
Door de ervaring die ze in het medi-
tatiecentrum heeft opgedaan, heeft 
Ilse van Dijk de inspiratie gekregen 
nu zelf cursussen (zowel voor man-
nen en vrouwen) te geven. Ilse: ‘Zie 
het als een cursus, eenvoudig van 
opzet en zonder rituelen. Grondleg-
ger van de Mindfulness cursus is de 
Amerikaan Jon Kabat-Zinn. Ik geef 
de cursus exact zoals hij die ontwik-

keld heeft. Donderdag 13 september 
geef ik van 19.30 tot 21.00 uur in het 
dorpscentrum in Vorden een infor-
matieavond. Maandag 17 september 
doe ik dat van 19.30 tot 21.00 uur in 
het Kulturhus in Ruurlo. Behalve in-
formatie, kunnen de bezoekers ook 
een aantal bijbehorende oefeningen 
doen en ervaren. Nadien kan men 
dan bepalen of men geïnteresseerd 
is in het volgen van een acht- weekse 
cursus’, zo zegt Ilse van Dijk. Zie ook 
ilsevandijk@demindfulnesszaak.
nl .Ze woont vanaf 2008 met haar 
gezin in Vorden. Ilse: ‘We wilden 
weg uit Amsterdam, zochten eerst 
wat buiten de Randstad en kwamen 
uiteindelijk hier terecht’. Toch reist 
ze nog regelmatig naar onze hoofd-
stad. Daar is zij publiciteitsmede-
werker bij dansgroep Amsterdam. 
‘Ik ben freelance, ze huren mij in’, 
zo legt ze uit. Geboren en getogen in 
Landsmeer bezocht Ilse destijds de 
middelbare school in Amsterdam. 
Zegt ze: ‘Daarna heb ik bij Scapino 
dansacademie een 4 jarige opleiding 
klassieke danseres gevolgd. Toen ik 
de studie had afgerond heb ik tot 
mijn 34e jaar professioneel gedanst. 
Zo heb ik deel uitgemaakt van ‘Dans-
produktie Amsterdam’. Deze groep 

is onder leiding van Bianca van Dil-
len heel belangrijk geweest voor de 
moderne dans in Nederland. Ver-
volgens heb ik jarenlang gedanst bij 
een groep onder leiding van Beppie 
Blankert, ook een uitstekende chore-
ograaf. Wij waren met z’ n zessen en 
hebben vrijwel geheel Amerika door-
getoerd. Prachtig al die steden. Ook 
veel optredens in Nederland en En-
geland. Veel gezien, maar tussen de 
optredens door, altijd veel trainen. 
Gewoon noodzakelijk. Na mijn dans-
carrière wilde ik wat anders leren en 
heb ik de opleiding ‘Cultuurbeleid 
en Kunstmanagement’ gevolgd. En 
nu dus publiciteitsmedewerker van 
een dansgroep. Wel iets anders dan 
dansen, maar ook erg leuk om te 
doen’, zo zegt Ilse van Dijk.

Ilse van Dijk: 
‘Minder stresse, meer genieten’
Vorden - ‘Des te minder stress, des te meer kun je genieten van het leven. 
Iedereen is gewend om door een persoonlijk gekleurde bril naar het 
leven te kijken. Middels een cursus wordt de mens uitgenodigd om de 
bril af te zetten en het leven direct te ervaren. De cursus die Mindfulness 
wordt genoemd, leert de mensen op een milde, niet oordelende manier 
om te gaan met emoties en gedachten, waardoor je meer in het hier en 
nu kunt leven en betere keuzes kunt maken. Vaak reageren mensen 
volgens onze automatische piloot. Mindfulness maakt je bewuster van 
deze automatische reacties, zodat je een volgende keer kunt kiezen om 
anders te reageren in plaats van automatisch te reageren. Het gaat om 
kleine verschuivingen in je dagelijkse leven‘, zo zegt Ilse van Dijk uit 
Vorden.

Ilse van Dijk

Waarom is de ‘Hof te Ruurlo’ een bij-
zondere tuin? Nou, je komt er planten 
tegen die niet overal tegenkomt. Vol-
op in bloei zijn nu de Dahlia’s in veel 
kleuren en de Sedum soorten en na-
tuurlijk nog veel andere zomerbloei-
ers en kuipplanten. Er staan ongeveer 
1800 verschillende soorten planten in 

de ‘Cottage-achtige’ tuin, maar het is
lastig tellen hoeveel er in staat. Wat
de eigenaren wel weten is dat ze meer
dan 375 verschillende soorten Hosta
hebben. Die staan meest in pot zodat
je er eindeloos mee kan schuiven. 
De tuin is ingedeeld door Buxus- en
Taxushagen en heeft diverse aparte
doorkijkjes en hoekjes, daarom is het
telkens weer verrassend. Ook zijn er
een paar vijvers en diverse terrassen
en bankjes. ‘Hof te Ruurlo’ is een par-
ticuliere tuin van 1100m2 rondom een
gewoon 50-er jaren woonhuis naast
de molen Agneta. De molen is van
ver al te zien. Meer informatie kunt
u ook nalezen op de website www.
hofteruurlo.nl De tuin is beperkt toe-
gankelijk voor rolstoelen, rollators en
wandelwagens. Ingang van de tuin is
aan de Molenlaan.

Nog veel te zien in cattage-achtige tuin

Open tuin ‘Hof te Ruurlo’
Ruurlo - De herfst nadert lang-
zaam, maar er is nog veel te zien 
in de tuin. Sommige dingen die 
zijn uitgebloeid, maar er zijn 
planten die nu pas beginnen te 
bloeien. Daarom willen de eige-
naren van de tuin ‘Hof te Ruurlo’ 
aan de Borculoseweg 40 in Ruurlo 
zondag 9 september met iedereen 
graag delen wat zij mooi vinden. 
De tuin is die dag dan van 10.00 
tot 17.00 gratis te bezichtigen.

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



De Lindesche 
Molen als 
trouwlocatie
Linde - De wieken versierd met 
de Nederlandse driekleur, overal 
paarse en witte slingers: er was 
duidelijk een feestje gaande op 
vrijdag 31 augustus in de Linde-
sche Molen. 

Jan Maasen en zijn bruid Gertina 
uit Zutphen gaven elkaar daar 
het ja-woord. 

Het was voor het eerst dat er in 
de Lindesche Molen een huwe-
lijk werd voltrokken. Uiteraard 
vierde het bruidspaar ook de de 
bruiloft op deze locatie.

PAUL KNOFLACH (1964)
Er zijn schilderijen, tekeningen en 
collages te zien. Zijn werken tonen 
geometrische composities van lijnen 
en heldere vlakken. Het wit speelt 
hierin een prominente rol. De beel-
delementen ondersteunen elkaar, 
trekken elkaar aan, stoten elkaar af. 
Er zijn geen bepalende beeldelemen-
ten in zijn werk; alles is essentieel, 
wat impliceert dat niets essentieel 
is. Schilderen is voor hem een in-
tens spel van toevoegen en weglaten, 

blindheid en herkenning, innerlijk 
lawaai en stilte, wanhoop en euforie.
Op een onverwachts moment treedt 
de sensatie van absolute herkenning 
op. Daarop volgt een gevoel van diepe 
berusting wat voor Paul het signaal 
is dat zijn werk een einde nadert. 
Een nieuw gerealiseerd werk geeft 
hem een innerlijke herkenning van 
een wezenlijke realiteit die niet aan 
plaats en tijd gebonden is en die 
‘nieuw’ is: het wezenlijke van ver-
nieuwing. Paul Knoflach voltooide de 

Koninklijke Academie voor Kunst en 
Vormgeving in ’s- Hertogenbosch en 
exposeert zijn werk op vele plaatsen 
in Nederland.

AGMON VAN DE VEEN (1932)
Haar schilderijen kenmerken zich 
door een expressieve vormentaal met 
een uitgesproken zeggingskracht. In 
zijn thematiek zijn twee onderwer-
pen prominent aanwezig: portretten 
en zogenoemde ‘witte landschap-
pen’. De portretten verbeelden vaak 
de immense dramatiek, die mensen 
met zich mee kunnen dragen. Hij 
schildert om uit het dal van zijn her-
inneringen omhoog te komen, ge-
fascineerd door het menselijke over-
levingsvermogen. Deze dramatiek is 
terug te vinden in zijn schilderijen. 
Elk schilderij is een overwinning op 
remmingen en ongenoegen, op droef-
heid en verbijstering. 

Van een totaal andere wereld lijken 
de witte woestijnlandschappen, waar-
in het wit zorgt voor een gedempte 
stilte, waarmee een verlangen naar 
die schoonheid zowel wordt toege-
dekt als geopenbaard. Agmon van 
der Veen is een kunstenaar van in-
ternationale allure. Hij exposeerde 
in Israel en de Verenigde Staten en 
in Nederland waaronder de Pulchri 
Studio in Den Haag. Zijn schilderijen 
hebben verschillende prijzen gewon-
nen en hij is sinds 2008 erelid van de 
‘International Academy of Professio-
nals’ (Moskou/Washington). Agmon 
studeerde op verschillende kunstaca-
demies. 
Zie ook www.deburgerij-vorden.nl
De openingstijden van deze tentoon-
stelling zijn vrijdag, zaterdag en zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur. Zondag 
9 september participeert Galerie De 
Burgerij vanaf 9.00 uur in Kunst Zon-
dag Vorden.

In Galerie De Burgerij Vorden

Tentoonstelling Paul Knoflach en 
Agmon v.d. Veen

Vorden - Galerie De Burgerij aan de Zutphenseweg 11 te Vorden brengt 
van 8 september tot en met 14 oktober 2012 de bijzondere tentoon-
stelling ‘Het wezenlijke van vernieuwing’ met abstract werk van Paul 
Knoflach en expressief werk van Agmon van der Veen. De opening is 
om 14.30 uur.

Met het thema ‘Groen van Toen’ op 
Open Monumentendag duiken we in 
het weekend van 8 en 9 september op 
een bijzondere manier in de geschie-
denis van dit landgoed.
Er is van alles te beleven: watermolen 
bezoeken, openluchtconcert, lezing 
in het kasteel, theater op het land-

goed en een High Tea in het koets-
huis. Bekijk het complete overzicht
op: www.natuurmonumenten.nl/
cultuurmonumenten. 

Voor een aantal activiteiten is het
noodzakelijk om je van te voren aan
te melden.

Open Monumentendagen 
op landgoed Hackfort Vorden

Vorden - Natuurmonumenten heeft voor Open Monumentendag op
landgoed Hackfort in Vorden een speciaal programma samengesteld.

Flor d’Luna - gitarist Marcel Verheugd 
en zangeres Carla Koehorst - startten 
daarna de negende zomercarrousel 
met Portugese fado en Spaans re-
pertoire, op geheel eigen wijze uit-
gevoerd. Zonder versterking, de zaal 
was muisstil en ontroerd. Boudewijn 
Hansen nam het stokje over en wist 
als rasechte troubadour het publiek 
in te pakken, speciaal voor Anja 
Peppelman die alle negen carrou-
sels heeft meegemaakt. Boudewijn 
bracht deze avond de jonge zangeres 
Sarie Heemskerk mee, dochter van 
Bea waarmee hij vroeger veelvuldig 
optrad.

Na de pauze ontstond er meteen een 
heel andere sfeer door Berry Lussen-
burg die met zijn persoonlijkheid het 
hele podium vulde en binnen no time 
iedereen aan het lachen had. Tot slot 
de band Op Drift, bij deze gelegen-
heid bestaande uit Victor Macaree 
(gitaar en toetsen), Peter van Veen 
(drums), Johny Addink (basgitaar) en 

Wim Woestenenk (gitaar) en zange-
res Wendy Addink. Er waren zoals 
gebruikelijk bloemen van de Vorden-
se Tuin voor alle artiesten en deze
laatste zomercarrousel ook voor alle
gastvrouwen. Eén boeket echter kon
niet overhandigd worden, dat voor
Pieta Voûte. Zij overleed onverwacht
vier dagen vóór de voorstelling. Naast
gastvrouw was zij secretaris van
stichting Theater Onder de Mensen.
Na afloop van deze prachtige avond 
was het aan Josée om op passende 
wijze dit bericht bekend te maken.
Daarna werden de lichten gedoofd,
de artiesten en gastvrouwen namen 
weer plaats en Josée zong voor Pieta
het lied ‘Time is Over’ waarna er twee
minuten stilte volgde. 

Memorabel afscheid zomer-
carrousel in TOM Vorden
Vorden - Woensdag 29 augustus 
draaide de Zomercarrousel voor 
de negende en laatste keer in 
Theater Onder de Molen te Vor-
den. Het werd een avond met een 
lach en een traan. Josée van der 
Staak opende de avond met het 
nummer Memory uit de musical 
Cats en gaf daarmee aan dat TOM 
kan terugkijken op acht mooie 
voorstellingen. De laatste moest 
tenslotte nog beginnen.

Het belooft een spetterende middag 
te worden. De middag wordt geopend 
met de spectaculaire show van  Robin 
Hood. Na de show kan er aan allerlei 

activiteiten deel genomen worden. 
O.a. is er een springkussen, ponyrij-
den (+ met de pony op de foto!) en 
schminken. Ook is er doorlopend 

vertoning van diverse shows in het 
filmhuus en demonstraties  Freestyle 
met paarden. De middag begint om 
13.30 en eindigt om 17.00 uur. Met 
de deelname aan activiteiten wordt 
er automatisch meegedongen naar 
mooie prijzen in de grote verloting 
om 16.30 uur. 

Mis het niet en kom allemaal voor 
het goede doel naar Stoeterij Hof van 
Ede! www.hofvanede.com

Hof van Ede Vorden presenteert 
leuke activiteitenmiddag

Vorden - Hof van Ede organiseert op zondagmiddag 9 september a.s. 
een leuke activiteitenmiddag voor jong en oud. Met de opbrengst van 
deze middag sponsort u het Hof van Ede team welke deelneemt aan 
de blubberrun op 28 oktober a.s. www.blubberrun.nl. Al het geld gaat 
naar KWF Kankerbestrijding. Deze middag wordt mede mogelijk ge-
maakt door diverse bedrijven die belangeloos hun steentje hebben 
bijgedragen.
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dinsdag 4 september
VIERAKKER
Zomerrondleidingen - St.Willibrordus in Vierakker 
Midden in de prachtige natuur van het landgoed Suideras ligt 
de Vierakkerse St. Willibrorduskerk. Deze kerk wordt behalve 
om haar schitterende ligging geroemd om haar interieur. De 
kerk werd gebouwd in 1870. Op een enkele verfraaiing na is er 
sindsdien weinig veranderd. Het is niet voor niets dat gezegd 
wordt dat de St.Willibrordus “het best bewaarde authenthieke 
interieur van een dorpskerk uit die tijd” heeft. Als u wilt weten 
hoe een 19e eeuwse neogotische kerk er uit heeft gezien, dan 
moet u echt naar Vierakker komen! St.Willibrordus in Vierak-
ker, Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE, VIERAKKER, (0575) 44 
12 86, http://www.demooistekerk.nl di en do: 13:30 - 16:00 uur
 

woensdag 5 september
VORDEN 
Achtkastelentocht o.l.v. een VVV-Gids. 
Onder leiding van een ervaren gids fiets u rond Vorden en ge-
niet u van de verhalen. De tocht is incl. consumptie onderweg, 
Acht Kastelen tocht per fiets., Dorpsstraat 1b, 7251 BC, VOR-
DEN, (0575) 55 32 22, http://www.vvvbronckhorst.nl/ wo: 13:00 
- 17:00 uur

Opening Open Monumenten Dag Bronckhorst. 
Open Monumenten Dag 2012 wordt geopend door wethouder 
Arno Spekschoor. De Hr. Jeroen Philippona, bekend bomende-
skundige uit Zutphen, verzorgt daarna een lezing over bomen 
in Bronckhorst. De avond is gratis toegankelijk. Opening Open 
Monumenten Dag Bronckhorst., Raadhuisstraat 6, 7251 AB, 
VORDEN, woensdag 5 september 2012, 20:00 uur 

Theater Onder de Molen.
Diverse optredens in de Lindese molen tijdens de Zomercarrou-
sel. Kijk voor het programma op www.tom-vorden.nl, Theater 
Onder de Molen., Lindeseweg 29, 7251 NJ, VORDEN, (0575)55 57 
83, http://www.tom-vorden.nl, wo: 20:00 uur

donderdag 6 september
BAAK 
Zomeropenstelling - St. Martinuskerk Baak
De St. Martinuskerk is in de zomermaanden elke donderdag-
middag geopend voor bezichtiging. Tijdens de openstellingen: 
expositie van o.a. dierportretten in olieverf en pastel van José 
Spiek. (tevens demonstraties werken met pastel). St. Marti-
nuskerk Baak, Wichmondseweg 17, 7223 LH, BAAK, http://
www.12apostelen.nl/, do: 13:30 - 17:30 uur 

VIERAKKER 
Zomerrondleidingen - St.Willibrordus in Vierakker
Zie dinsdag 4 september 

VORDEN 
Toeristenconcerten
Elke donderdagmiddag toeristenconcerten in de Vordense 
Dorpskerk. Dorpskerk. Toeristenconcerten., Dorpsstraat, 7251 
BC, VORDEN, do: 15:30 - 16:00 uur

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

Zaterdag 8 en 
zondag 9 september
Open Monumentendagen in Bronckhorst
Kijk voor het complete programma op www.vvvbronckhorst.nl

zaterdag 8 september 
HENGELO GLD 
Open Monumentendag 2012 - Groen van Toen in Hengelo 
Gld. 
Het Achterhoeks Museum 1940-1945 heeft heel veel groen van 
toen. Het museum organiseert daarom i.s.m. de vrienden van 
de Remigiuskerk op zaterdag 8 september van 10-16 uur wat 
extra activiteiten i.v.m. het open monumentenweekend 2012. 
Achterhoeks Museum 1940-1945, Marktstraat 6, 7255 CA, HEN-
GELO GLD, http://www.museum40-45.com, zaterdag 8 septem-
ber 2012, 10:00 - 16:00 uur 

VORDEN 
Bezichtigen van Kasteel Vorden 
Kasteel Vorden is elk weekend geopend voor bezichtiging. Ook 
op overige dagen is het kasteel vaak geopend. Belt u even van 
te voren als u zeker wilt zijn. Bezichtigen Kasteel Vorden. , De 
Horsterkamp 8, 7251 AZ, VORDEN, (0575)-550684, http://www.
kasteelvorden.nl 

Flor d’Luna op Hackfort. 
Programma op Open Monumentendag Flor d’Luna zal op deze 
avond een speciaal programma brengen, met eigen repertoire. 
Voor wie niet bekend is met Flor d’ Luna: invloeden van Portu-
gese fado’s met Spaanse flamenco zullen zeker te horen zijn. 
De prachtige stem van Carla Koehorst, het virtuoos gitaarspel 
van Marcel Verheugd en de mooie klanken van celliste Manu-
ela Verbeek. Zij op het nieuwe podium in de kasteelvijver, het 
publiek zittend daar om heen. Concert op kasteel Hackfort, 
Baakseweg 8, 7251 RH, VORDEN, (035) 6 55 99 11, http://www.
natuurmonumenten.nl, zaterdag 8 september 2012, 20:00 uur 

Smederij Oldenhave Vorden: demonstratie Ambachten. 
Op zaterdag 8 september tussen 10.00 uur en 16.00 uur openen 
we onze smederijdeuren en kunt U het geheim van de smid 
proberen te ontdekken. Demonstraties van diverse ambachten 
allen nodig voor het restaureren en onderhouden van Uw (mo-
numentale) pand. Leerzaam, interessant en zeker de moeite 
waard in combinatie met een bezoek aan Vorden en omgeving. 
Smederij Oldenhave Vorden: demonstratie Ambachten., Bedrij-
venweg 6, 7251 KX, VORDEN, (0575) 55 14 28 

ZELHEM 
EK Trial 
De eindstrijd voor het Europees 
Kampioenschap Trail vind in 
Nederland plaats op het terrein 
“de Langenberg” in Zelhem. EK Trial, 
Korenweg 4, 7021 ME, ZELHEM, http://www.zamc.nl, 
zaterdag 8 september 2012 zondag 9 september 2012, 
10:00 - 16:00 uur 

Expositie dagen bij “de Boerderij” 
Tentoonstelling op “ de Boerderij”. Tijdens deze dagen tonen de 
deelnemers hun werk en verzorgen zij tevens diverse demon-
straties. De variëteit van de activiteiten is bijzonder groot. Er 
zijn werkstukken te bewonderen van het schilderen, tekenen, 
spinnen, boetseren, glas graveren, beeldhouw snijden, patch-
work, kantklossen, stoelen matten, boekbinden, manden vlech-
ten, houtsnijden, kaartjes maken. De ruimte waar de computer-
lessen gegeven worden is te bekijken en ook onze werkplaats 
is op beide dagen geopend. Expositie dagen bij “de Boerderij”, 
Meeneweg 4, 7021 HN, ZELHEM. zaterdag 8 september 2012, 
10:00 - 17:00 uur zondag 9 september 2012, 10:00 - 17:00 uur 

zondag 9 september 
VORDEN 
Bezichtigen van Kasteel Vorden
Zie zaterdag 8 september 

Black Gospelkoor Benediction in de Dorpskerk
Na de oecumenische dienst (startzondag) is er een concert van 
het koor, er is koffie. Dit alles is gratis toegankelijk en wordt 
u aangeboden door de gezamenlijke kerken voor de bevolking 
van Bronckhorst. 
Black Gospelkoor Benediction in de Dorpskerk., Dorpsstraat, 
7251 BC, VORDEN, zondag 9 september 2012, 12:00 uur 

KunstZondagVorden - 2012 
Zondag 9 september zijn er in en om Vorden diverse galeries en 
ateliers geopend. Haal de flyer met de kunstroute bij de VVV. 
KunstZondagVorden - 2012, Raadhuisstraat 1, 7251 AA, VOR-
DEN, http://www.kunstzondagvorden.nl, zondag 9 september 
2012, 11:00 - 17:00 uur

VVV Idee: De VVV Bronckhorst Winkel is op zondag 
9 september geopend van 12.00 - 16.00 uur

Theater op landgoed Hackfort
Ga op Open Monumentendag mee met de verhalenverteller en 
ontdek landgoed Hackfort met zijn verborgen historie. Concert 
op kasteel Hackfort, Baakseweg 8, 7251 RH, VORDEN, (035) 6 55 
99 11, http://www.natuurmonumenten.nl, zondag 9 september 
2012, 13:30 uur

Voor meer evenementen en informatie kunt u kijken op 
www.vvvbronckhorst.nl

Bron: Nationale Databank voor Toerisme, Recreatie en Cultuur (NDTRC) 
- 29-8-2012

VVV Bronckhorst  
Evenementenkalender
Bruisende festivals en evenementen. Culinair genieten 
en een ruim aanbod aan cultuur. Fietsen, wandelen of 
kanovaren. Het kan allemaal in de gemeente Bronck-
horst. Op deze pagina vindt ueen selectie van evenemen-
ten die de komende week in Bronckhorst plaatsvinden.

De drie meiden voetbalden tot dat moment bij 
de jeugd (samen met jongens). Vanaf 18 jaar 
wordt het damesvoetbal. Het leek het drietal 
dus leuk om bij Sociï een eigen team te heb-
ben. Ze wisten dat er in de omgeving nog wel 
meiden waren die willen voetballen, maar die 
nog niet bij een vereniging waren aangesloten. 
Een oproep in Contact om zich aan te melden 
had succes. Nout Nijenhuis (secretaris Sociï): 
‘De drie’ musketiers’ (Valerie, Wynanda en 
Linda) hebben zelf een wervingsactie opgestart. 
Binnen de kortste tijd hadden ze al een tiental 
dames bij elkaar. Wij hechten er overigens wel 
aan om te melden dat wij als vereniging niet 
zijn gaan shoppen bij buurtverenigingen. Er 
zijn wel enkele dames van andere verenigingen 
overgekomen, maar dat is op initiatief van die 
betreffende dames zelf. Inmiddels is het team 
voor de competitie ingeschreven en heeft het 
de beschikking over 16 dames. Het team doet 
mee aan de najaarscompetitie en de voorjaars-
competitie. Ook de werving van sponsors heb-
ben de dames voor een groot deel zelf opge-
pakt, uiteraard wel met medewerking van de 
sportcommissie van Sociï’, zo zegt Nout Nijen-

huis. De sponsoren zijn: ‘Hanzestad Campers’, 
‘Klussenbedrijf G. Weenk’, ‘Bronckhorstzon-
wering’, ‘Rietdekkersbedrijf Fransen’ en ‘Boer-
derijwinkel ‘Den4Akker’’. Barry Visser is vanaf 
het begin, namens het bestuur van Sociï nauw 
betrokken geweest bij de oprichting van het 
dameselftal. Barry daarover: ‘Wij (samen met 
Rob Golstein) zijn vrij snel met de trainingen be-
gonnen. In het begin waren er slechts een paar 
dames, maar wel zeer gemotiveerd. Voor ons 
natuurlijk ook geweldig ze direct enthousiast 
bezig te zien. Intussen een complete groep, vrij-
wel allemaal dames afkomstig uit Wichmond/ 
Vierakker en een paar uit Baak’, zo zegt Barry 
Visser. Wynanda Golstein, inmiddels de vaste 
linksback, zegt: ‘We hebben een gezellige groep 
en zeer fanatiek. Wij gaan er voor, zo ook op 
de training. Op Dinsdagavond hebben we trai-
ning van zowel Barry Visser als Rob Golstein. 
Wij oefenen dan vrijwel uitsluitend met de 
bal, heerlijk om te doen. Op donderdagavond 
worden we getraind door onze leidsters Fiona 
Harmsen en Wilma Schooltink. Dan wordt er 
uitsluitend op conditie getraind. De opkomst is 
beide avonden goed, gemiddeld elf dames. De 

dames kunnen niet allemaal aanwezig zijn. Dat 
heeft te maken met studie en werk’, zo zegt 
Wynanda Golstein. Helmoed Megens is grens-
rechter bij het damesteam van Sociï. Als voorbe-
reiding op de competitie hebben de dames van 
Sociï onlangs een oefenwedstrijd gespeeld tegen 
de dames van Pax. Die wedstrijd werd met 5-0 
verloren. Afgelopen donderdagavond werd te-
gen het tweede damesteam van Ratti geoefend. 
Wynanda Golstein hierover: ‘Voor ons een hele 
nuttige wedstrijd. Vooral in de eerste helft ging 

het zeer goed en namen we zelfs twee keer een
voorsprong. In de tweede helft schoten we con-
ditioneel tekort, maar hebben we wel tot het
eind toe ‘gevochten’ voor een goed resultaat.
Helaas verloren we met 8-3. Onze doelpunten 
werden gemaakt door Valerie en Joanne Steen-
blik en Margot Golstein’, zo zegt Wynanda. In
de competitie komen de dames van Sociï uit in
de vijfde klas en spelen zij onder meer tegen
de dames van Ratti, Pax, Ruurlo, Steenderen en
AZC uit Zutphen.

Socii heeft inmiddels eigen damesteam

Barry Visser: ‘Het elftal is zeer gemotiveerd’
Wichmond - In januari van dit jaar zaten ze boordevol plannen samen in de kantine van 
de sportvereniging Sociï aan tafel. Valerie Steenblik, Linda Hendriks en Wynanda Gol-
stein. Ook aanwezig Barry Visser, ook wel, gezien zijn vele taken bij de voetbalclub, de 
‘duizendpoot’ van de club uit Wichmond genoemd. De insteek van de meisjes en Barry 
was, om bij Sociï een damesvoetbalelftal op te richten.
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Jaargang 7
Nr. 35, 4 september 2012 Park De Bleijke in Hengelo: Van kijken naar doen in ‘t groen

Instemming over herinrichtingsplan. Uitvoering staat in het najaar gepland
Het park bij zorgcentrum De Bleijke in Hengelo is 
niet duurzaam ingericht. Het is echter wel een 
waardevol stuk landschap. Door het park opnieuw 
in te richten, moet het geschikt worden voor 
meerdere groepen. Samen met inwoners (jong 
en oud(er)) zijn we in het voorjaar druk aan de 
slag geweest met een herinrichtingsplan. Na ver-
schillende bijeenkomsten met kinderen van obs 
Rozengaardsweide en de Piersonsschool en een 
klankbordgroep, waarin onder meer de cliënten-
raad van De Bleijke, de vis-, ijs-, bijen- en oudheid-
kundige vereniging, het jongerenwerk en Dorps-
belang Hengelo zitten, was een schetsontwerp klaar 
dat half april aan de inwoners is gepresenteerd. 
Inmiddels is dit plan nader uitgewerkt in een 
definitief inrichtingsplan, dat b en w vorige week 
vaststelden. 

-

eerste moet gebeuren. Het is de verwachting dat we 

tot standgekomen na verschillende overleggen met 
enthousiaste inwoners van Hengelo. Het is steeds 

leveren aan de inrichting en het onderhoud als het 

kunnen nog meer belangstellenden gebruiken.”

Dorpsbelang verzorgt invulling verschillende 
speelplekken

-

-
dere invulling van de natuurspeelplekken in het 

aangedragen die nog verder uitgewerkt moeten 

een vleermuistoren in het park. 

Kosten

Het restant wordt gedekt uit de reguliere begroting 

Cool nature

Nature plek is vooral bedoeld voor kinderen om te 
-

bouwen, in bomen kunt klimmen of gewoon kunt 

komen is een samenwerking tussen de gemeente 

Eind vorige week startte een groot 

voor de toekomst en de huidige 

plaats in alle gemeentes in de 
Achterhoek en wordt samen met 
de woningcorporaties uitgevoerd. 

raad nog betere beslissingen nemen 
over het wonen in de toekomst. 

de woningmarkt? 

Uitnodiging

geselecteerd, die benaderd worden 

kan eenvoudig via internet. Heeft u 

-

kunnen besluiten worden genomen 

neemt u dan 
contact met 
ons op via het 
algemene tele-
foonnummer 
(0575) 75 02 50 
of scan de 
qr-code. 

Arno Spekschoor, wethouder 
Ruimtelijke Ordening en Volks-
huisvesting:
“Beleid maken doen we niet 
zomaar. We willen nu en in de 
toekomst een gemeente zijn 
waar het prettig wonen, werken 
en recreëren is. Dat geldt ook 
voor de gemeenten om ons heen. 
We weten dat de samenstelling 
van de bevolking gaat 
veranderen (meer ouderen, 
minder jongeren) en het aantal 
inwoners in totaliteit gaat dalen. 
Wat betekent dat voor het wonen 
in de Achterhoek? Hoe ziet u dat, 
waar heeft u behoefte aan in de 
toekomst? Uw mening is voor 
ons zeer belangrijk. Ontvangt u 
een uitnodiging om mee te doen 
aan het onderzoek, dan hoop ik 
van harte dat u tijd wilt 
vrijmaken voor het 
beantwoorden van de vragen. 
Namens de gemeente 
Bronckhorst: Alvast dank voor 
de te nemen moeite!” 

Regionaal woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek van start

-
pomp op het kerkplein (voor de 

pomp weer een mooie plek in het 

Waterpomp Vorden 
tijdelijk verwijderd



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. 

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

Hengelo, Vorden en Zelhem: kabel 
89,4 FM en ether 90,4 FM, voor 
Hummelo en Keppel en Steenderen 
kabel 103,3 FM en ether 90,4 FM). 
Als de stroom lang uitvalt, is het 
handig om kaarsen of een goede 
zaklamp in huis te hebben. Op www.
nederlandveilig.nl staat uitgebreide 
informatie over wat een noodpakket, 
waarover ieder huishouden zou 
moeten beschikken, in ieder geval 
moet bevatten. O.a. een zaklamp 
met extra batterijen, eerstehulpdoos 
met eerstehulphandboekje, lucifers 
in waterdichte verpakking en waxine-
lichtjes, warmhouddekens etc.” 

Toon: “Mocht er echt gevaar dreigen, 
dan gaat een sirene. Er is dan beslist 
meer aan de hand dan stank of een 
prikkelende lucht. De sirene waar-
schuwt alleen mensen in het gebied 
waar gevaar dreigt. Dat kan in één 
of meer gemeenten zijn, maar ook 
alleen in één wijk. Hoort u de sirene, 
dan is hij dus voor u bedoeld. Het is 
dan belangrijk dat u weet wat u moet 
doen. In algemene zin geldt:  
Ga naar binnen

zo min mogelijk gevaar

bent: ga zo snel mogelijk het 
dichtstbijzijnde gebouw binnen, 
bijvoorbeeld een bedrijf, winkel 

 of huis

daar blijven en worden opgevangen 
door de schoolleiding

en ga zo snel mogelijk ergens naar 
binnen. 

te schuilen.  
Sluit ramen en deuren

gevolg hebben dat er gevaarlijke 
stoffen in de lucht komen. Sluit 

 ramen, deuren en andere openingen 
in uw woning. Denk ook aan tussen-
deuren, roosters, ontluchtings-

 kokers, schuiven etc.  

lucht naar binnen komt en sluit die 
openingen af

ventilatie uit (stekker zit vaak in de 
meterkast) of op de laagste stand

openingen af  
Luister naar de rampenzender

rampenzender. Op deze zender 
meldt de gemeente wat er aan de 
hand is en welk gevaar er is. U 
krijgt hier instructies en adviezen. 
Volg die op. Laat u niet beïnvloeden 

door berichten uit andere bronnen 

naar alarmnummer 112, de politie 
of het gemeentehuis voor nadere 
informatie. De telefooncentrales 
en mobiele netwerken kunnen dan 
overbelast raken en dat kan de 
hulpverlening ernstig verstoren. 
Kunt u een website raadplegen, 

 ga dan naar www.bronckhorst.nl 
of een andere site die wordt door-
gegeven voor de laatste informatie 
(waarschijnlijk is dat dan www.

 crisis.nl). Het kan soms zijn dat de 
gemeente een apart telefonisch 
informatienummer opent na een 
ramp of dat we andere manieren 
inzetten om u te waarschuwen of 

-
beeld geluidwagens of sms.”

Daan: “Om de sirenes te testen, hou-
den we in Nederland en dus ook in 

van de maand om 12.00 uur een 
proefalarm. De sirenes geven dan 
één luid alarm dat 1 minuut en 
26 seconden te horen is. Omdat het 
een test is, hoeft u geen actie te 
ondernemen, maar het is wel belang-
rijk dat u weet wat het betekent.” 

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Voor informatie over het omgaan met een calamiteit in Bronckhorst kijk op 

www.bronckhorst.nl. U kunt ons ook bellen via tel. (0575) 75 02 50.

Toon: “Op onze website staat 
veel informatie. Kijk eens op www.
bronckhorst.nl onder Infobalie en 
dan Veiligheid. Samen met de ver-
antwoordelijke hulpdiensten is het 
de taak van de gemeente om ram-
pen te voorkomen en te bestrijden. 
We hebben daarvoor onder andere 
een rampenplan klaarliggen. In het 
rampenplan is de gezamenlijke inzet 

alsmede de ondersteunende taken 
van de gemeentelijke organisatie. 
Als iedereen goed voorbereid is op 

calamiteiten, kunnen de gevolgen 
ervan beperkt blijven. Met de 22 

-

de Veiligheidsregio hebben we de 
risico’s die in onze regio het meest 
waarschijnlijk zijn, in kaart gebracht. 
Denkt u hierbij aan een grote brand, 
ziektegolf of extreem weer. Op 
www.vnog.nl/risicocommunicatie 
leest u in een handig overzicht wat u 
kunt doen om het te voorkomen, hoe 
u zich voorbereidt, wat u kunt doen 
en wat de overheid doet als het toch 
gebeurt.” 

Daan: “Natuurlijk hoeven we niet 
dagelijks in angst te leven voor een 
overstroming of een grote brand. 
Maar met een goede voorbereiding 
is het toch rustiger slapen. De gou-
den tip is: denk vooruit! Wat is een 

één waarbij u rekening houdt met 
een onverwacht lang verblijf bin-
nenshuis. Eten en drinkwater voor 
minimaal drie dagen in huis hebben 
en zorgen voor een draagbare radio 
met extra batterijen. Daarmee kunt 
u de rampenzender volgen voor 

weet waar deze zender zit (Voor 

Deze week:  Aflevering 20

Wat te doen bij een calamiteit
Jasper Wensink was onlangs met een 
paar vrienden een weekendje weg en 
in het vakantiedorp was een grote 
brand waarbij sprake was van asbest. 
Eenmaal thuis bedacht hij zich dat ook 
in zijn dorp iets ernstigs kan gebeuren. 
Hij vroeg zich af hoe hij zich daar op 
voor kan bereiden. Hij heeft wel eens 
reclamespots op TV gezien over een 
noodpakket en weet dat in de gemeente 
iedere eerste maandag van de maand 
sirenes klinken. Tijdens een bezoek 
aan het gemeentehuis kwam hij met 
ons in gesprek over wat te doen bij 
een calamiteit.

Op 8 september a.s. is er op het 
parkeerterrein bij het gemeentehuis 
in Hengelo een demonstratie voor 
elektrisch rijden. Die dag kunt u van 
10.00 tot 17.00 uur kennis maken 
met de mogelijkheden van elektrische 
voertuigen. Altijd al eens willen 
weten of een elektrische fiets, scooter 

8 september en maak een proefritje. 
U kunt er allerlei elektrische voertui-
gen bekijken en er is volop informatie 
over alle mogelijkheden.

Roadshow
De firma Tevi uit Heesch organiseert 
deze demonstratie voor elektrisch 
rijden. Zij gaan een roadshow door 
het hele land organiseren. In de 
gemeente Oss zijn ze gestart en 

nemers zijn ook met een stand aan-
wezig. Als gemeente volgen we de 
ontwikkelingen op het gebied van 
duurzaam vervoer nadrukkelijk en 
we onderzoeken de mogelijkheden 
voor ons eigen wagenpark. Inmiddels 
zijn we een proef gestart, waarbij we 
één elektrische scooter beschikbaar 
stellen voor medewerkers. Deze scoo-
ter kunnen zij gebruiken voor het ma-
ken van dienstreizen. Het gebruik van 
de eigen auto is dan niet meer nodig.

Minder CO2
De ontwikkelingen met elektrisch 
rijden gaan snel. Logisch, als je kijkt 
naar wat het opbrengt voor ons 
milieu. Elektrisch rijden geeft minder 
luchtvervuiling en geluidsoverlast 
en het is een goed alternatief voor 
fossiele brandstoffen als olie en aard-
gas. Zo worden we minder afhanke-

lijk van brandstoffen die we uit de 
natuur halen.

Aangenaam rijden
Elektrisch rijden is een nieuwe rijer-
varing. U gaat vrijwel geruisloos de 
weg op. Elektrische voertuigen zijn 

verbrandingsmotor. De brandstof-
kosten per gereden kilometer zijn 
lager. Kiezen voor elektrisch rijden 
betekent dus geld besparen. Elektrisch 
laden is makkelijk. Tussen het tanken 
van benzine, diesel of lpg en het op-
laden van elektrische voertuigen zit 
een groot verschil. Het opladen van 
de accu van een elektrisch voertuig is 
veel eenvoudiger. U hoeft er niet voor 
naar de pomp, opladen kan overal en 
altijd als de auto stilstaat. Dit kan aan 
huis of via een oplaadpaal op openbare 
parkeerplaatsen. Inmiddels zijn er al 

vier oplaadpunten in onze gemeente: 
er staan drie oplaadpalen in Hengelo, 
bij het gemeentehuis, aan de Molenenk 
en de Hengelosestraat. Een vierde 
oplaadpaal staat op de parkeerplaats 

er nog palen gepland bij het oude 
gemeentehuis in Hengelo en op de 
nog aan te leggen parkeerplaats aan 

Kom kijken bij de roadshow elektrisch rijden!



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.

Op 9 oktober a.s. zijn er weer rijvaar-
digheidsritten voor Bronckhorster 
automobilisten van vijftig jaar en ouder. 
De ritten starten bij restaurant Den 
Bremer in Toldijk. Rijvaardigheidsritten 
zijn bedoeld om automobilisten inzicht 
te geven in het eigen verkeersgedrag 
en vrijblijvend adviezen te krijgen over 
eventuele verbeteringen in het rij-
gedrag. In een ontspannen sfeer gaan 
de rijadviseurs met de deelnemers, 
die zich voor deze rit hebben opge-
geven, ongeveer een half uur rijden 
in hun eigen auto richting Zutphen of 
Doetinchem. Het gaat daarbij niet om 
een examen of een test! Wel moet u in 
het bezit zijn van een geldig rijbewijs. 
Met de rijadviseur wordt de rit nabe-
sproken onder het genot van een kop 
koffie of thee.

Ook aandacht voor nieuwe regels 
Aansluitend kunnen de deelnemers 
een reactie-, gehoor- en een ogentest 
doen. Ook is er een theoretisch ge-
deelte in het programma opgenomen 
om de kennis van de (nieuwe) ver-
keersregels en de verkeerborden 

op te vijzelen, zoals het rijden op de 
rotondes, de maximum snelheden in 
relatie met de wegmarkering, fiets-
stroken, fietssuggestiestroken etc.

Inschrijven
Stichting Welzijn en Veilig Verkeer 
Nederland, afdeling Bronckhorst 
organiseert de rijvaardigheidsritten 
met steun van de gemeente. De kos-
ten voor de ritten bedragen € 12,50 
per deelnemer. Voor meer infor-
matie en/of aanmelding kunt u 
bellen met de heer Jan Holtrigter, 
tel. (06) 24 37 44 43, de heer Evert 
Steentjes, tel.(0314) 62 21 26 of 
mevrouw Janny Wieggers-Bilderbeek, 
tel. (0575) 45 25 38. Inschrijven kan 
tot 16 september a.s. 

Bent u vijftig jaar of ouder, 
inwoner en vindt u het belangrijk 
om eens te kijken hoe het met 
uw (auto)rijvaardigheid in het 
verkeer is gesteld? 
Doe dan mee op 9 oktober.

Rijvaardigheidsritten voor inwoners op 
9 oktober in Toldijk

Snippergroen te koop voor 40 euro 
Interesse in stukje groen bij uw huis? Vraag ons 
naar mogelijkheden

De gemeente vindt het belangrijk 
open en tijdig met u te communice-
ren. Om de afstand zo klein mogelijk 
te houden en u op de hoogte te stellen 
van ons beleid, producten en dien-
sten, activiteiten en vele besluiten. 
We doen dat op verschillende manie-

ren. Via deze gemeentepagina’s, 
www.bronckhorst.nl, allerhande 
gesprekken en bijeenkomsten etc. 
Veel inwoners zijn ook actief op 
sociale media, zoals facebook en 
twitter. Daarom is de gemeente ook 
hier te vinden. 

Volg ons op twitter (@gem_
bronckhorst) of vindt ons leuk op 
facebook (www.facebook.com/
gemeentebronckhorst) en weet 
wat er speelt bij de gemeente!

Volg de gemeente op sociale media

De gemeente verkoopt regelmatig 
stukken zogenaamd snippergroen, 
ook wel overhoekjes genoemd, aan 
particulieren/inwoners. Zij betrek-
ken deze groenstrookjes veelal bij 
hun tuinen. Onlangs besloten b en w 
de prijs hiervoor te verlagen naar 
40 euro per vierkante meter. Reden 
hiervoor is onder meer dat het de 
gemeente geld scheelt in onder-
houd. Kleine stukken groen zijn duur 
in onderhoud omdat ze moeilijker 
bereikbaar zijn met machines. Of 
grond waar kabels en buizen liggen 
ook verkocht kan worden, wordt nog 
nader onderzocht in verband met 
eventuele lopende contracten met 
nutsbedrijven. Heeft u interesse in 
een stukje snippergroen dat om/
nabij uw huis ligt, neem eens contact 
met ons op over de mogelijkheden, 
via tel. (0575) 75 02 50 of kijk op 
www.bronckhorst.nl.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

 onverharde wegen met start en finish bij de Varsselse Molen, van 08.00 tot 20.00 uur, afsluiten 
Veldermansweg, ontheffing inrijverbod voor motoren op diverse wegen in Bronckhorst, stopverbod 
gedeelte Sarinkdijk, van 07.00 tot 17.00 uur, Varsselseweg 34, ontheffing art. 35 Drank- en 

 Horecawet, van 09.00 tot 20.00 uur, Hamove

van 12.00 tot 19.00 uur, Vordense Ondernemers Vereniging

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 23 augustus 2012: 

met mestopslag 
Ontvangen op 24 augustus 2012: 

Ontvangen op 27 augustus 2012: 

Ontvangen op 28 augustus 2012: 

Ontvangen op 29 augustus 2012: 

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

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

 
De stukken liggen van 6 september t/m 17 oktober 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?

(wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belanghebbenden die 
nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen 
later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 28 augustus 2012:

 16 september van 12.00 tot 00.00 uur en 17 september van 09.00 tot 00.00 uur, tijdelijke gebruiks-
vergunning voor een tent, hoek Hulsevoortseweg/Zomerweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 
14 t/m 17 september 2012, stichting St. Willibrordus/Josi Events

de kermis op het Burg. Buddingh’plein, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, van 12.00 tot 
01.00 uur, café/hotel Heezen

Afgegeven op 31 augustus 2012:

12.00 tot 18.00 uur, 10 september van 19.00 tot 21.00 uur, 11 september van 12.00 tot 24.00 uur 

en Horecawet, 11 en 12 september 2012, stichting Volksfeest Hummelo

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 29 augustus 2012:   

bijeenkomstgebouw

Geweigerde omgevingsvergunningen 
Verzonden op 30 augustus 2012: 

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Hummelo; De Woordhof - herziening’

Zienswijze indienen?

Ontwerpbestemmingsplan ‘Voor-Drempt 2011; Rijksweg 20-1’

Zienswijze indienen?

Bestemmingsplannen

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

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

Rondweg 2, Vorden
0575-552222
www.groot-jebbink.nl

Op maat,
persoonlijk

Voor begeleiding bij huiswerk, spelling-, lees- of rekenproble-

Alice van den Heuvel-Janssen

Alice begeleidt

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Viola F1
Diverse kleuren. 
Potmaat 9 cm. 
Draagtray 6 stuks

van 3,49Dvoor

1,99

Grootbloemige viool

wk 36. Geldig van 06-09 t/m 12-09. OP=OP

Gezondheidsproblemen?
Zoekt u een natuurgeneeskundige oplossing,
zonder bijwerkingen?

Neem dan eens contact op met:
Eef Jansen 
orthomoleculair therapeut MBOG
Weverstraat 6, Zelhem e-mail: info@eefjansen.nl
Tel: 0314 - 622630 www.eefjansen.nl

Bij aanvullende verzekering worden consulten geheel 
of gedeeltelijk vergoed.
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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

Pure Aloë Vera 
producten en 

Wellnessavonden op maat. 
Tel. 0575 521316 

www.jannienijkamp.myflpbiz.com

Tekenen en schilderen
bij Atelier KUNSTzin
op versch. dagd.v.d. wk.

Iedereen is welkom.

Tel. 0575 452585

www.atelierkunstzin.nl

T

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

Start v.a. half september

150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
www.expert.nl/winkels

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de 
voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 8 september 2012. Genoemde prijzen zijn exclusief verwijderingsbijdrage.
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Recyclen was nog

nooit zo voordelig!

LED-TV UE40EH5000.

HDMI en USB

LED-TV 32PFL6007.

light 2

LED-TV 

TABLET .

GHz Dual Core processor

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Voor al uw snoeiwerk-
zaamheden in uw tuin 

bent u hier bij het
goede adres!

Robuust & Tijdloos 
te Hummelo 

0314389398/0648934237
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De eerste compositie is van Georg Muffat, 
de Toccata Sexta, gespeeld op het Lohman-
orgel door Mirjam. Het tweede werk is de 
Arabeske van Robert Schumann gespeeld 
door Wilbert op de vleugel en tot slot een 
gezamenlijk werk van Wolfgang Amadeus 
Mozart de Serenade ‘Eine Kleine Nachtmu-

sik’. Zij spelen dit beiden ‘á quatre mains’ op 
het Lohmanorgel. De Toeristenconcertjes op 
de donderdagmiddag hebben zich bewezen 
en zullen in 2013 ongetwijfeld gecontinu-
eerd worden. Op 23 september (15.30 uur ) 
gaan de maandelijkse zondagmiddagconcer-
ten weer van start. De sopraan Annemieke 

van der Ploeg en haar begeleider Jochem 
Schuurman nemen dit concert voor hun 
rekening. Composities van de Leeuw, Lully,
Mendelssohn, Purcell en na de pauze Bach.
Ook in dit concert wordt de vleugel alsmede
het Lohmanorgel in de Dorpskerk gebruikt.
Zie ook www.muziekdorpskerkvorden.nl

Laatste toeristenconcert in Dorpskerk Vorden

Vorden - Donderdag 6 september vindt het laatste 
Toeristenconcert van dit seizoen plaats in de Dorps-
kerk van Vorden. De eigen organist van de Dorps-
kerk, Mirjam Berendsen verzorgt dit concert samen 
met haar echtgenoot Wilbert. Een half uur een 
mooi programma waarbij ook voor de vleugel in de 
Dorpskerk een plaats is ingeruimd.

Mirjam Berendsen Wilbert Berendsen

De eindstand van de Zwembad van 
het Jaar Verkiezing 2012 voor open-
lucht zwembaden is bekend. Het be-
treft de landelijke einduitslag en de 
einduitslag per provincie. De totale 
score bestaat uit het gewogen gemid-
delde van het aantal stemmen (50%) 
en de gemiddelde rapportcijfers 
(50%). Uitsluitend zwembaden met 
minimaal 50 stemmen zijn opgeno-
men in de einduitslag. De landelijke 
winnaar en de provinciewinnaars 

ontvangen op 28 november 2012 hun 
Zwembad Award tijdens de feestelij-
ke Award uitreiking op de Recreatie 
Vakbeurs in Gorinchem. In de lande-
lijke einduitslag behaalde Recreatie-
oord De Warande in het Noord-Bra-
bantse Oosterhout een eerste plaats 
met 753 stemmen, een cijfer van 8,21 
en een totaalscore van 97,40. Het 
Burgemeester Kruijffbad Steenderen 
kreeg 744 stemmen, een 7,77 en een 
totaalscore van 94,26. In de provinci-

ale einduitslag staat het Burgemees-
ter Kruijffbad in Steenderen met deze
cijferlijst op de eerste plaats, gevolgd
door de zwembaden Molenallee in 
Loenen en In de Dennen in Vorden.
In totaal hebben 19.984 mensen in 
de afgelopen weken hun stem uitge-
bracht op een van de genomineerde 
openlucht zwembaden. Dat is 23%
meer dan vorig jaar. De verkiezing
was dan ook een groot succes!

Het Steenderense zwembadpersoneel
is zeer verheugd met deze uitslag.
“Het is ons weer gelukt!!! 1e van Gel-
derland!!! 2e van Nederland!!! Wij be-
danken hiervoor alle bezoekers voor
hun stem!!!”

Zwembad van het Jaar verkiezing 2012

Burgemeester Kruijffbad 
tweede van Nederland

Steenderen - Na een spannende eindsprint in de Zwembad van het 
Jaar verkiezing kwam het Steenderense Burgemeester Kruijffbad op 
de tweede plaats in de landelijke einduitslag van de categorie Open-
lucht Zwembaden. In de provinciale einduitslag werd een eerste plaats 
behaald!

Burgemeester Kruijffbad Steenderen: 2e van Nederland, 1e van Gelderland!

Met een opvallende rij auto’s zijn 
enkele Bronckhorster kernen be-
zocht en is er goed contact op straat 
geweest. De boodschap van het cam-
pagneteam was helder: Ga stemmen, 

denk na over het goede programma 
van de PvdA en stem op Otwin van 
Dijk, nummer 31 op de lijst. 

Zo komt de achterhoek in beeld!

PvdA Bronckhorst

Steun voor regionale 
kandidaat op ludieke 
manier

Bronckhorst - Op zaterdag 1 september heeft het campagneteam van 
de PvdA Otwin van Dijk, de Achterhoekse kandidaat voor de PvdA in 
de Tweede Kamer, in beeld gebracht bij de bevolking.

Met deze oldtimer toont de PvdA duurzaamheid en creativiteit!

Zij zorgen voor een gezellige 
avond met liedjes, sketches en 
veel humor. Het bestuur van de 
KBO hoopt dan weer veel leden 
te mogen begroeten.

Vrijdag 7 september
Opening nieuwe seizoen 
KBO Keijenborg
Keijenborg - Op vrijdag 7 september 
vindt de jaarlijkse traditie van de KBO 
Keijenborg plaats: ‘De opening van het 
nieuwe seizoen’. De avond begint om 
19.30 uur in zaal Winkelman met me-
dewerking van ‘De Oppeppers’.
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Finstral Nederland is leverancier van 
kunststof en aluminium kozijnen, 
deuren, serres, schuifpuien en dak-
kapellen. Finstral is gevestigd aan de 
brinkhorst 21 te Zutphen en levert in 
de stedendriehoek (Deventer-Zutphen-
Apeldoorn) rechtstreeks aan particulie-

ren die hun kozijnen gaan vervangen. 
Finstral Nederland levert in heel Ne-
derland en heeft de afgelopen 25 jaar 
al meer dan 250.000 kozijnen geleverd 
en gemonteerd. De weg naar Finstral 
wordt veelal via mond tot mond recla-
me gevonden. Dit is mede te danken 

aan de uitgebreide garantie die Finstral 
geeft op haar producten, maar ook 
door de eigen montageteams, service-
afdeling en vanuit de klant denkende 
verkoopadviseurs. Finstral kunststof 
kozijnen zijn uniek in haar soort door 
de ingewalste houtnerfstructuur (alle 
andere leveranciers gebruiken folie) 
aan de binnen- en buitenzijde. Dit heeft 
functionele en esthetische voordelen. 
Kozijnen met een ingewalste houtnerf-
structuur zijn kras- en slagvast, antista-
tisch en krijgen een niet van hout te 
onderscheiden uiterlijk. Dit alles kunt 
u met eigen ogen aanschouwen in on-
ze showroom te Zutphen.

Kozijnen actie bij Finstral
Zutphen - Tot 30 september geeft Finstral Nederland uit Zutphen tot 
4.000 euro voordeel op de aankoop van uw kozijnen. Zo kunt u bij uw 
aankoop kiezen voor gratis 3-voudig glas i.p.v. dubbel glas, gratis hor-
ren, deurpanelen of screens; het is uw aankoop en u mag zelf kiezen 
wat u aan extra’s voor uw woning wilt ontvangen. 

Voor meer informatie over deze actie en Finstral Nederland kunt u 
kijken op www.finstral-nederland.nl/najaar

Landgoed Keppel kent een lange en 
rijke geschiedenis die teruggaat tot 
de late middeleeuwen. Het ruim 630 
hectare grote landgoed is gelegen 
tussen Doetinchem en Doesburg en 
bestaat uit een buitenplaats, bossen 
en landerijen. Bij het landgoed beho-
ren meerdere erven die een divers ge-
bruik kennen. Kenmerkend voor het 
landgoed is de ligging aan de Oude 
IJssel die voor zowel de buitenplaats 
als het zuidelijke gedeelte van het 
landgoed het beeld en de specifieke 
kwaliteit bepalen. De buitenplaats 
is sterk verweven met het westelijk 
gelegen dorp Laag-Keppel. 75% van 
de in Nederland voorkomende land-

goederen is in eigendom van particu-
lieren. Landgoedeigenaren en andere 
grootgrondbezitters waren en zijn 
nog steeds erg belangrijk voor het 
cultuurlandschap van Gelderland, 
zoals we dat vandaag de dag ken-
nen. Landgoederen dragen bij aan 
de landschappelijke, ecologische en 
cultuurhistorische kwaliteit in Ne-
derland. Veel landgoedeigenaren zijn 
moderne landschapsondernemers, 
gericht op de toekomst en wortelend 
in de historie. Vaak hebben ze een 
inspirerende lange termijn visie, die 
zeker zeldzaam is geworden in deze 
toch wel wat haastige samenleving. 
Graag wil men u laten zien wat er al-

lemaal komt kijken bij het in stand 
houden van een landgoed vandaag 
de dag. Om 10.00 uur wordt de land-
goedvisie van landgoed Keppel ge-
presenteerd, waarbij wordt ingegaan 
op de toekomst van het landgoed en 
de wijze waarop het landgoed voor 
de volgende generaties zal worden 
behouden. Daarna krijgt u een rond-
leiding over het landgoed, waarbij 
wordt verteld over de flora en fauna 
die op het landgoed voorkomt en het 
beheer wat daarbij komt kijken. Het 
project Leven op Landgoederen van 
Landschapsbeheer Gelderland wordt 
uitgevoerd met steun van diverse lan-
delijke en provinciale fondsen. Het 
doel van het project is het Gelderse 
publiek kennis te laten maken met 
particuliere landgoederen als moder-
ne maatschappelijke ondernemers in 
het landschap. 

Natuurlijk hoopt men dat deelnemers 
enthousiast worden om vrijwilliger 
te worden op deze landgoederen in 
hun eigen omgeving. Kijk voor meer 
informatie over de excursies en het 
vrijwilligerswerk op de landgoederen 
op de website: www.landschapsbe-
heergelderland.nl en voor informatie 
over historische buitenplaatsen op: 
www.buitenplaatsen2012.nl

Project Leven op Landgoederen

Maak kennis met landgoed Keppel

Bronckhorst - Bent u benieuwd naar het leven op een landgoed? Wilt 
u meer weten over de historie en over de natuur en landschap van 
landgoederen? Ga dan mee op een van de vier excursies die Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland en enkele landgoederen dit najaar orga-
niseren. Behalve het landgoed Keppel zijn er nog drie landgoederen in 
het project opgenomen. De eerste excursie vindt plaats op zaterdag 15 
september om 10.00 uur. Dan presenteert landgoed Keppel haar land-
goedvisie, aansluitend vindt een excursie plaats over het landgoed. U 
maakt kennis met landgoed Keppel en krijgt een rondleiding, waarbij 
uitleg zal worden gegeven over de boeiende historie en de rijkdom 
aan natuur en landschap. Ook krijgt u een kijkje in het leven van een 
landgoedeigenaar en leert u wat er zoal komt kijken bij het in stand 
houden van een landgoed. U kunt zich opgeven voor deze en andere 
excursies via www.landschapsbeheergelderland.nl. Deelname aan deze 
excursie is gratis.

Kasteel Keppel in het jaar 1920

Het enthousiasme van de kerk komt 
niet beter tot uiting dan in de muziek 
en zang van de Black Gospel. Zeker 
als dat vertolkt wordt door het Black 
Gospelkoor Benediction. Ook voor 
niet-kerkmensen een belevenis. Black 
Gospel is echte soul music – zingen 
vanuit je ziel – en is inmiddels enorm 
populair geworden in Nederland. Alle 
muziekstijlen vind je erin terug: jazz, 
blues, rock, funk en reggae. Van in-
getogen tot zeer uitbundig; van so-
listisch tot massaal. De teksten zijn 
geïnspireerd door het evangelie. Het 
Black Gospelkoor Benediction uit 
Enschede is in Nederland toonaan-
gevend. Sinds de oprichting in 1997 
heeft het honderden optredens ver-
zorgd in binnen- en buitenland. 
Het 30 leden tellende koor wordt tij-
dens het concert ondersteund door 
een vijfkoppige begeleidingsband. Be-
nediction zingt Black Gospel zoals het 
hoort te zijn. Van de klassieke spiritu-
als tot de moderne Urban Contempo-
rary Gospel, het passeert allemaal de 
revue wanneer Benediction het po-
dium betreedt. Onder leiding van di-
rigent/toetsenist André Bijleveld staat 
Benediction garant voor een energiek 
optreden, waarbij het haast onmoge-
lijk is om te blijven zitten. Tijdens dit 

concert is er speciale aandacht voor
de kinderen. Ze zullen samen met de
band een swingend lied instuderen, 
waarbij ook de volwassenen worden
betrokken. Neem dus zoveel mogelijk
kinderen mee.

Een van de laatste optredens was 
een concert in de grote zaal van pop-
centrum Metropool in Hengelo(o). 
Het dagblad Tubantia schreef o.a.: ‘
Metropool puilde uit. De show was 
muzikaal zo sterk, zo opzwepend 
en energiek dat ze het publiek zon-
der probleem op sleeptouw konden
nemen. Niet alleen met stukken op
gospelbasis. Ook stukken als Have a
little faith, Lonely Day en Lean on me
bleken in een gospelsetting uiterst 
geloofwaardig ‘ . Dirigent André Bij-
leveld studeerde piano-lichtemuziek
aan het Hilversummer conservato-
rium. Hij verkreeg landelijke bekend-
heid als jurylid van Korenslag en is di-
rigent van een 8-tal gospelkoren. Een
mooie bijkomstigheid is dat de entree
en de koffie gratis is. De deurcollecte
wordt aanbevolen. Het anderhalf uur
durende concert begint om 12.00 
uur. Na het concert kan er onder het
genot van koffie met taart of limo-
nade met ijs nog worden nagepraat.

Black Gospel in 
Dorpskerk Vorden

Vorden - Met een inspirerende kerkdienst in de Christus Koningkerk
en een concert van het Black Gospelkoor Benediction in de Dorpskerk
op zondag 9 september start voor de plaatselijke kerken het nieuwe
seizoen 2012/2013. Het concert wordt door de Raad van Kerken in Vor-
den aangeboden aan de bevolking van Bronckhorst.

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. Er
zullen ook nieuwe objecten van haar
hand te zien zijn. Kijk voor meer in-
formatie op www.annie.elissen.com.
Gastexposant is Kathleen Osborne
met haar schilderijen. Zij woont en 
werkt in Baak en schildert figuratief
met magisch realistische elementen.

Annie Elissen exposeert 
in de Kapel

Bronkhorst - Van zaterdag 8 t/m vrijdag 14 september exposeert Annie
Elissen uit Brummen in de Kapel van Bronkhorst. Dagelijks geopend
van 11.00 tot 17.00 uur.

Nieuw werk van Annie Elissen, te zien in de Kapel van Bronkhorst.

Laat je meevoeren in de wandelende 
theatervoorstelling, waarin intieme 
en onoverdreven familieverhalen 
van kasteelheren en tuinbazen je 

meenemen naar een bewogen ver-
leden. Een bijzondere voorstelling 
in samenwerking met Stadsavontu-
ren op zondag 9 september a.s. om 

13.30 uur. Belangstellenden kunnen 
kaarten reserveren via www.natuur-
monumenten.nl of de Ledenservice, 
tel. 035 - 6 55 99 11. 
Aansluitend is het mogelijk je aan 
te melden voor een High Tea in de 
historische kasteelmoestuin Hof 
van Hackfort, uit de Keuken van 
Hackfort.

Theater op landgoed Hackfort 
Vorden
Vorden - Ga op Open Monumentendag mee met de verhalenverteller 
en ontdek landgoed Hackfort met zijn verborgen historie. Verhalen, 
fabels, roddels en achterklap over stevige torens, krachtige karak-
ters en zinnelijke zichtlijnen.
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Vijftien schitterende ‘non stops’ zijn 
gebouwd, waarvan het merendeel op 
het bekende trialterrein ‘de Langen-
berg’. Om het geheel van een korte 
rijroute te voorzien zijn er drie non 
stops buiten ‘de poort’ gebouwd.
Elke non-stop heeft een prachtige 
naam gekregen, wat te denken van 
namen als ‘het zandgat’, the Main-
road, het Schwartzwald, het Hune-
bed, Hell’s gate of Save Harbor’. Stuk 
voor stuk beauty’s waar de buiten-
landse gasten nog raar van zullen 
gaan opkijken. Het is de ZAMC te-
vens gelukt om aan elke non stop een 
sponsor te verbinden en die hebben 
natuurlijk ook alle belang bij spekta-
kel en positieve uitstraling. Erg in het 
oogspringend zal non stop ‘the Wall’ 
zijn. Een tweetal zeer getalenteerde 
graffiti-artiesten hebben een prachtig 
artistiek kunstwerk gecreëerd op en-
kele grote betonplaten.

Inmiddels is de inschrijving gesloten 
en staat dus vast dat zich 120 deel-
nemers uit 14 landen hebben aange-
meld. Een aantal waar de organisatie 
zeer content mee is. Natuurlijk staan 
de EK toprijders uit Spanje en Italië 
aan de start, maar ook grote talenten 

uit Engeland, België en de Scandina-
vische landen. Nederland komt met 
14 rijders aan de start. Deze laatste 
EK wedstrijd van dit seizoen zal in 
Zelhem zijn ontknoping krijgen en 
bepalen wie zich tot de Europese 
kampioen mag laten kronen.

Wordt het inderdaad Matteo Grat-
tarola uit Italië, die tot dusver alle 
wedstrijden in zijn zak stak en daar-
mee wellicht het grootste recht heeft 
om op het hoogste schavotje te staan? 
Kan bij de jeugd de sterke Duitse rij-
der Xaver Kadlec zijn Spaanse oppo-
nent Jaime Busto nog de stuipen op 
het lijf bezorgen? Kadlec was onlangs 
nog op de Langenberg om de ‘non 
stops’ teverkennen.

Gaat bij de dames (Women) eindelijk 
Becky Cook uit Engeland met de titel 
aan de haal of wordt het haar landge-
noot (maar zeker geen vriendin) Em-
ma Bristow, die haar echt kort op de 
hielen zit? Of gaat Multi Europees en 
wereldkampioen Laia Sanz uit Spanje 
hier roet in het eten gooien door voor 
of tussen deze beide kemphanen te 
rijden. Kampioen kan ze niet meer 
worden door een gebroken voet eer-

der dit seizoen.

Bij de 40+ starten twee Nederlandse 
toprijders, Marco Reit en John van 
Veelen, die beide top drie in de tus-
senstand staan. maar of ze oud-we-
reldkampioen Tommy Ahvala uit Fin-
land van de zege kunnen afhouden is 
de grote vraag.

Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf woensdagmiddag 12.00 uur 
gaat de EK camping open. Donder-
dag en vrijdag zijn de vrije trainin-
gen van 10.00 tot 13.00 uur en van 
15.00 tot 18.00 uur (vrije toegang).
Vrijdagavond om 20.00 uur is de of-
ficiële opening door Burgemeester H. 
Aalderink. Voor iedereen vrij toegan-
kelijk.
Zaterdag rijden de Women (dames) 
en de Europese topjeugd. Start tussen 
9.30 en 11.00 uur. Er worden twee 
ronden van elk 12 non stops gereden 
met totaal 5 uur rijtijd. Zondag rijden 
de EK cracks, de Junior Cup en de 40 
+ Cup. Start tussen 9.30 en 11.00 uur. 
De ‘grote’ mannen rijden twee ron-
den van elk 15 non stops met ook to-
taal 5 uur rijtijd.

Bezoekers kunnen het trialterrein ‘de 
Langenberg’ via de Hengeloseweg en 
de Korenweg bereiken. Voetgangers 
en fietsers kunnen het terrein ook via 
het bekende tunneltje bereiken.

ZAMC is klaar voor EK Trial

Zelhem - Het komende weekeinde gaat het toch echt gebeuren. Dan 
moeten al die vele en intensieve voorbereidingen hun vruchten gaan 
afwerpen. Alles is in gereedheid gebracht voor een onvergetelijk trial-
sportweekend. Het ziet er allemaal geweldig uit.

De liedjes van Bender gaan veelal 
over dingen waar we ons graag aan 
voorbij ‘haasten’ maar die, hoe hard 
je ook rent, eigenlijk niet te ontlopen 
zijn. Liedjes die raken en ontroeren. 
De bijna poëtische en melancholieke 
teksten van Bert Vissers spelen een 
bepalende rol in hun muziek. De ka-
rakteristieke, soms rauwe zang van 
Vissers, de chansonachtige melodie-
lijnen en sobere arrangementen ge-
ven Bender een eigentijds muzikaal 
gezicht. Het is duidelijk te horen dat 
arrangeur/gitarist Tom Bak en con-

trabassist Jos Caspers zich jarenlang 
hebben gewijd aan verschillende mu-
ziekstijlen, variërend van flamenco, 
latin, pop tot gipsyjazz. Hun demo-
cdis alregelmatig te horen op de
radio. De drie veertigers lijken een
nieuwe weg te zijn ingeslagen, waar-
bij de hang naar muzikale eenvoud
en soberheid de boventoon voert; een
weg die, ook tot hun eigen enthou-
siasme, leidt tot een steeds verder
groeiende populariteit met vele op-
tredens. Kaarten kunnen via www.
tom-vorden.nl gereserveerd worden.

Muziekgroep Bender 
in TOM Vorden

Vorden - Vrijdag 7 september treedt ‘Bender’ op in Theater Onder de
Molen aan de Lindeseweg 29 te Vorden. Bender is een Haarlemse mu-
ziekgroep van liedjesmaker en zanger Bert Vissers (niet te verwarren
met de beroemde cabaretier), gitarist Tom Bak en contrabassist Jos 
Caspers. Eigenzinnige muzikanten die na verschillende muzikale om-
wegen doen wat ze ‘t allerliefste doen: mooie, eigen Nederlandstalige
liedjes maken en spelen in kleine, intieme theaterzaaltjes. Vaak met
z’n drieën, soms met één of meer gastmuzikanten. Aanvang 20.30 uur.

De cursus Digitale Fotografie, die 
gegeven wordt door Henk Viscaal, 
is voor diegenen bedoeld, die meer 
willen weten over fotografie in het 
algemeen, maar ook graag betere 
foto’s willen maken. Het maakt 
niet uit of de digitale camera net ge-
kocht is, of dat er al een paar jaar 
opnames mee worden gemaakt. Er 
is een aantal basisregels, die ervoor 
kunnen zorgen dat een kiekje een 
mooie foto genoemd kan worden. 
Er wordt tijdens de cursus uitge-
gaan van een aantal basisprincipes, 
die voor iedere camera gelijk zijn. 
Tijdens de cursus zal zo af en toe 
op locatie gefotografeerd worden 
om het geleerde in praktijk te bren-
gen. Iedere les worden opdrachten 
gegeven, die als ‘huiswerk’ worden 
meegegeven. De resultaten worden 
tijdens de volgende les besproken.
Gabriella Halvax, die in juli op het 
KasteelTuinFestival Achterhoek 
danste, verzekert dat leeftijd noch 
gewicht een rol spelen bij het volgen 
van de cursus Oriëntaalse buikdans. 
In buikdans treffen ongegeneerde 

levenslust, elegantie, zachtheid, har-
monie en creativiteit elkaar. Eeuwen 
geleden dansten priesteressen haar 
als een ode aan het leven, de macht 
van de liefde en het geschenk van 
de vruchtbaarheid. Er wordt geleerd 
vanuit het bekken met het lichaam 
cirkelvormige en achtvormige figu-
ren te maken die een harmonische 
werking hebben. Maar ook de ener-
gieke en heftige, losschuddende 
heupbewegingen komen aan bod. 
De buikdans verbindt de vrouw diep 
met haar vrouwelijkheid. En neemt 
je mee, weg uit het alledaagse naar 
een wereld van poëzie, concentratie 
en plezier.
 
Een dagboek schrijven kan toch ie-
dereen! Ja zeker, maar een boeiend 
dagboek schrijven moet je soms 
leren. Daarom staat de cursus Dag-
boek schrijvenkomend seizoen voor 
het eerst op het programma. Voor 
mensen die het leuk vinden om te 
schrijven, zomaar voor zichzelf, een 
kort verhaal, een gedicht, een mooie 
regel is deze cursus een aanrader. 

Docente Els Morsink heeft meerdere 
schrijfcursussen gevolgd en draagt 
haar kennis en ervaring graag over. 
Nodig zijn, volgens haar, een fijne 
schrijfpen, een beetje lef en fantasie.
 
OUDE BEKENDEN
Natuurlijk blijft de KunstKring 
Ruurlo ook de bekende cursussen 
verzorgen, die al jaren door veel 
enthousiaste, creatieve deelnemers 
worden gevolgd. Het gaat dan om 
de Basiscursus Tekenen voor begin-
ners en de (Pen)teken cursus voor 
gevorderden en de schildercursus-
sen Olieverf en Aquarel/acryl. Bij de 
cursussen Boetseren en Speksteen 
bewerken leren cursisten prachtige 
beeldjes te maken, figuratief of ab-
stract. Ook de naaldkunsten worden 
beoefend: een eigen quilt maken bij 
de cursus Patchwork/Quilten of bij-
zondere borduurtechnieken leren bij 
de cursus Borduren. Alle cursussen 
worden verzorgd in het atelier van 
de KunstKring in het Kulturhus van 
Ruurlo. Op www.kunstkringruurlo.
nl is meer informatie over de cursus-
sen te vinden, zoals kosten en data. 
Voor het opgeven voor een cursus of 
voor meer informatie kan je mailen 
naar cursusadministratie@kunst-
kringruurlo.nl of bellen met 0573 
453090 of 0573-451245.

Fotograferen, dansen en schrijven

Nieuwe cursussen KunstKring Ruurlo
Ruurlo - Dat er bij de KunstKring Ruurlo getekend en geschilderd 
wordt, geboetseerd en met speksteen gewerkt, dat er prachtige quilts 
gemaakt worden, dat is algemeen bekend. Nieuw is dat er komend 
seizoen cursussen Digitale Fotografie, Dagboek schrijven en Oriën-
taalse buikdans gegeven worden.

Om het certificaat geldig te houden, 
is er gedurende de wintermaanden 
(8x) elke maand een oefenavond 
op de maandagavond van 19.30 tot 
21.30 uur in Dorpshuis ‘de Horst’ in 
de Keijenborg.

Naast het oefenen van de basisvaar-
digheden, theorie en veel praktijk-

oefeningen, wordt er ook regelmatig
samengewerkt met lotusslachtof-
fers, alles volgens de richtlijnen van
het Oranje Kruis.
 
Op maandag 3 september starten de
herhalingslessen onder begeleiding
van kaderinstructeur Gerrit Vos-
kamp. Uiteraard kunt u hierbij aan-
sluiten, maar daarvoor hebt u een 
geldig EHBO-certificaat nodig. 

Daarnaast kunt u ook herhalingsles-
sen AED en reanimatie volgen. Nade-
re informatie hierover vindt u op de
site: www.ehbokeijenborg.webklik.nl
of door te bellen met Dorie Tolkamp,
tel. 0575-462923.

EHBO Keijenborg start 
nieuw seizoen
Keijenborg - De EHBO vereniging 
Keijenborg, opgericht in oktober 
1951, is een kleine, laagdrempe-
lige vereniging die vrijwilligers 
met een geldig EHBO-diploma de 
mogelijkheid wil bieden het cer-
tificaat geldig te houden tegen 
lage contributie.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Slagen:
1. “Dat slaagt ’m.” Dat komt hem van pas. “Dat slaagt ‘m 

wal, a’j ’m komt halen met de auto.”
2. “Slagen op”, lijken op. “Hee slaagt op zien moder.”

 B. Trouweri’je:
  Trouwerij. “Da’s mi’j ne trouweri’je van niks, ze hebt völ te 

völle jach.”

 C. Heujen:
1. Hooien. “Ze bunt an ’t heujen in de wide.”
2. “Neet hen heujen hoven.” Niet zo erg hoeven opschieten. 

“Doot ’t toch kalm-an, i’j hooft toch neet hen heujen.”
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Op woensdag 5 september 
wordt ‘Open Monumentendag 
2012’ Bronckhorst geopend 
door wethouder Arno Spek-
schoor. Jeroen Philippona, 
internationaal bekend bomen-
deskundige uit Zutphen, ver-
zorgt daarna een lezing onder 
de titel ‘Monumentale bomen 
in de gemeente Bronckhorst’. 
De avond begint om 20.00 uur 
(zaal open om 19.30 uur) en 
vindt plaats in het Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6 in Vor-
den. De toegang en een kopje 
koffie zijn gratis. 
In Steenderen is op zaterdag 8 
september van 11.00 tot 17.00 
uur de voormalige notariswo-
ning aan de Dorpsstraat 10-12 
voor bezichtiging open. De vil-
la is onlangs geheel gerestau-
reerd en in gebruik genomen 
door Architectenbureau Boer-
man Kreek.
Op zaterdag 8 en zondag 9 sep-
tember van 11.00 tot 17.00 uur 
zijn in de gemeente Bronck-

horst op de volgende locaties 
activiteiten en rondleidingen:
Landgoed Enghuizen, Hum-
melo. Op beide dagen twee 
geleide wandelingen om 11.30 
uur en 14.00 uur. Bijzondere 
bomen en gerestaureerde 19e 
eeuwse bruggen. Vertrekpunt 
hotel-café-restaurant De Gou-
den Karper, Dorpsstraat 9 in 
Hummelo.
Landgoed ’t Zelle, Ruurlose-
weg 92, Hengelo. Op beide da-
gen elk uur rondwandelingen 
in het bosgebied: slingerpaad-
je, historische zwemvijvers en 
waterdoolhof. Daarnaast op 
gezette tijden informatieve 
wandelingen rond het huis 
binnen de gracht.
Tevens informatiemarkt van 
diverse ‘groen’-organisaties 
(zie onder).
Landgoed Den Bramel, Almen-
seweg 47, Vorden. Op beide 
dagen geleide wandelingen 
rond het huis om 11.30 uur 
en 14.30 uur. Bijzondere aan-

dacht voor indrukwekkende 
monumentale bomen. 
Natuurgebied Het Enzerinck 
aan de Almenseweg in Vor-
den. Op beide dagen een wan-
deling onder leiding van de 
beheerder om 13.00 uur. Spe-
ciale informatie over onder an-
dere de reconstructie van het 
landgoed en het herstel van de 
lanen.
Pinetum De Belten, Wilden-
borchseweg 15 in Vorden. 
Op beide dagen doorlopend 
rondleidingen langs ongeveer 
1.000 verschillende soorten 
coniferen. Een van de grootste 
verzamelingen ter wereld. 
Openbare begraafplaats Vor-
den, Kerkhoflaan 4. Op beide 
dagen geopend en regelmatig 
rondleidingen door de beheer-
der. Unieke aanleg in fraaie 
natuur. Diverse historische 
grafkelders. 
Informatiemarkt bij buiten-
plaats ’t Zelle te Hengelo Gld. 
Beide dagen van 11.00 tot 
17.00 uur, deelnemende orga-
nisaties: Landgoed ’t Zelle - IVN 
Noord- en Midden-Achterhoek 
- Imkersvereniging De Voor-
uitgang, Hengelo Gld. - Regio 
Oost, Vrienden van het fruit - 
Stichting Vlindertuin Vorden 
- Stichting ’t Onderholt - Ver-
eniging Bomenbelang Vorden 
en Bomenstichting Achter-
hoek - Stichting Achterhoek 
weer Mooi.

Open Monumentendag 2012: 
‘Groen van Toen’
Bronckhorst - De Open Monumentendag wordt dit jaar 
gehouden op zaterdag 8 en zondag 9 september. 
Speciaal in de gemeente Bronckhorst is er een unieke le-
zing op woensdag 5 september.
Het thema van dit jaar is ‘Groen van Toen’. Met de vele 
kastelen en landgoederen, oude villa’s, monumentale bo-
men, begraafplaatsen, en dergelijke is dit natuurlijk een 
onderwerp waarvan in onze gemeente veel te zien en te 
genieten is. Op landgoed ’t Zelle is een speciale Informa-
tiemarkt georganiseerd. Onderstaand een overzicht van 
de georganiseerde activiteiten.

Op beide dagen, zaterdag 8 en 
zondag 9 oktober wordt er van 
11.00 tot 17.00 uur voorlich-
ting gegeven door Landgoed ’t 
Zelle, IVN Noord- en Midden-
Achterhoek, Imkersvereni-
ging De Vooruitgang uit Hen-
gelo Gld., Regio Oost van de 
Vrienden van het Oude Fruit, 
Stichting Vlindertuin Vorden, 
Stichting ’t Onderholt, Ver-
eniging Bomenbelang Vorden 
samen met Bomenstichting 
Achterhoek en de Stichting 
Achterhoek weer Mooi.
Elke organisatie zal zich uitge-
breid presenteren. 

Landgoed ’t Zelle laat bezoe-
kers kennis maken met de 
plannen van het herstel van 
de historische zwemvijver, het 
waterdoolhof, het slingerlaan-
tje, etcetera. 

Daarnaast is er op gezette tij-
den gelegenheid om een kijkje 
binnen de gracht te nemen. 
Het IVN zal uiteraard aan-

dacht besteden aan onder an-
dere educatieve activiteiten en 
cursussen over onze groene 
omgeving, maar natuurlijk 
ook vertellen over de fraaie 
historische landgoederen met 
de bijzondere bosgebieden.
Het imkersvak is natuurlijk 
vele eeuwen oud. De Imkers-
vereniging De Vooruitgang is 
een van de oudste in onze re-
gio. Het belang van de bijen 
voor de natuur is natuurlijk 
alom bekend. Men laat u met 
enthousiasme een en ander 
hiervan zien.

De Vrienden van het Oude 
Fruit vertellen u graag over 
vele oude fruitrassen en geven 
graag advies over beheer en 
onderhoud van fruitbomen. 
Uiteraard vormt het determi-
neren van oude fruitrassen 
altijd weer een spannend ele-
ment. Wie komt er weer met 
nieuwe onbekende appels, pe-
ren of pruimen?
In historische landschapsbe-

schrijvingen lezen we al over
onze grote vlinderrijkdom. 
Is dit nog steeds het geval en
waar kunnen we deze fladde-
raars allemaal zien? De men-
sen van de Vordense Vlinder-
tuin vertellen het u graag.

Natuurvereniging ’t Onderholt
beijvert zich ervoor dat de boe-
ren betrokken moeten blijven
bij het onderhoud en beheer
van het landschap. Zij hebben
het landschap in vele eeuwen
mede gevormd en het ons,
met name in onze omgeving,
in een fraaie vorm nagelaten.
Bomen zijn natuurlijk in ons
Achterhoekse coulisseland-
schap dominant aanwezig. Ve-
le normale, maar ook veel bij-
zondere. Allemaal behoeven
ze aandacht. Bomenbelang
en de Bomenstichting zorgen
hiervoor.

Bij velen nog onbekend is de 
Stichting Achterhoek weer 
Mooi. Zij maken u graag deel-
genoot van hun ideeën. Heg-
gen, houtwallen, kleine bosjes,
grote bomen, etcetera verdwij-
nen. Behoud en herstel is voor
ons allemaal van groot belang.
U bent van harte welkom bij
Huis ’t Zelle aan de Ruurlose-
weg 92 in Hengelo.

Tijdens Open Monumentendag 2012:

‘Groene’ Informatiemarkt
op ‘t Zelle
Hengelo - In het kader van de Open Monumentendag 2012 
organiseert de Stichting Open Monumentendag Bronck-
horst een speciale Informatiemarkt. Overeenkomstig het 
jaarthema ‘Groen van Toen’ zijn een aantal organisaties 
uit de gemeente Bronckhorst aanwezig om het een en an-
der te vertellen over interessante onderwerpen die met 
historisch groen te maken hebben.

Boekenmarkt. Er is een boekenmarkt 
met heel veel boeken; prijzen al vanaf 
1 euro. Curiosamarkt. Ook is er een 
leuke curiosamarkt met oude spul-

len, hebbedingetjes en antiek. Ver-
der zal meesterbakker Aloys Lurvink 
sponsor oliebollen bakken en er is nog 
veel meer lekkers. Fresco’s. Er zijn 

prachtige fresco’s in de pas gerestau-
reerde Remigiuskerk te bezichtigen. 
Expositie. Onze jongens in Indië, het 
vergeten leger. De laatste kans om de-
ze zeer gewaardeerde expositie over 
Nederlands Indië te komen bekijken. 
Na 31 oktober is deze expositie voor-
bij. Kortom veel variatie en vermaak 
in het centrum van Hengelo Gld. Zie 
ook: www.museum40-45.com

Open Monumentendag

‘Groen van Toen’ bij Achterhoeks 
Museum

Hengelo - Het Achterhoeks Museum 1940-1945 uit Hengelo heeft heel 
veel groen van toen. Het museum organiseert daarom in samenwer-
king met de vrienden van de Remigiuskerk op zaterdag 8 september 
van 10.00 tot16.00 uur extra activiteiten in verband met het open mo-
numentenweekend 2012.

Natuurlijk kan op deze dag ook 
de toren van de kerk beklommen 
worden. Verder komt er een imker 
met bijen. Hij zal vertellen over de 
bijzondere kunst van het bijen hou-
den. Aansluitend bij het thema van 
de Open Monumentendag ‘Groen 
van Toen’ wordt er ondermeer een 
speciale kloostersoep geserveerd: de 
enige echte Remigiussoep! 

Motto: ‘Olderwets lekker etten veur 
weinig geld!’ De markt is van 10.00 
tot 16.00 uur rondom de Hengelose 
Remigiuskerk. ‘Olde köster’ opent 
uniek Stiltecentrum. Op deze dag 
wordt ook het bijzondere Stiltecen-
trum, dat vanaf de straat toeganke-
lijk is voor bezoekers, geopend. Het 
Stiltecentrum heeft in vroeger eeu-
wen dienst gedaan als sacristie. 

Tot ver in de twintigste eeuw was 
de ruimte in gebruik als ‘arrestan-
tenhok’ en in 2010 was het nog een 
tuinschuur! Het sober ingerichte 
Stiltecentrum biedt bezoekers en 

voorbijgangers dagelijks de moge-
lijkheid zich even terug te trekken 
of een kaarsje te branden en te ge-
nieten van de heel bijzondere sfeer 
in deze eeuwenoude, monumentale 
kerk. De openingshandeling zal 
deze ochtend rond half elf worden 
verricht door de ‘olde köster’, Her-
man Lubbers. De gehele dag kan 
men het Stiltecentrum én de kerk 
bezichtigen. Miniconcert. 

De dag wordt luisterrijk besloten 
met een miniconcert door de Aca-
pella Zanggroep VPS KeK, bestaan-
de uit vier mannen (www.vpskek.
nl), samen met de acht dames van 
Zanggroep The Notes uit Alphen 
aan de Rijn. Het concert begint om 
15.45 uur. 

Veel te beleven dus in en rond de 
Hengelose Remigiuskerk op zater-
dag 8 september! Informatie www.
protestantsegemeentehengelogld.
nl of Vrienden van de Remigius-
kerk, Ria Zweers, tel 0575-461915.

Zaterdag 8 september

‘Olderwets lekker etten’ 
bij Remigiuskerk Hengelo
Hengelo - Gezellige markt en echte Remigiussoep. Op zaterdag 8 
september is het weer Open Monumentendag. Rondom de onlangs 
gerestaureerde Remigiuskerk is er een gezellige markt met ouder-
wetse lekkernijen, streekproducten, kinderactiviteiten, curiosa en 
boeken.

Een avond vol sfeer en variatie op 
zaterdag 8 september om 20.00 uur. 
Bij minder geschikt weer vindt het 

concert binnen plaats in de kasteel-
zaal. Belangstellenden kunnen kaar-
ten reserveren via www.natuurmo-
numenten.nl of de Ledenservice, tel
035 – 6 55 99 11. 

Vooraf aanmelden is noodzakelijk,
wegens de te verwachten grote be-
langstelling is tijdige reservering 
aan te bevelen! 
Natuurmonumenten, beheerder van
landgoed Hackfort, is gastheer van 
deze avond.

Openluchtconcert 
Hackfort Vorden
Vorden - Speciaal concert op 
Open Monumentendag. Open-
luchtconcert van Flor d’Luna op 
het nieuwe podium in de kasteel-
vijver van landgoed Hackfort bij 
Vorden. Als trio, met celliste Ma-
nuela Verbeek. Genieten in nazo-
merse avondsfeer van Portugese 
fadomuziek.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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DE SLAG OM GROL IN 1627
Tijdens de Tachtigjarige oorlog werd de strijd 
van de opstandige staten der Nederlanden tegen 
Spanje geleid door Willem van Oranje en zijn 

zonen Maurits en Frederik Hendrik. Het stadje 
Grol (het tegenwoordige Groenlo) was een be-
langrijke vesting en diens belegering en ontzet 
door Prins Frederik Hendrik, gold dan ook als 

een van de belangrijkste overwinningen op 
naam van de prins. De veldslag is herschreven 
en terug gebracht van dertig  naar drie dagen. 
Deze slag wordt net buiten de vestingstad ge-
houden waar in 1627 ook gevochten werd. 

VERTIER BINNEN DE STADSMUREN
Ook in de binnenstad wordt terug gegaan naar 
het leven van alledag zoals dat in 1627 was: na 
de gevechten trekken de re-enactors zich terug 
naar hun kampementen rondom de gracht, 
brengen hun dames mee die zorg dragen voor 
het kampleven, houden exercities, marsen en 
gaan op zondag naar de historische viering in 
de Oude Calixtuskerk. Bedelaars en zwervers 
hangen rond in de steegjes, in de straten klinkt 
vrolijke muziek en de leprozen zoeken hun uit-
vlucht in een steeg. 

De handelaren verkopen hun waar, de trouba-
dour vermaakt de mensen. Voor de kinderen
worden kinderspelen anno 1627 georganiseerd.
Ook aan ‘de innerlijke mens’ wordt gedacht:
het varken hangt aan het spit en het Grolsch
bier vloeit rijkelijk. 

BEZOEKERSINFORMATIE
Voor bezoekers is op loopafstand van het stads-
centrum en het slagveld een parkeerterrein ge-
regeld, die vanuit de invalswegen gemakkelijk
te bereiken is. Op het slagveld is een beperkte
mogelijkheid voor bezoekers. Daarom wordt 
aangeraden om op tijd te komen. 

Aanvangstijden, entreeprijzen en overige infor-
matie zijn allemaal te vinden op 
www.slagomgrolle.nl (ook in Duits en Engels).

Groots Historisch spektakel in de Achterhoek: 

Slag om Grolle 2012

Groenlo - Op 19, 20 en 21 oktober 2012 wordt in Groenlo voor de 4e maal het evenement 
De Slag om Grolle georganiseerd, het grootste historische nabootsingsevenement van 
Europa. Meer dan 1200 re-enactors (mensen die een periode uit de geschiedenis naspelen) 
afkomstig van over de hele wereld, bootsen de veldslag uit 1627 na, waarin Groenlo door 
Prins Frederik Hendrik werd heroverd op de Spanjaarden.  Alles wat er tijdens dit drie 
daagse evenement plaats vindt ligt zo dicht mogelijk bij de historische waarheid. Tijdens 
dit weekend wordt naast de veldslag ook de bedrijvigheid in de Stad Grol anno 1627 tot 
leven gewekt, en zijn er tal van activiteiten voor jong en oud.

Deze tijdrit is een graadmeter voor 
RTV trainer Rudi Peters om de selec-
tie voor de NCK te maken die eind 
September in Groningen, in ploegen 
van 6 renners, verreden wordt. De 
RTV Vierakker/Wichmond wil daar 
ook aan de start staan, al maken 
de KNWU reglementen het wel erg 
moeilijk om er een sterk team er 
neer te zetten. Op de Varsselring was 
al snel duidelijk dat de RTV-er Rens 
te Stroet er ver boven de rest zou uit-
steken. Hij won in een tijd van 18.26 
minuten. Peter Makkink werd in een 
tijd van 20.32 tweede en derde Felix 
Wolbert in 20.40 derde. 
De vierde plaats was voor Martijn 
Versteege in 20.49. Ook de jongste 
RTV-er Koen Jansen reed mee, hij 
behaalde een tiende plaats. De eerste 
drie werden na afloop weer professi-
oneel in de bloemetjes gezet.

Tijdrit RTV Vierakker/Wichmond 
op Varsselring
Vorden - Afgelopen woensdag 
werd opnieuw de RTV Vierakker/
Wichmond ‘snelleman‘ verreden, 
een tijdrit drie maal het Hen-
gelose Varsselring-circuit over. 
Tijdens de ritten perfecte weers-
omstandigheden, weinig wind en 
het was droog.

Dat heeft ook te maken met het 
besluit van de rooms katholieke ge-
loofsgemeenschap in Hengelo Gld. 
om de toren van dit rijksmonument 
een stevige maar vooral noodzake-
lijke restauratiebeurt te laten geven. 
Want hoewel in het kader van mo-
numentenzorg de nodige middelen 
mogen worden verwacht zal ook de 
eigen gemeenschap het nodige op 
moeten brengen. Hiervoor is een 
werkgroep gevormd, die inmiddels 
de nodige acties op touw heeft gezet 
en fraaie producten voor verkoop 
heeft laten ontwikkelen. Zo kunt u 
in het bezit komen van placemats 
en ansichtkaarten met afbeeldin-
gen van vier bijzondere historische 
gebouwen in Hengelo, te weten de 
eeuwenoude Remigiuskerk, het 
unieke Bleekhuisje, de Muldersflui-
te (landelijk bekend van de jaarlijkse 
broodweging op Hemelvaartsdag) en 

Met expositie van fraaie kunstvoorwerpen

Willibrordkerk Hengelo 
open op Monumentendag
Hengelo - Op zaterdag 8 september zal in het kader van Nationale Mo-
numentendag ook de Willibrordkerk aan de Spalstraat in Hengelo de
gehele dag voor een ieder te bezichtigen zijn. De kerk is open van 10.00
tot 16.00 uur. Voor kenners en liefhebbers van historisch erfgoed is
een aantrekkelijk programma samengesteld, dat een bezoek bijzon-
der interessant maakt.

natuurlijk de Willibrordkerk. Ook is
een afbeelding van de Willibrord-
kerk op een echte lei verkrijgbaar.
Op deze nationale monumentendag
zullen daarnaast in de kerk fraaie
werken worden getoond van kun-
stenaars uit onze eigen gemeen-
schap. Zo kunt u kennismaken met
schilderijen van Wil Besselink en 
Wilhelmien Hoebink, houtsnijwerk
van Jan Idink (Keijenborg) en Johan
Kleinreesink en mozaïekwerken van
onder andere Christien te Stroet.
Vanzelfsprekend is ook het eigen 
museum in het parochiecentrum te
bezoeken. 

Uw bezoek aan deze fraaie kerk 
wordt omlijst met sfeervolle mu-
ziek, terwijl u via een professionele
3D presentatie de gehele kerk en
de te restaureren toren op groot
scherm kunt aanschouwen. De to-
tale bezichtiging kan geschieden on-
der deskundige leiding.

Op zaterdag nam jong en oud deel aan de traditionele 
volksspelen. Voor de jeugd was een spellencircuit uit-
gezet onder het thema ‘circus’. Vele leuke spelletjes, 
de aanwezigheid van een clown, de mogelijkheid om 
te schminken en de diverse traktaties maakten het 
zo dat ook de allerkleinsten zich prima vermaakten. 
Bij het vogel knuppelen voor dames wist Ans Hil-
horst de romp naar beneden te halen en zij mocht 
zich tot knuppelkoningin laten uitroepen. Aftredend 
voorzitter van buurtvereniging Velswijk, Evenard 
Lieverdink, wist na 436 schoten met een welgemikt 
schot de resten van de romp naar beneden te halen 
en werd uitgeroepen tot schutterskoning 2012. Voor 

hem was het een bekroning op 12 jaar bestuurs-
werk, waarvan 10 jaar als voorzitter. ’s Avonds werd 
het koningspaar van 2011, Atty en Willemien Groot 
Jebbink, ‘ontmanteld’ en het koningspaar 2012 in-
gehuldigd. Dit gebeurde onder de muzikale klanken 
van de nieuwe topformatie ‘B*Gentle’, waarna er een 
enthousiast feest losbarstte. Ondanks het enkele ki-
lometers verder gelegen en veel massalere Hengels 
Feest gaven veel Velswijkse jongeren de voorkeur 
aan de gezelligheid van de Velswiekse feestavonden 
de voorkeur gaven boven! Het Velswieks Feest werd 
op zondag afgesloten met een fraaie optocht. Helaas 
waren er, waarschijnlijk vanwege de hitte (er zijn 

temperaturen van 41 graden gemeten) wat minder 
deelnemers aan de optocht, maar diegenen die al 
weken aan het bouwen waren voor een mooie op-
tochtwagen maakten het bekijken van de optocht 
zeker de moeite waard was. Na een spannende strijd 
werd de wagen van de Boomkampjes met de titel 
‘Geld als water’ eerste. Het verschil met de wagen 
van de N316 & Co, getiteld ‘Eurocrisis’ was slechts 
0,5 punten. De wagens van ‘Groep Kamperman’ 
(zwembaden in Bronckhorst) en ‘Imex’ (Deur of niet 
deur) eindigden op plaats 3 en 4. Om 17.30 uur werd 
het feest officieel afgesloten, waarbij door het hui-
dige bestuur een oproep werd gedaan om actief te 
blijven in de Velswijkse gemeenschap, om daarmee 
te zorgen voor het voorbestaan van het Velswieks 
Feest. Inmiddels hebben enkele jonge mensen zich 
aangemeld voor een bestuursfunctie, die, samen met 
enkele iets oudere Velswijkers, het voortbestaan van 
het Velswieks Feest, in ieder geval de komende jaren, 
willen blijven waarborgen.

‘Bere’gezellig Velswieks Feest
Velswijk - Ondanks de verzengende hitte heeft menig Velswijker in het derde weekend van 
augustus weer een fantastisch en gezellig buurtfeest beleefd. Het feest begon al op donder-
dagavond toen ruim 60 fietsers deelnamen aan een mooie fietstocht door de Slangenburg 
en de omgeving van IJzervoorde. Op vrijdagavond was het traditionele ‘veurgleujen’ in D’n 
Draejer. Velswijkers in de leeftijd van 8 tot 82 genoten van de muzikale klanken van ‘Duo 
Double’ uit Keijenborg en feestten tot ruim na middernacht.
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De uitnodiging voor deze dag was 
voor de leden en meisjes uit groep 
3 t/m 8 van de basisscholen uit Tol-
dijk, Baak en Wichmond. Na de 
opening en een warming-up gingen 

de meisjes in vijf groepen aan de 
slag met verschillende voetbalspel-
letjes, zoals een estafette, flessen-
voetbal en penalty’s schieten. Van-
wege de heerlijke temperatuur ging 

de limonade wat vaker rond. 
Na de overheerlijke meidenlunch 
werd een voetbaltoernooi gehou-
den. De meiden gingen zeer fana-
tiek aan de slag en genoten volop 
van het voetbalspel. Natuurlijk kon 
een groepsfoto niet ontbreken. 
Met een heuse goodybag met leuke 
spulletjes gingen de meiden moe, 
maar voldaan naar huis.

Vriendinnendag SBC`05

Een voetbalveld vol enthousiaste 
meisjes

Wichmond - De door SBC`05 op 1 september georganiseerde vrien-
dinnendag was een groot succes. Maar liefst 55 meisjes kwamen 
naar de velden van Voetbalvereniging SV Socii in Wichmond voor 
een gezellige en sportieve dag.

Maar liefst 55 meisjes gingen enthousiast aan de slag met verschillende voetbalspelletjes.

Bronckhorst is een prachtige gemeente, 
met geweldige mogelijkheden en volop 
kansen voor een mooie toekomst. Toch 
maken veel mensen zich grote zorgen. 
In gesprekken tijdens het bezorgen van 
de SP-verkiezingsfolder worden deze 
zorgen bij menig voordeur geuit. De 
inwoners van Bronckhorst maken zich 
zorgen over hun baan, hun huis en de 
toekomst van hun kinderen. Ze maken 
zich zorgen over onze samenleving; hoe 
we omgaan met elkaar. De economische 
crisis heeft ook in Bronckhorst veel on-
zekerheid gebracht. Het vertrouwen in 
bankiers, politici, managers en – erger 
nog – in elkaar is verloren. De rechtse 
politiek van ‘meer markt en eigen ver-
antwoordelijkheid’ heeft onze economie 
in zwaar weer gebracht, de sociale ze-
kerheid uitgehold en de tweedeling ver-
groot. Dit bedreigt de samenhang, ook in 
onze gemeente. 

Twee schrijnende voorbeelden die we 
tijdens het campagnevoeren tegenkwa-
men, moeten hier met name genoemd 
worden. Wist u dat in ons mooie dorp 
Zelhem al 15 gezinnen afhankelijk zijn 
van een voedselbank? (Nee, we hebben 
het niet over een achterstandswijk in de 
Randstad! Dit gebeurt in onze gemeen-
te!) En hoe is het mogelijk dat in onze 
gemeente een gehandicapte man, die 
geheel afhankelijk is van zijn rolstoel, 
met zijn vrouw moet wonen in de keu-
ken, omdat de woonkamer noodzakelij-
kerwijs omgebouwd is tot slaapkamer. 
Hun verzoek om op de begane grond een 
slaapkamer aan te mogen bouwen is al 
jarenlang door de gemeente afgewezen. 

De huidige crisis is Nederland niet ‘zo-
maar’ overkomen, het is een gevolg van 
politieke keuzes. Ons rijke land is door 
onverantwoord gedrag van bankiers, be-
leggers en bestuurders in grote proble-
men gekomen. Mensen met de minste 
schuld aan deze crisis dreigen nu de re-
kening te moeten betalen.Werknemers 

en kleine zelfstandigen, jongeren en stu-
denten, ouderen en zieken. Zij moeten
inleveren, terwijl diegenen die de econo-
mie lieten ontsporen elkaar belachelijke
salarissen, bizarre bonussen en woeker-
winsten gunnen.

Afgelopen zaterdag voerde de SP cam-
pagne in de winkelcentra van Zelhem,
Hengelo en Vorden. Met de opvallende 
SP-kraam, compleet met een levensgrote
Emile Roemer trokken we de aandacht
van het grote, winkelende en zonnende
publiek. Er werd veel promotiemateri-
aal uitgedeeld en er waren vele hartver-
warmende gesprekken en informatieve
discussies. In Hengelo kwamen we onze
‘collega’s’ van de PvdA tegen. Er werden
programma’s, rozen en tomaatsponzen 
uitgewisseld en daarnaast werd van bei-
de kanten de wens uitgesproken om met
elkaar tot een krachtig, sociaal beleid te
komen; landelijk en lokaal!

In Vorden hebben we onze verkiezings-
campagne een lokaal tintje gegeven door
mede aandacht te schenken aan de be-
wonersgroep ‘Houd Vorden Groen’. Uit 
eerdere gesprekken met deze actieve
bewonersgroep kwam naar voren dat de
gemeente niet, of nauwelijks oor heeft
voor de inbreng en mening van haar
inwoners. Een gemeente die er prat op 
gaat blij te zijn met haar ‘betrokken’ 
burgers! ‘Houd Vorden Groen’ zamelde
2000 handtekeningen in om de kap van
74 bomen in het centrum tegen te gaan.
Zonder deze bomen is Vorden niet meer
het gezellige, mooie, groene dorp zoals
we het nu kennen! En ja, er zullen vast
wel bomen herplant worden en nieuwe
geplaatst. Maar een dergelijk geldverslin-
dend miljoenenplan doorzetten tegen de
wil van de bewoners, lijkt ons niet erg 
democratisch. Want al is Nederland nog
lang niet sociaal genoeg volgens de SP, 
democratisch zijn we gelukkig wel. 2000
handtekeningen vertegenwoordigen de
mening van meer dan de helft van het
aantal stemgerechtigde inwoners van 
Vorden. Dus gemeente Bronckhorst:
Doe effe sociaal en democratisch man!
Houd Vorden groen!

SP- Bronckhorst

SP-BRONCKHORST: DOE EFFE SOCIAAL MAN!
HOUD VORDEN GROEN
Vanaf de start van de verkiezings-
campagne is de SP ook in de ge-
meente Bronckhorst heel actief om 
haar gedachtegoed onder de aan-
dacht van de kiezer te brengen.

Deze vragen kan men beantwoor-
den door het lezen van diverse lec-
tuur, maar beter en leuker is het 
om deze diverse whisky’s te proe-
ven! Op vrijdagavond 14 september 
organiseert Mitra Slijterij Sander 
Pardijs voor de tweede keer een 
Whisky Trail in zaal “de Herberg” 
aan de Dorpsstraat 10 in Vorden. 
Tijdens de Whisky Trail ontvang je 
een eigen proefglas. Dit glas kun je 
bij diverse stands laten vullen met 
de mooiste, niet alledaagse whis-
ky’s. 

De aanwezige professionals kunnen 
je deze dag alles over de ingeschon-
ken whisky vertellen. Een snoep-
winkel voor de whisky liefhebber. 
Natuurlijk geven wij nu nog niet 
alles prijs, maar met namen als o/a 
Ardbeg, Glenmorangie, The Macal-
lan en Laphroaig is de Whisky Trail 
een dag om niet snel te vergeten. 

Wij hopen dat je net zoveel plezier 
zult beleven tijdens deze Trail als 
wij hebben gehad met de voorbe-
reiding van deze unieke dag! Kaar-
ten zijn te verkrijgen bij de Mitra in 
Vorden, Lochem en Ruurlo. 

Voor meer informatie: mitravor-
den@online.nl of bel 0575 554264

Opnieuw een Whisky Trail in Vorden!

Vorden - Whisky is een beleving! Een glas whisky heeft zijn eigen 
karakteristieke kleur, geur en smaak. Ze variëren niet alleen van 
land tot land, maar zelfs van streek tot streek. Wat is het grote ver-
schil tussen Ierse en Schotse whisky’s. Waarom is een Amerikaanse 
over het algemeen wat zoeter van smaak. Proef je het verschil tus-
sen een Schotse Malt van 30 euro en van 200 euro?

Touwtrekvereniging Bekveld leeft, dit 
blijkt uit de laatste activiteiten. Naast 
het behalen van de eerste plaats van de 
zomercompetitie is er dit jaar ook weer 
een geweldig stratentoernooi gehouden 
en is de jeugd ook naar het internatio-
nale GENSB toernooi geweest. Hier heb-
ben zij de 2e plaats van de Nederlandse 
teams behaald. De zomercompetitie Ge-
west Oost begint in het voorjaar rond 
half april en gaat door tot eind augustus. 
Het is het grootste gewest van Nederland 
en bestaat uit acht competitiedagen. Tij-
dens het afgelopen seizoen bleef het tot 
het eind spannend. Hierdoor heeft de 
jeugd tijdens de zomerstop bikkelhard 
doorgetraind en met succes de eerste 
plaats behaald. 

Touwtrekvereniging Bekveld organi-
seerde op 12 augustus het Bronckhor-
ster touwtrektoernooi. Dit was weder-
om weer een groot succes. Er hebben 
in totaal twaalf teams meegedaan. Deze 
waren verdeeld in twee poules met uit-
eindelijk kruisfinales tussen de eerste 
vier teams. Het Bronckhorster touwtrek-
toernooi 2012 is gewonnen door ‘De zij-
dedraad’, tweede zijn geworden ‘Harry 
en de vrolijke trekkers’ en op de derde 
plaats zijn geëindigd ‘De Fietsbandven-

tieldopjes’. Naast de touwtrekwedstrij-
den is er ook een loterij gehouden om
extra geld op te halen voor het nieuwe
dak van het clubgebouw. De loting is
gesponsord door de Boerderijwinkel 
Den Vierakker en Fokkink tweewielers
Ruurlo. Dank hiervoor! Na de wedstrij-
den was er live muziek van de band 
‘UnderKoffer’ en hebben ze gezellig na-
geborreld. Al met al een hele gezellige en
geslaagde middag. 

De jeugd is in het weekend van 25 au-
gustus naar het GENSB toernooi in Bel-
gië geweest. Het GENSB toernooi wordt
georganiseerd door een internationale
commissie, met als doel internationale 
jeugdwedstrijden te organiseren voor een
zo laag mogelijke prijs. Hierdoor is het
GENSB toernooi voor een ieder te beta-
len. De organisatie was dit jaar weer goed
verzorgd. De jeugd van Bekveld heeft
ook hier goed gepresteerd met een 20ste
plaats en 2e van de Nederlandse teams.
Zowel de jeugd als de verzorgers/coach
hebben het erg naar de zin gehad. 
Touwtrekvereniging Bekveld heeft weer
een mooi zomerseizoen achter de rug en
gaat weer met veel zin de wintercompe-
titie in. Voor iedereen die de vereniging
dit jaar heeft geholpen hartelijk bedankt!

Touwtrekvereniging 
Bekveld Kampioen
Bekveld - De gemeente Bronckhorst is weer een paar kampioenen rijker. De
jeugd van touwtrekvereniging Bekveld heeft tijdens de zomercompetitie
Gewest Oost de gouden plak gehaald. Hier is de vereniging heel trots op. Zij
wil de jongens dan ook nogmaals van harte feliciteren.

Vanaf maandag 10 september gaan wij onze winkel voor-
bereiden op het najaar. Zo kunt u weer bij ons terecht 
voor diverse bloembollen, de najaarsbemesting voor uw 
tuin en gazon, winterkleding, zowel recreatie als werk, 
najaarsdecoratie voor in en om het huis, en kunnen wij 
u uiteraard weer van vertrouwd advies voorzien. 

DIERENTUINWEKEN BIJ WELKOOP
Welkoop houdt samen met een aantal dierenparken 
een unieke actie.Van 27 augustus tot en met 20 okto-
ber zijn het Dierentuinweken bij Welkoop. Acht weken 
lang kan jong en oud sparen voor korting op entree-

kaartjes van verschillende bekende dierenparken. De 
deelnemende dierenparken zijn; Artis, Ouwehands Die-
renpark, Diergaarde Blijdorp, Dierenpark Emmen en 
Safaripark Beekse Bergen.

De Dierentuinweken zijn een initiatief van BoerenBond 
en Welkoop, met als doel een leuke en leerzame dag 
te bieden in de mooiste dierenparken van Nederland.

Bij besteding van elke €10,- bij BoerenBond of Welkoop 
ontvangt de klant een voucher ter waarde van €2,50. 
Met deze vouchers kan tot €10,- korting worden ge-
spaard op een entreekaartje. Voor de kleine dierentuin-
bezoekers is er een kleurplaatactie. Ook hiermee zijn 
mooie prijzen te winnen zoals een VIP dag of zelfs een 
overnachting in een dierenpark. De kleurplaten zijn op 
te halen in de Welkoopwinkel bij u in de buurt! 

Meer informatie is te vinden op 
www.dierentuinweken.nl

Zomeropruiming bij 
Welkoop Toldijk en Vorden!
Regio - Nu de herfst langzaam nadert vindt er 
bij Welkoop Toldijk en Vorden een grootse Zo-
meropruiming plaats. Op zaterdag 8 september 
ruimen wij onze restanten tuinmeubelen, zomer-
kleding, BBQ’s en alle overige seizoensartikelen 
op tegen dumpprijzen. Vanaf 09.00 uur kunt u 
eenmalig gebruik maken van deze unieke kans.
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 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

” ”

I

0314-640945, Toldijk
www.edelsmederijwitteman.nl

workshops

BAAK Vraagprijs € 398.000,-- k.k.

Molenweg 6 - Op enkele kilometers van Zutphen, 
in het landelijke dorp Baak met een prachtig uit-
zicht over landerijen en nabij gelegen natuurgebied, 
een VRIJSTAANDE BUNGALOW met aangebouwde 
in spouw uitgevoerd garage met carport, een in 1997 
gebouwde grote houten schuur (45 m2) en fraaie 
veel privacy biedende diepe achtertuin. Bouwjaar 1991. 
Inhoud ± 575 m3, inclusief garage. Perceelsoppervlakte 
814 m2. 
DEZE WONING IS UITERMATE GESCHIKT VOOR 
PRAKTIJK AAN HUIS OF INWONING!

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

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

NIEUW 

IN
 VERKOOP

KOKEN MET PADDENSTOELEN
O.l.v. Arie Kaal

14 september 2012
Meer info: www.dekruudhof.nl

www.regelinkschildersbedrijf.nl

❏ schilderwerken
❏ glaszetten
❏ behangen
❏ wandafwerken

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

MOOI!

HERFST!

MODE!

SHOW!
12 en 13 september

    NATUURLIJK HOORT ER 
         EEN HAPJE EN DRANKJE BIJ. 
    EN NA AFLOOP 
                 EEN LEUK CADEAUTJE!

TIJDENS ONZE SHOW KRIJGT U EEN MOOI! BEELD
HOE U HERFST! COMBINEERT VOOR EEN NIEUWE MODE LOOK.

WOENSDAG 12 SEPTEMBER SHOW 10.00 UUR EN 14.00 UUR
DONDERDAGAVOND 13 SEPTEMBER SHOW 19.30 UUR

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

Styling advies door het Langeler mode-team.

Maak plaats voor de herfst. 
Onze herfstcollectie combineren we bij de nieuwe mode!

Voor de laatste trend op make-up en visagie advies. 

Onze merken: Another Woman - Betty Barclay - Expresso - Elly Italie - Frank Walder - Het! - Nick - Poools - Rosner - Summum - Sâo Paulo - Roberto Sarto - Taifun - Zerres

Kerkstraat 11
Hengelo (gld)
tel: 0575 461235
info@langelermode.nl

MODE! SHOW!
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

OPERATOR PONS- LASERSNIJMACHINE M/V
fulltime - vacaturenr. VIO934190

In deze functie als Operator Pons- Lasersnijmachines is het belang-
rijk dat je ponsgereedschap kunt instellen en slijpen, daarnaast ben 
je bekend met het bedienen en instellen van de laser machine en 
ponsmachines. Je verwerkt en bewerkt plaatmaterialen zoals RVS, 
staal en aluminium (dikte 0,5 mm - 3 mm). Het betreft fabricage 
van hoofdzakelijk enkelstuks en kleine series (50 stuks). Je bent 
ook verantwoordelijk voor het scheiden van het metaal. Ook moet 
je in staat zijn om kleine storingen op te lossen. Tekeningen lezen 
en nauwkeurig kunnen werken met de nadruk op de kwaliteit van 
de producten is een vereiste.

De kandidaat die wij zoeken heeft een afgeronde technische 
opleiding richting plaatwerk of mechanische technieken (BBL/ 
BOL niveau 2/3). Je hebt enkele jaren werkervaring met (pons) 
lasersnijmachines, bent stressbestendig en je kunt zelfstandig 
werken. Je bent kwaliteitsgericht en je kunt makkelijk prioriteiten 
stellen in jouw werkomgeving. Je bent bereid tot het werken in een 
tweeploegendienst.
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnummer: 0575-555518 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

Marotechniek is een dynamisch bedrijf welk zich bezighoudt met de verkoop, 
engineering en fabricage van lieren, onderwater aandrijving en elektrische besturingen 
van o.a. zandzuigers en bagger instrumentatie. 
Onze klanten bevinden zich zowel in Nederland als in het buitenland.

Marotechniek zoekt ter versterking van het team een:

(Junior) Tekenaar / Werkvoorbereider 
Als Tekenaar/Werkvoorbereider ben je werkzaam in een kleine en flexibele organisatie 
en heb je voornamelijk contact met verkoop, productie en leveranciers.
Tevens werk je zelfstandig, veelal op basis van een ontwerp en bijbehorende ontwerp-
specificatie. Je controleert en verzorgt de complete tekening pakketten, 
doet aan voortgangscontrole, checkt op aanwezigheid van componenten en besteld 
(in overleg) de benodigde componenten. Tevens verricht je werkzaamheden en 
handelingen op het gebied van werkvoorbereiding richting productie. Als Tekenaar/
Werkvoorbereider ben je betrokken bij het gehele proces, van opdracht tot oplevering.  

Het profiel

 of motorvoertuigen techniek (of soortgelijke opleiding   
 of ervaring)  

 geschrift
Kortom een allround functie met ruimte voor eigen initiatief.

Bij bieden:

Interesse:

martin.bossenbroek@marotechniek.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MACHINE BEDIENER METAAL  M/V  
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIO973856

Werkzaamheden
Als allround metaal productiemedewerker ga je diverse machines 
bedienen en afstellen voor seriematige productie onder andere een 
CNC zaagmachine, excenterpersen en een klinkmachine. Verder ga je 
op basis van tekening materialen bewerken, assembleren en de pro-
ducten verpakken. Je zult dit binnen een gestelde tijdsnorm moeten 
doen. Je voert periodieke kwaliteitscontroles uit over je eigen werk-
zaamheden en voormateriaal en registreert deze. Je verhelpt kleine 
machine/stempel storingen. Het betreft een vaste baan in dagdienst.

Functie eisen
-  Opleiding richting metaal, aangevuld met enige werkervaring 

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

en gradenboog;
-  Heftruck certificaat is een pré.

COMMERCIEEL TECHNISCH MEDEWERKER  M/V  
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO927372

Werkzaamheden
Als commercieel technisch medewerker verkoop je telefonisch en 
adviseer je klanten met betrekking tot de meeste geschikte technische-/
commerciële oplossing voor (reserve)onderdelen. Je werkt offertes uit 
van reserveonderdelen op basis van de aanvraag van de klant. Je zult 
zelfstandig offertes moeten uitwerken ten behoeve van nieuwbouwpro-
jecten. Ook bel je offertes na met als doel om de uitgebrachte offerte 
tot een order af te sluiten. Daarnaast realiseer je omzetdoelstellingen 
samen met het team, begeleid je spoedacties en stuur je deze aan.

Functie eisen
-  MBO werk/denkniveau, bij voorkeur richting werktuigbouwkunde;
-  Je beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse taal goed;
-  Je weet commerciële en technische kennis goed te combineren;
-  Je bent communicatief vaardig en overtuigend;
-  Klant- en servicegericht.

START UP ENGINEER  M/V  
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VIO974053

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de start-up engineer bestaan uit het in be-
drijfstellen (opstarten en opleveren) van installaties in het buitenland. 
Ca. 50% van je tijd verblijf je in het buitenland. De overige 50% voer 
je werkzaamheden uit vanuit de standplaats op het gebied van proces-
ondersteuning. Als start-up engineer begeleid je processen bij klanten 
tijdens de opstartfase. Je geeft instructies en opleiding op locatie aan 
medewerkers van de klant. Je begeleidt en test de eerste zuiveringen, 
verzamelt gegevens en stelt rapportages op. Je biedt (ca. de helft van 
je tijd) procesondersteuning ten aanzien van lopende projecten.

Functie eisen
- HTS Chemische Technologie of Proces Technologie;
- Flexibele en praktische instelling;
- Hands-on mentaliteit en resultaatgericht;
- Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden;
- Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.

OPERATOR INPAKLIJNEN  M/V  
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO842496

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Zutphen zoeken wij een 
lijnoperator. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de bediening 
van diverse inpaklijnen. Je realiseert de inpakdoelstelling volgens de 
voorgeschreven normen ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit. Je 
controleert regelmatig het verpakkingsresultaat (sealing, gewichten, 
coderingen etc.), analyseert afwijkingen van de norm en onderneemt 
corrigerende acties. Andere taken zijn de aanvoer en het verwisselen 
van inpakmaterialen en het analyseren, verhelpen en voorkomen van 
storingen. Daarnaast neem je deel in verbeter- en onderhoudteams. 
In deze functie werk je in een 5-ploegendienst.

Functie eisen
-  Afgeronde technische opleiding;
-  VAPRO opleiding is een pré;
-  Technische vaardigheden en inzicht op middelbaar niveau; 
-  Kennis en ervaring met kwaliteitszorgsystemen (ISO, HACCP); 
-  Automatiseringssystemen (o.a. SAP).

JUNIOR CONTROLLER  M/V  
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VCP930867

Werkzaamheden
Euro Planit Personeelsdiensten is een sterk groeiende organisatie 
met als specialiteit uitzenden, detacheren, werving & selectie, 
arbeidsmarktprojecten en executive search. Vanuit onze kantoren 
in Vorden (Gld), Hengelo (Ov.), Hoogeveen, Duiven, Doetinchem 
en Bratislava (Slowakije) bedienen wij de Nederlandse markt met 
succes. Ons bedrijf groeit, ook in 2012. Vanwege deze groei zijn 
wij op zoek naar enthousiaste collega’s om onze organisatie verder 
vorm te geven. Als junior controller ga je zelfstandig administraties 
voeren. Je stelt concept jaarrekeningen samen en verzorgd fiscale 
aangiftes. Incidenteel verzorg je de facturatie. Je levert een bijdrage 
aan het verder automatiseren van administratieve trajecten.

Functie eisen
-  Min. een afgeronde HBO opleiding bedrijfseconomie of accountancy;
-  Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
-  Maximaal 5jaar relevante werkervaring;
-  Uitstekende contactuele vaardigheden in zowel woord als geschrift.



Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

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

Verkoop van diverse 
merken aanhangwagens 

en paardentrailers.
Ifor Williams, Anssems en Hapert.

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Dealer van Huzen en Patura.

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

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Wegens vakantie 
gesloten

van 5 t/m 15 
september

Springkussens / Mini-
Zweefmolen te huur
incl. brengen en plaatsen 

vanaf € 75,-

Buunk Vorden
0575-552350/06-53540720

Kennismaking 
NATUURCOACHING

10 september, 19.00 uur 
Roessinkweg 2a, Hengelo Gld.
Info en opgave 0575795192

www.eindeloosspel.nl

MONTEUR TRACTOREN EN LANDBOUWMACHINES
De belangrijkste taken zijn:

-

Daarnaast vragen wij het volgende:

Interesse?

Koken, muzikaal of sportief?
Of ben je meer een type dat graag knutselt, 

schminkt, timmert of wil toneelspelen?

Is de BSO echt jouw ‘ding’?
Word dan ook één van onze nieuwe collega’s en kom werken als

Pedagogisch medewerker BSO m/v
En … je kunt direct aan de slag!

Informatie en sollicitatie…
Kinderopvang Avonturijn slaat haar vleugels uit en gaat in de nabije toe-
komst op nog weer een aantal basisscholen in de regio de (buitenschoolse) 
opvang verzorgen. Daarom zijn wij op zoek naar meerdere pedagogisch 
medewerkers die werkzaam willen zijn op de BSO en/of ook VSO willen ver-
zorgen. Voor algemene informatie over Avonturijn kunt je terecht op onze 
website www.avonturijn.nl
Voor specifieke informatie kunt je contact opnemen met Daniëlle Hakvoort, 
Unithoofd  0573-760206. Ben je geïnteresseerd in deze vacature, dan dient 
je sollicitatiebrief uiterlijk 14 september 2012 in ons bezit te zijn.
Je inhoudelijk gemotiveerde reactie, met bijgevoegde CV, kun je per mail 
richten aan s.gotink@avonturijn.nl Saskia Gotink, medewerker P&O.

38,95€          

8,75€            

5,00€            

WEULEN KRANENBARG TUIN EN ERF 
Ruurloseweg 45a Vorden Tel. 0575-551217

Tuinverlichting, verf beits, tuingereedschap

Wilgen en heidematten, kastanjehekken

Meer dan 40 jaar een betrouwbaar adres

Grote keus, Veel uit voorraad leverbaar

Showtuin altijd geopend

Allerlei bevestigingsmaterialen voor in de tuin

Gaas, kunstgras, speelatributen

Zwaar Plankenscherm

Vlonderplank 2,8x14,5x400 cm

Plank 400 cm geimpregneerd

Zweeds vuren A-kwaliteit regels en planken



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 36 van

3 sept. t/m 8 sept.www.ah.nl

H E N G E L O 

Grootse korting, groots inslaan

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur


