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De Stichting Jubileumconcert 100 
jaar Achtkasteelentocht zette de re-
gio en de oudste bewegwijzerde fiets-
route van Nederland op de kaart met 
dit concert waarvan topsolisten Mar-
co Bakker, Irma ten Brinke, Frank 
Fritschy en het Vordense zangtalent 
Timmy Lingen samen met het Gel-
ders Opera en Operette Gezelschap 
(GOOG) het vocale deel verzorgden. 
De muzikale begeleiding was er van 

het orkest Bronckhorst Wind Symp-
hony onder leiding van dirigent Joop 
Boerstoel. De dansers van Aventus 
Dans en Danscentrum Dwars en 
natuurlijk het prachtig aangelichte 
Kasteel Vorden zorgden dat het niet 
alleen een avond werd waarop het ge-
hoor werkelijk gestreeld werd, maar 
dat het ook een lust voor het oog was.
Zelfs de bemoeienis van Pluvius werd 
door de artiesten teniet gedaan. Met 

bakken kwam het naar beneden toen 
Joop Boerstoel in een Weense Fiaker 
naar het podium werd gebracht. In 
een mum van tijd schudde hij de 
druppels van zich af toen hij het su-
bliem spelende orkest door het voor 
de pauze met name klassieke reper-
toire leidde. Composities van onder 
meer Mozart, Lehár en Strauss pas-
seerden de revue. 
De reis van Wenen naar Berlijn ging 
niet over een lange, rechte weg door 
een eentonig landschap. Gevarieerd 
waren zowel de gekozen nummers 
als de stemmen van de vocalisten. 
Krachtig was de inbreng van bari-
ton Marco Bakker. Irma ten Brinke 
bracht het publiek in vervoering met 
haar welhaast ontroerende sopraan-
stem en tenor Frank Fritschy bewees 
in kastelendorp waarom hij tot de 
meest veelzijdige concertzangers van 
Nederland behoort.
Ook toen de muziek even stopte, was 
het genieten geblazen. Een deel van 
het publiek begaf zich tijdens de pau-
ze naar het horecadorp. De Vordense 

horeca hadden een sfeervolle plek 
gecreëerd waar de lekkerste hapjes 
en drankjes uit Duitsland, Oostenrijk 
en de eigen Achterhoek te verkrijgen 
waren. 
Nadat iedereen weer plaats had ge-
nomen, vervolgde muzikaal leider 
Boerstoel de reis naar wat misschien 
de toeristische hotspots van de Duits-
talige muziek genoemd kunnen wor-
den. Daar was ook de Vordense Tim-
my van Lingen te vinden. Hij zong 
onder andere het lied ‘Ich war noch 
niemals in New York’ van de  Oosten-
rijkse zanger Udo Jürgen. Het feest 
der herkenning was helemaal com-
pleet toen hij  Matthias Reims kra-
ker ‘Verdammt Ich lieb dich’ en een 
Schlager Parade ten gehore bracht.
Het enige niet-Duitstalige lied werd 
vlak voor de toegift gezongen. De 
Achterhoeker is van nature nuch-
ter, maar als hij eenmaal een droom 
heeft, dan wordt die ook verwezen-
lijkt. En daar was Marcel Leferink, 
voorzitter van de Stichting Jubile-
umconcert 100 jaar Achtkasteelen-

Eeuwfeest Achtkasteelentocht zet de regio op de kaart

Kasteelconcert laat ‘Parel van Gelderland’ glanzen 
als nooit tevoren
Vorden - ‘...Want Vorden is de parel, van ons mooi Gelderland!’ 
Iedereen in het publiek en op het podium, zong het Vordens Volkslied 
zaterdagavond uit volle borst mee. Het was het slotlied van het 
jubileumconcert ‘Eine musikalische Reise von Wien nach Berlin’ ter ere 
van het 100-jarig bestaan van de Achtkasteelentocht. De betrokkenen 
bij deze grandioze show lieten de parel glanzen als nooit tevoren.

Marco Bakker in duet met Irma ten Brinke tijdens het jubileumconcert ‘Eine Reise von Wien 
nach Berlin.

tocht en kersvers Lid in de Orde van
Oranje-Nassau, zichtbaar van onder 
de indruk. “Ik ben enorm trots op 
Vorden!” Met hem waren dat onder
meer de Commissaris van de Koning,
alle wethouders van de gemeente
Bronckhorst, Marco Bakker en de 
honderden andere aanwezigen die
allemaal het Vordens Volkslied uit
volle borst meezongen.

De volgende reis gaat over twee jaar
naar Spanje en Portugal.

Meer foto’s verderop 
in deze krant.

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

OPENING INDOOR SPORT VORDEN
VOORHEEN STRADA SPORT VORDEN

ZONDAG 15 SEPTEMBER
VAN 13.30 - 17.00 UURJUBILEUMFEEST

13-14-15 september

www.schuttersgildestjan.nl

DE MODEHAL
WWW.FACEBOOK.COM/DEMODEHALVORDEN

    

Industrieterrein
Werkveld te VordenKERKHOFLAAN 3c

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

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

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

Deze week nieuw: Waxbroeken, diverse kleuren, t/m m. 48: € 39,95!
Veel nieuwe kleding! Dames én Heren! Ook grote maten t/m mt. 56!

Nieuwe collectie tassen: € 24,95! Alle shawls € 2,50!
Like ons op Facebook en maak kans op een modecheque!!!



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

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

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

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

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

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

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

NU ook HERBALIFESHAKES, die vrij zijn 
Gluten, Soja en Lactose verkrijgbaar!!

Altijd een gratis advies! 
Nieske Pohlmann 06-54326669

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Onze showroom is geopend op:
Vrijdag 13.00 - 16.00 uur Zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Kerkhofl aan 11 - 7251 JW Vorden 
0575-470354 - 06 17236100

Houtkachels Gaskachels
Pelletkachels Haarden

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

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

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

tegenover de huisartsenpost.

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

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

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

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

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

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

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

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

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

19.30 uur.

Tandarts
14 - 15 september P. Scheepmaker, Ruurlo (0573) 45 25 13.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

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

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

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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

 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen 

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

Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 

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

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

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

of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt u buiten 

kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet wachten, bel 

dan het calamiteitennummer voor spoed eisende gevallen van de 

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

Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 

buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 

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

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

Zutphen - Eerbeek.

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

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

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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

jeugdgezondheidszorg.

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

of (06) 22 92 96 30.

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

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

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

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

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

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

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

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

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

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 

bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, diëtetiek, 

maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 

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

www.sensire.nl / info@sensire.nl

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

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

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

www.thuiszorggrootgelre.nl

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

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

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-

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

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

Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 

lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in 

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

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

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

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

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 

gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 

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

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

RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-

verwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

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

info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 15 september, Startzondag, Dienst Raad-van Kerken in de 

3 kerken, 10.00 Chr. Koningkerk, ds. F.W. Brandenburg - pastor 

W. Matti - ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 september, Startzondag, Dienst Raad-van-Kerken in de 

3 kerken, 10.00 Chr. Koningkerk, ds. F.W. Brandenburg - pastor 

W. Matti - ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 15 september, Startzondag, 10.00 uur, ds. Deddie v. Al-

phen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 15 september 10.00 uur, Oecumenische viering, pastoraal 

werker W. Matti.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 14 september Geen viering.

Zondag 15 september 10.00 uur, Woord- en communieviering/

Kindernevendienst, Oude Groen, m.m.v. Koorleden.

Weekenddiensten

Dagmenu’s 11 t/m 17 september
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 11 september 
Tomatensoep / Kipfilet Américain, gegratineerd met tomaat, 
spek en kaas, met aarappelen en groente.

Donderdag 12 september 
Duitse biefstuk met gebakken uien, aardappelen en rauwkost-
salade / Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 13 september 
Champignonsoep / Zalmfilet met mosterdsaus, aardappelen 
en groente.

Zaterdag 14 september (alleen afhalen en bezorgen) 
Kipsaté met pindasaus, frites en rauwkostsalade / IJs met slag-
room.

Maandag 16 september 
Gesloten.

Dinsdag 17 september 
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slagroom.

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

Hollandse sperzieboontjes
500 gram € 0.59

Hollandse bloemkool per stuk € 1.69
Nieuwe oogst Triomphe peren

heel kilo € 1.59
Verse vijgen 5 stuks voor € 2.50
Chinese rijsttafel met keuze uit 2 vlees-
componenten met bami, nasi of rijst met een 
bak rauwkost en GRATIS kroepoek

maaltijd voor 2 personen € 9.98
Aanbiedingen geldig t/m maandag 16 september.

Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 

Zelhem 0314 - 623921

Tandtechnisch
Laboratorium



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

familieberichten
online opgeven:

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

Ruurloseweg 118 | Vorden (‘t Medler)
Tel. (0575) 559 232
www.mrb-lensink.nl

Kunststof kozijnen:
Een leven lang
zorgeloos genieten
Alkuplus kunststof kozijnen, deuren, hefschuifpuien
en rolluiken. Topkwaliteit in uw woning met
optimale warmte en geluidsisolatie, maatwerk,
snelle levertijd én... een prima prijs.

Showroom open: Dinsdag en donderdag de gehele dag. Zaterdag van 11.00 tot 15.00 u.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

ten Elshof

Kety

               is geboren op 31 augustus 2013

                             51 cm lang

                             3890 gram

Hans en Jessica

Lucy,Sira en Faya ten Elshof

Hoetinkhof 199

7251WH

Vorden

De Hogenkamp 18  7071 EC  Ulft  0315 - 68 13 81  info@hetanker.tv  WWW.HETANKER.TV

de GROOTSTE in
tuinhout van kwaliteit

Vuren geïmpregneerd hout
Rondhout
Hardhout
Douglas
Eiken
Schermen
Schuttingen
Vlonders & terassen
Overkappingen
Speeltoestellen

BESTEL 
NU OOK IN ONZE 

WEBSHOP!

Workshop/cursus 
Praktische Kennis 

Voeding
incl. mogelijkheid

afslanken.
Kleine groepjes,

pers. coach.
Info/aanmelding:

06 - 55 166 420
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 2 kalfsmedaillons

GRATIS pepersaus

SPECIAL

Cordon Belgique

100 gram 245

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden rollade + likkepot

2 x 100 gram 239

KEURSLAGERKOOPJE

Sudder-
lapjes

4 stuks 595

MAALTIJDIDEE

Grill worst
diverse soorten

100 gr. 098
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

 

Aaltjen Rouwenhorst - Hendriksen
 

"Een kaart, een bloemetje een vriendelijk gebaar,
Zo stonden velen voor ons klaar.
Ons Moeder, Oma en Omi, voor altijd in onze gedachten,
Dank voor uw belangstelling, die het gemis wat zullen
verzachten."

 

Minie en Alfons
Jan en Marita
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, september 2013

Bij ons gaan de  
prijzen op de schop!

Bij een boeket vanaf  
€ 19,95

gratis glazen vaas

 
Op 26 september organiseren 

wij een herfstworkshop.  
Zin om mee te doen?  

Bel ons of stuur een e-mail 
naar info@davorta.nl.  

Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden
0575-551334  www.davorta.nl

aanbieding geldig t/m 25 september a.s.

Leer (beter) bridgen
Beginnerscursus start 18 september.

Opfriscursus start 19 september.
Tegenspeelcursus start 28 november

Amber en Harry Garsen
Gediplomeerde bridgedocenten

Aanmelden: 0575-522275

 10 juni:  Ans 50 jaar

 1 juli:  Ons Huis / 

  Mart eten en drinken 5 jaar

 8 september:  Mart 50 jaar

 23 september:  25 jaar getrouwd

4 redenen om met u het glas te heffen.

Daarom nodigen wij u uit dit met ons en 
onze kinderen te vieren op 23 september.

U bent welkom op onze receptie 
vanaf 19.30 tot 23.00 uur bij 

Ons Huis, Beukenlaan 30 in Hengelo Gld.

Mart en Ans Riethorst
Wichmondseweg 34

7255 KZ Hengelo Gld.

Jentha Kinderfysiotherapie nodigt U van harte uit 
voor de officiële opening op

14 september 2013 van 10.00 tot 12.00 uur

Kampstraat 2, 7255 XT Hengelo (Gld.)

Wij vertellen u graag over kinderfysiotherapie en 
laten u zien hoe wij werken aan de hand van een 
videopresentatie. De presentatie start om 10.20u, 
10.55u en 11.20u en duurt 15 minuten.

Annika Reismann, Carola Eilander en Andra Eisink-Weg

Kinderfysiotherapie Jentha, de beste zorg voor uw kind!
t. 0575-464440
m. 06-30637148
e. andra@jentha.nl
i. www.jentha.nl Jentha kinderfysiotherapie
Kampstraat 2, 7255 XT Hengelo (Gld.)
Haalmansweg 1, 7241 CP Lochem
Burg. Bloemersstraat 32, 7271 DC Borculo, t. 0545-286877
Ook voor Fitkids: www.fitkids.nl

Wij zijn een officieel Fitkidscentrum, en starten nu ook 
in Hengelo (Gld.), in samenwerking met Aerofitt. 
Voor actuele info check onze facebookpagina! 

OPEN DAG
zaterdag 14 september 2013

10.00 - 15.00 uur

Adinda Brugman
Kastanjelaan 11b

7255 AM Hengelo gld
T 0575 - 46 26 40

www.tppbrugman.nl

Nieuw in Hengelo (GLD)

De specialist voor uw gebitsprothese!



DIVERSEN

CURSUSSEN

TE KOOP

AANGEBODEN

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

Vorden is de volgende plaats van de 35 
plaatsen die het circus in 2013 aan zal 
doen. Na de succesvolle optredens van de 
laatste jaren zal het grote circuscomplex 
van 19 tot en met 22 september worden 
opgebouwd op het terrein bij het kasteel 
aan de Ruurloseweg. Circus Renz is er 
trots op om te kunnen vertellen dat het 
hooggeëerd publiek ook dit jaar weer 
kan genieten van een live-orkest.
Natuurlijk zijn er, zoals gebruikelijk bij 
circus Renz, vele dieren in het program-

ma te bewonderen, zoals Indische olifan-
ten, kamelen, honden en vele paarden.
Zeer bijzonder is het feit dat er onlangs
weer vele dieren zijn geboren, die na-
tuurlijk te bezichtigen zijn voor de be-
zoekers. Artiesten uit de gehele wereld
zullen het programma compleet maken.
Maak de show in Vorden mee en be-
leef de betoverende wereld van zand en
zaagsel. Voor meer informatie kijkt u op
www.circus-renz-berlin.nl. Voorstellin-
gen: donderdag 19 september 17.00 uur
premiere. vrijdag 20 september 16.15 
uur en 19.00 uur. Zaterdag 21 septem-
ber 15.00 uur en 19.00 uur,  zondag 22
september 14.00 uur.

Circus Renz komt naar Vorden

Regio - Circus Renz komt met een 
geheel vernieuwd programma naar 
Vorden.

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

Ik sta op voor 
mijn moeder Els

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

Op voorhand geldt Dierense Boys 
als één van de titelkandidaten. So-
ciï wist dan ook wat het te doen 
stond, scherp beginnen en strijd 
leveren. Deze opdracht voerden de 
rood-witten goed uit. Dierense Boys 
had veel balbezit en zette veel druk 
op de bal. Sociï weet steeds beter 
hoe het onder druk moet voetbal-
len, daardoor liet het zich dan ook 
niet op de kast jagen. Na enkele mi-
nuten kon Sociï dan ook zelf gaan 
voetballen. Bij een actie op rechts 
zette Kevin Esselink goed door en 
dolde drie man. 

De derde kon hier niet al te goed 
mee omgaan en maakte een over-
treding op Esselink. De scheidsrech-
ter wees gedecideerd naar de penal-
tystip, Gert-Jan Loman verzilverde 
deze mogelijkheid; 1-0. Dierense 
Boys bleef wel druk houden, maar 
Sociï hield vrij eenvoudig stand. 
Toch liet het zich verrassen toen 
vanaf links de spits werd diepge-
stuurd. Een communicatiefout tus-

sen keeper Henry Vreeman en zijn 
verdediging zorgde dat de spits vrij 
door kon lopen 1-1. Een minuut 
of vijf later kwam Dierense Boys 
toch op voorsprong. Bij een voorzet 
vanaf links zat de verdediging we-
derom niet helemaal lekker; 1-2. 
Een minuut of vijf voor rust leek de 
wedstrijd even uit de hand te lopen. 
In korte tijd vielen er heel wat gele 
kaarten, overigens geheel terecht. 
De scheidsrechter hield het mede 
daardoor toch goed in de hand. 
Ook bij een vrije trap vanaf rechts 
was er heel wat commotie, maar 
de slotsom betekende 2-2. Arend 
Jan Groot Jebbink kopte de voorzet 
van Maarten Rensink strak binnen. 
Even later kreeg een Dierense spe-
ler zijn tweede gele kaart en kon 
inrukken. Kort daarna was het rust 
en kon iedereen even afkoelen.

Na de rust gingen beide partijen 
vrij bedachtzaam te werk. Beide 
waren enerzijds blij met een punt, 
maar loerden ook beide op een 

buitenkansje. Dit zorgde aan beide 
kanten af en toe voor gevaar, maar 
hele grote kansen waren er nau-
welijks. Vijf minuten voor tijd ver-
schafte Sociï zich de beste kansen. 
Invaller Dennis Esselink schoot op 
de paal, broer Kevin miste even la-
ter precisie na een goede actie. De 
tweede helft verliep verder rustig, 
onder leiding van de goed fluitende 
scheidsrechter. De eindstand werd 
bepaald op 2-2, een stand waarmee 
beide ploegen na afloop konden le-
ven.

Volgende week wacht de uitwed-
strijd tegen Zelhem, aanvang 14.30 
uur.

Uitslagen zondag 8 september
Sociï 1 – Dierense Boys 1; 2-2
Veluwezoom 2 – Sociï 2; 3-2 (Beker)

Programma zondag 15 septem-
ber
Zelhem 1 – Sociï 1
Sociï 2 – De Hoven 2
Sociï 3 – SCS 1
Sociï 4 – SV Basteom 6
Warnsveldse Boys 6 – Sociï 5
Halle VR 1 – Sociï VR 1

Sociï pakt verdiend punt tegen 
titelkandidaat Dierense Boys
Wichmond - Ook voor Sociï is het seizoen weer begonnen. In een 
wedstrijd tegen Dierense Boys waarin de spanning af en toe hoog 
opliep, werd een punt uit het vuur gesleept.

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld 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

JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

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

VOORDELIG VERHUIZEN TRANSPORT

WONING ONTRUIMING OPSLAG

GRATIS OFFERTE!!

Gitaarles (voor alle leeftijden)
info: Wieteke Schotsman

Tel. 06 - 106 06 784

colorful 
Music

Caravanstalling aangeboden

mts. Klein Bramel, Hengelo

Gld. Tel. 0575-467209.

Wiskunde of Scheikunde moei-

lijk, ik help je graag. Bijlesdo-

cent M. te Riele tel. 0575-55 

11 40 of 06-54 76 47 61.

Biologische Versmarkt
elke zaterdag 8.00-13.00u

Lochem
op de Grote markt

Vanaf 14 september
groente en fruit uit de regio

brood van de "Driekant" uit Zutphen
kaas en zuivel van de "Vijfsprong" uit Vorden

Hummelo, cursus intuïtieve

ontwikkeling en counseling v.a.

25 september, 0314-381084,

www.siomariamajoor.nl

’t HOEKJE
eetcafé

Zaterdag

14 september
vanaf 21.00 uur

70/80’S PARTY
Vrij entree

Spalstraat 1

7255 AA Hengelo Gld. 

Tel. 0575-461478

www.zwaanhoekje.nl

Te Koop: Partij Grote balen

Tarwe stro en kleine baaltjes

hooi. Kan in overleg bezorgd

worden Even bellen voor be-

stellen: 06 51946908.

GROTE GARAGEVERKOOP 

OP 14 & 15 SEPTEMBER. van 

10.00 tot 17.00 uur oa. Curi-

osa- Huisraad- Kleding-Schil-

derijen, antieke gereedschap-

pen etc. Slotsteeg 14  7255 LH

Hengelo Gelderland.

Bij ideële kringloopwinkel “De 

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke 

ochtend (behalve zondags en 

‘s-maandags) van 09.00 tot 

12.00 uur en daarnaast ook 

nog dinsdag, donderdag- en 

vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een ruime 

keus uit meubels, kleding, 

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz.

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl of tele-

foonnr: 06-44629049.

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574

06-12300129.

Cursus voeding, afslanken en 

op gewicht blijven. Incl. coa-

ching, kleine groepjes. Info: 

06 - 55 166 420.

Last van wespen? Bel: 

0610499025

Zondag 22 september a.s.:

fietstocht Lindese Feest. Start

tussen 12.30 uur en 13.30 uur 

bij de Lindesche Molen. Ieder-

een is van harte welkom om 

deel te nemen.

Bezoek de 

WELLNESSFAIR 
op 22 september 

Een leuk, ontspannen uitje. 
Kijk voor info op: 
www.balansvorden.nl

Voor BOERDERIJ klussen maar ook TUINWERK belt u

0636588022 www.wmtoolsgroen.nl





Net zoals andere keren zijn er weer 
leuke en lekkere prijzen te krijgen. 
Kom dus ook op vrijdagmorgen 
naar de markt. 

De markt wordt vanaf vrijdagmor-
gen 6 september gehouden op de 
nieuwe parkeerplaats aan de Bleek 
(achter de Aldi).

Aktiemarkt Vorden 
vrijdagmorgen 
13 september
Vorden - Op vrijdag 13 september a.s. houdt de marktvereniging 
Vorden weer een aktiemarkt. Wanneer u aankopen doet op de 
markt krijgt u enveloppen waarbij u kans maakt op mooie prijzen. 
Bij de speciale kraam van de marktvereniging mag u zelf uw prijs 
uitzoeken.

Bij voldoende belangstelling 
organiseert de Stichting Wel-
zijn Vorden eind september 
c.q. begin oktober een cursus 
bridgen voor beginners. Deze 
cursus wordt gegeven door een 
gediplomeerd bridgedocent. 
Ook kunnen (licht) gevorder-
den zich aanmelden, als zij be-
langstelling hebben voor een 
vervolgcursus. De lessen wor-

den gehouden in het Dorpscen-
trum en worden in onderling 
overleg bepaald. Elk spel duurt 
ongeveer 5 - 10 minuten. Ieder 
spel wordt door diverse spelers 
gespeeld (meestal 6 of 7 keer). 
Zo kun je de resultaten, die je 
op een bepaald spel haalt, met 
elkaar vergelijken en wordt de 
geluksfactor tot een minimum 
teruggebracht. Daarom wordt 
bridge ook vaak onder de denk-
sporten gerangschikt, net als 
bijvoorbeeld schaken, dammen 
en go. In competitieverband 
worden er meestal 24 spellen 
per sessie gespeeld. Voldoende 
kansen dus om je te revanche-
ren na een spel dat niet zo goed 
ging. Omdat je steeds tegen 
andere paren speelt, is bridge 
een sociale sport. Je ontmoet 
veel verschillende mensen en 
je kunt het overal en tegen ie-
dereen spelen. De spelregels 
zijn wereldwijd hetzelfde. Voor 
verdere informatie kan men te-
recht bij de Stichting Welzijn 
Vorden (tel. 0575-553405) of bij 
de docent, de heer Jan Post (tel. 
0575-555884).

Stichting Welzijn 
Vorden organiseert 
kaartspel bridge
Vorden - Bridge is een span-
nend en boeiend kaartspel 
waaraan je heel veel plezier 
kunt beleven. Bij bridge 
speel je samen met een vaste 
partner, die tegenover je zit, 
tegen twee tegenstanders. 
Op elk spel probeer je met je 
partner meer slagen te ma-
ken dan de tegenstanders. 
Dit doe je door te bedenken 
welke kaarten je tegenstan-
ders en je partner in hun 
handen kunnen hebben. Dit 
klinkt moeilijker dan het in 
werkelijkheid is. Want ieder-
een kan bridge leren en je 
kunt het tot op hoge leeftijd 
blijven spelen.

Het onderwerp van gesprek was na-
tuurlijk of het zwembad de komende 
jaren open kan blijven. Eind septem-
ber wordt bekend gemaakt of de ge-
meente Bronckhorst daadwerkelijk 
geld beschikbaar stelt voor de plan-

nen die het bestuur van In de Dennen 
heeft ontwikkeld. 
De ‘vroege vogels’ zijn optimistisch 
gestemd en verwachten dat ze ook 
volgend jaar weer elke ochtend het 
water in mogen.

Ontbijt voor ‘vroege vogels’ 
zwembad Vorden

Vorden - Afgelopen vrijdagmorgen was het in het zwembad In de Den-
nen een gezellige boel. De ‘vroege vogels’ sloten het zwemseizoen af 
met een gezamenlijk ontbijt.. Deze trouwe zwemmers lagen de hele 
zomer al om 7.00 uur in het water om niet alleen van het zwemmen 
te genieten maar ook van de juist wakker geworden vogels en de op-
komende zon.

Het repertoire van Celtic Wind is 
sterk afwisselend door stevige songs, 
ingetogen ballades en instrumentale 
nummers (reels, jigs en hornpipes) en 
bestaat uit Ierse traditionals en mo-
dernere Ierse songs. Zo zijn bekende 
en minder bekende liedjes van Ierse 
artiesten als de Dubliners, Christy 
Moore, The Corrs en Gaelic Storm 
te beluisteren. De muziek wordt op 
akoestische wijze gebracht in de ba-
siscombinatie gitaar, mandoline, 
viool en bodhran (percussie).Celtic 

Wind komt uit de Liemers (Didam 
e.o.) en is geïnspireerd door de vele 
stijlen van de Ierse muziek. Sinds de 
oprichting in 2000 is de band succes-
vol met optredens in Nederland en 
Duitsland. 
De muziek van Celtic Wind is zowel 
actief als passief te beluisteren, maar 
het best actief te ondergaan. De groep 
is op zijn best bij een actief publiek, 
dat er een echte Ierse sessie van wil 
maken. Zie voor meer activiteiten 
www.natuurmonumenten.nl

Concert Celtic Wind 
kasteel Hackfort

Vorden - Beleef op 14 september een avond Ierse folkmuziek in de stijl 
van de Dubliners, Christy Moore en The Corrs. De aantrekkingskracht 
van Celtic Wind is de eigen sound van de band aan de oorspronkelijke 
muziekuitvoering. Het concert vindt plaats in de sfeervolle Wester-
holtzaal op kasteel Hackfort. Meld je vooraf aan via de ledenservice 
telefoon (035) 655 99 11, of via natuurmonumenten.nl/activiteiten.

We oefenen iedere woensdagavond 
in de basisschool “Het Hoge” aan het 
Hoge nr. 36 in Vorden. Het repertoire 

is Gospelmuziek, maar ook vele an-
dere mooie stukken, en dan met zo-
wel orkestbanden als a capella. Ben 

je nieuwsgierig  geworden? Kom dan
ook eens op woensdagavond om te
luisteren/meezingen. Je bent van har-
te welkom.
Voor meer informatie kun je ook
bellen met Joke Droppers, tel: 0575-
540505.

Gospelkoor Inspiration Vorden 
start weer

Vorden - Na een welverdiende vakantie gaan de koorleden van Gospel-
koor Inspiration uit Vorden onder leiding van dirigent Piet Piersma 
weer aan een nieuw seizoen beginnen.

Roeland Kooijmans, bekend van 
onder meer Harde noten, Ander-
mans veren en Kunstblik, traint 
professionals zoals rechters, poli-
tici, wetenschappers en mensen 
in het bedrijfsleven om overtui-
gender op te treden op podia en 
in de media. Hij zal de vrouwelij-
ke ondernemers, die zichzelf ook 

regelmatig moeten presenteren,
uitleggen hoe belangrijk houding
daarbij is, welke rol hormonen
spelen en tips geven.

Women in Business komt om 
de twee maanden bijeen op ver-
schillende locaties. De avonden
kennen altijd een compleet pro-
gramma met een goede spreker
en goede culinaire verzorging. 

Het netwerk, dat opgericht werd
in 2007, heeft meer dan vijftig le-
den, allen ondernemers of eind-
verantwoordelijken die zichzelf 
en hun onderneming verder wil-
len ontwikkelen. www.wib.nu

TV-presentator Roeland 
Kooijmans spreekt voor
Women in Business
Zutphen - TV-presentator 
Roeland Kooijmans spreekt 
woensdag 11 september 
voor Women in Business. 
Dit netwerk van vrouwelijke 
ondernemers uit Zutphen, 
Lochem en omstreken komt 
dan bijeen bij de Roskam in 
Gorssel.

‘Fijn dat een kleine vereniging als Socii ook 
bij de senioren steeds populairder wordt, 
daar zijn we best trots op. De clubkampi-
oenschappen vormen toch een hoogtepunt 
in het clubjaar’, aldus voorzitter Jan Willem 
Krijt. Tevredenheid is er ook over het expe-
riment om voor de enkel- en dubbelpartijen 
twee afzonderlijke toernooien te beleggen. 
In juni de singles en in september de dub-
bels. ‘Gelet op het enthousiasme van de le-
den verwachten we dit volgend jaar weer zo 
in te plannen. Met de inschrijvingen zit het 
wel snor. Het enkel toernooi in juni was ook 
een groot succes’, zegt de tevreden penning-
meester van de club Rob Bouwmeister.

De toernooisecretaris Evert Jan Pellenberg 
had de aanmeldingen verdeeld over vijf klas-
sen: heren dubbel A, heren dubbel B, dames 
en mix dubbel A en B. Op het mooie com-
plex van de tennisvereniging Socii, prach-
tig gelegen net buiten het dorp, streden de 
deelnemers, soms tot laat in de avond, om 
de finaleplaatsen. Door het hele toernooi 
op vijf avonden af te werken was het steeds 
gezellig druk op het knusse tenniscomplex 
en waren de drie velden voortdurend bezet. 
Mark Snijders van de organisatie vertelt: ‘Op 
de baan zijn heroïsche gevechten geleverd, 
vedettes die de druk met verve hebben weer-
staan en ‘gewoon’ waargemaakt hebben wat 
er verwacht werd, maar ook verrassingen en 
meerdere nieuwe kampioenen, wat maar 
weer eens aangeeft dat we als club steeds 
breder worden’.

Op vrijdagavond mocht Jan Rensink met de 
andere leden van de toernooicommissie de 
prijzen uitreiken. ‘We hebben fantastisch 
weer gehad en we mogen stellen dat het su-
per gezellig is geweest, veel leuke, sportieve 
en spannende wedstrijden zijn uitgevoch-
ten’. De uitslagen zijn als volgt: Dames: 1 
Marga Leerkes en Carolien ter Linden, 2 An-
net Heuvelink en Irene Wolbrink. Heren A: 
1 Robbie Bouwmeester en Jan Willem Krijt, 
2 Andre Hissink en Henk Jan Rietman. He-
ren B: 1 Henk Hissink en Peter Wolbrink, 
2 Korné Radema en Sander Brummelman. 
Mix A: 1 Suzanne Nijenhuis en Bennie Pe-
ters, 2 Manon Peters en Bastiaan Pikkert. 
Mix B: 1 Annet Heuvelink en Henk Hissink, 
2 Marije Riefel en Peter Wolbrink.

Socii dubbel: 
sportief en 
gezellig
Wichmond - Een kortere samenvatting 
is bijna niet mogelijk als typering van de 
clubkampioenschappen dubbel van ten-
nisvereniging Socii uit Wichmond. Een 
bloeiende vereniging. Met 34 inschrijvin-
gen was er een goede opkomst voor het 
toernooi. Alleen in de heren A categorie 
viel de belangstelling wat tegen, in zo-
wel de mix B als in de categorie heren B 
neemt de deelname jaarlijks toe.



Woensdag 11 September
09.00 uur  Hobbyclub
10.00 uur  Koffiemorgen Vunderinkhof
14.00 uur  Bridgeclub Vorden
15.30 uur  Muziekschool-lessen
17.00 uur  Blokfluitles Harmonie Vorden
20.00 uur  Zangvereniging Excelsior repetitie
20.00 uur  Folklore vereniging de Knupduukskes repetitie
20.00 uur  Jong-Gelre revue repetitie
20.30 uur  Bijeenkomst” Mannen van af en toe”

Donderdag 12 September
09.00 uur  Hobbyclub
19.30 uur  Harmonie Vorden repetitie

Kulturhus Vorden

De bezoekers kunnen kennismaken met verschillende
massage’ s o.a. stoelmassage, indian head, thaise massage,
yoga massage etc. Er is pedicure, een kapper, visagist, 
men kan de haren laten föhnen. Ook adviezen over welke
kleur haar bij je past. Op spiritueel/energie gebied valt 
er eveneens van alles te doen. Wil je alleen maar lekker
rondsnuffelen, een lekker geurtje ruiken, ook dat kan.
Kortom voor elk wat wils. De bezoekers kunnen een eigen
programma samenstellen. Voor meer informatie zie de 
advertentie elders in de krant.

Wellnessfair Almen
Vorden - Zondag 22 september wordt vanaf 11.00 
tot 17.00 uur in de grote zaal van café/restaurant De
Nieuwe Aanleg aan de Scheggertdijk 10 in Almen
een Wellnessfair gehouden waaraan 40 standhou-
ders zullen meewerken. De organisatie is in handen
van Jolande Loman Massage en Voetreflexpraktijk 
Balans in Vorden.

Voor het diploma A slaagden: Anne Lam-
mertink, Annelieke Wassink, Bloeme Spie-
gelenberg, Iris- Jasmijn van Brakel, Lieke 
Keeris, Liem Koekenbier, Maree Doornink, 
Merel Wullink, Rinke Jansen, Rosa de Haan, 
Sofieke Kamerling, Tabe Schuurman en 
Yael Vasbinder. Voor het diploma B slaag-
den: Anouk Eskes, Davey van den Berg, Da-
vid Tukker, Eke Smit, Iroquos Ursepuny, 
Jelmer van Zeeburg, Jesse Tukker, Jessica 
Berendsen, Joran Kuiperij, Mathijs Jurriens, 
Pim Wissels en Thom Kosse. Voor diploma 

C slaagden: Daan Jongbloets, Jonathan Be-
rendsen, Kasper Elting, Kiki Nijenhuis en 
Luc Neleman.
Voor Plankspringen slaagden: Bente Wil-
genhof, Esmee Berendsen, Ilse Veen, Mandy 
Rouwenhorst, Margot Schuurman, Robin 
Dadema, Sam Rakitow, Tess Hietbrink, Wil-
co Veen en Yvette Schuurman. Voor snor-
kelen slaagden: Beau Droppers, Bo Limpers, 
Caithlyn van Asselt, Cedric Koekenbier, Kim 
van Dijk, Lente de Haan, Merle Kuiperij, 
Mirte Angenent, Paul Geers, Dante Koning, 

Amber Hulleman, Anna Otten, Sofie Legen-
berg, Tijn Bergenhenegouwen, Zoë Hofs, 
Bram Hogendorp, Hieke Bielderman., Isa 
van Ditshuizen, Larissa Reinders, Marloes 
Berenpas, Mirthe Hulleman, Rinske Bielder-
man en Roel van Gerner.
Voor Survival slaagden: Daan Tromp, Rick 
Kuiper, Robert Bosveld, Senna van de Pol, 
Sien Klein Nengerman. Voor Vinzwemmen 
slaagden: Fien Smit, Jet Klein Nengerman, 
Jet Smit, Kim Wilgenhof, Martine Smit, Pia 
Sloot, Pien Hoevers, Pippa Heijenk, Rianne 
Reinders, Saar Smit, Sanneke Hogendorp 
en Zara Govaers. Voor Waterpolo slaagden: 
Claartje Hovenkamp, Fleur Grube, Hidde 
Droppers, Ismay Jansen, Lot Meijer, Marijn 
Lichtenberg, Pim Bergenhenegouwen, Rik 
Limpers en Silvia Velhorst.

Diplomazwemmen

Vorden - In het Vordense zwembad In de Dennen werd vrijdagmiddag en zater-
dagmorgen voor de laatste keer in dit seizoen diploma- zwemmen gehouden. De 
verrichtingen van de jeugd werd door een groot aantal vaders, moeders, groot-
ouders e.d. bijgewoond. Met name het partijtje waterpolo (waarvoor ook een di-
ploma kon worden behaald) werd aan de kant enthousiast ondersteund.

Antoinette Timmer, bekend als kenner onderhoudend cau-
seur, fungeert tijdens dit bezoek als gids. Bij het bezoek is
een bescheiden lunch van soep met brood inbegrepen. Uw
museumjaarkaart is geldig. Aanmelden kan tot uiterlijk 
18 september. Nadere informatie bij de werkgroepleden: 
Nienke Slabbekoorn, tel. 0575-846368; Lamien Nijhoff, tel.
0575-552118; Antoinette Timmer, tel. 575-552027; Josefine
Meijer, tel 0575-547930.

Kunstbus museumbezoek
Vorden - Voor dinsdagmiddag 31 oktober is er nog
plaats in de bus voor het bezoek aan het Rijksmu-
seum Twenthe in Enschede. Dit museum heeft de 
rijkste en meest internationale kunstcollectie van
Noord- en Oost Nederland. Bij dit bezoek richten wij
vooral de aandacht op de Hollandse schilderkunst 
vanaf de middeleeuwen tot heden.

Afgelopen week vond de prijsuitrei-
king plaats, de winnende foto met als 
titel rondvlucht boven Vorden werd 
gemaakt door mevrouw Guijt uit 

Vorden. Zij ontving uit handen van
de secretaris van de Wereldwinkel.
Tiny v.d. Heijden een cadeaubon van
de wereldwinkel en een bloemetje.

Wereldwinkel Vorden 
fotowedstrijd

Vorden - Wereldwinkel Vorden hield in het toeristenseizoen een
fotowedstrijd.

Winnares mevrouw Guijt in het midden

Onder de bezielende leiding van Hans 
de Wilde bracht het koor, meestal a 
capella een heel divers repertoire. De 
theaterzaal bleek te klein voor de 20 
stemmen en vlak voor de aanvang 
werd besloten om de zaal te laten 
voor wat die is en de foyer tot thea-
ter om te toveren. Het publiek genoot 

van renaissance Thomas Tallis tot he-
dendaagse John Rutter, van Ludwig 
van Beethoven in bewerking van Tom 
Parker, met misschien wel als hoog-
tepunt ‘If Music be the Food of Love’ 
van Purcell. Na de pauze het duo Paul 
van Doren en Niek Hietbrink uit Zut-
phen. Dit was hun

derde de optreden. Het voelde voor 
hen nog als een try-out, maar daar 
merkte het publiek niets van. Paul 
pakte de aanwezigen in met zijn zeer 
bijzonder zangstem, een relaxte hou-
ding en humorvolle opmerkingen 
tussendoor. Niek, van huis uit jazz-
bassist, vulde Paul perfect aan.
De volgende voorstelling in TOM is op 
zondagmiddag 22 september (15.00 
uur) met troubadour ‘pur sang’ Jan 
Willem van Opstal voor de pauze en 
in ’t dialect, de HBTG-band met zang 
van Wendy Addink erna.

Koor Fermata in TOM

Vorden - Afgelopen vrijdagavond was er in Theater Onder de Molen 
te Vorden een optreden van het 20-koppige koor Fermata en het duo 
Paul & Niek. Oorspronkelijk is Fermata opgericht om bij uitvaarten te 
zingen, maar inmiddels zijn daar huwelijken, jubilea en andere bete-
kenisvolle momenten bijgekomen.

Koor Fermata

Medewerking wordt verleend door 
het ‘Startzondag Kinderkoor Vor-
den’. Over dit nieuw op te richten 

kinderkoor heeft u in het ‘Contact’ 
van juli jl. al iets kunnen lezen. In-
middels hebben zich ca. 30 kinderen 

hiervoor aangemeld. Alle inwoners 
van Vorden zijn van harte welkom 
deze feestelijke dienst bij te wonen. 

Vanaf 09.30 uur staat de koffie of 
thee klaar. De dienst begint om 10.00 
uur, het feestelijke programma zal 
duren tot 13.30 uur.

Feestelijke ‘Startzondag’
Vorden - Zondag 15 september organiseren de gezamenlijke kerken in 
Vorden voor het nieuwe seizoen een feestelijke ‘Startzondag’ met als 
thema ‘Met hart en ziel geloven’. Deze bijeenkomst wordt gehouden 
in de Christus Koningkerk aan Het Jebbink 8.



Doelstelling van Mombarg was, na 
drie jaar geleden de schaatsen en 
skeelers aan de wilgen te hebben ge-
hangen, als A-rijder te kijken waar 
hij nog stond (of jeukt het misschien 
toch nog met een mooi NK volgend 
jaar in het vooruitzicht…?). Derhal-
ve startte hij voor het eerst (en door 
zijn huidige leeftijd) in de categorie 
masters waar nog menig oud A-rijder 
zijn kunsten vertoont. Deze categorie 
rijdt 60 km wedstrijd, waar de A-rij-
ders zelfs 100 km rijden! Het mooie 
van de editie 2013; er was een Mass-
start, waardoor Mombarg zich mooi 
tussen zijn oud koersgenoten nestel-
de! Tot ieders verbazing reed hij na 
twee ronden van 30 km met ruim 3 
minuten voorsprong op de nummer 
twee, ‘gezellig koersend’, in de kop 
van de A-wedstrijd mee en zo finishte 
hij. Met een gemiddelde van 33 km/h 
onder deze omstandigheden en de 
wetenschap dat dit nog kan, (na een 
Marmotte fietsen in het voorjaar en 
een keer of vijf skeeleren) zullen de 
kriebels voor de man van Free-Wheel 
verder oplopen. Wordt er een ver-
rassing voorbereid voor 2014?. Oud 
ploeggenoot van Arjan Mombarg, Ga-
ry Hekman won de klassieker bij de 
A’s; dus de champagne was dubbel!

Arjan Mombarg wint ONK op skeelers 
in Hallum met overmacht!

Vorden - Het Open Nederlands Kampioenschap inline skaten (skeeleren) 
in Hallum afgelopen zaterdag, werd een prooi voor Arjan Mombarg. ‘In 
de hel van het noorden’ zoals deze wedstrijd bekend staat; door ruwe as-
falt stroken, klinkerwegen en wind, deze editie ook nog verzwaard met 
regen en dus spekgladde delen en levensgevaarlijke bochten én soms 
weer droog en rijden ‘zonder gevaar’, was zijn overmacht ongekend!

TTV Heure deed het in de 680 kg. A 
minder goed dan verwacht en moest 
de derde plaats laten aan TTV Vor-

den. Doordat een drietal vaste spelers 
niet aanwezig waren moest er stevig 
gepuzzeld worden om de teams com-
pleet te krijgen. De 680 kg. B klasse 
werd wel door de Borculose mannen 
gewonnen met ruime voorsprong op 
nummer twee TTV Oele. 

In de 720 kg.klasse werd TTV Heure 
met grote voorsprong kampioen, de 
titel was op het voorlaatste toernooi 
al veiliggesteld. De Borculose jeugd 
kreeg een teleurstelling te verwer-
ken. Hoewel ze op een goede derde 
plaats begonnen aan dit toernooi 
moesten ze na afloop van deze dag 
genoegen nemen met een plek net 
naast het podium. De Damesklasse 
werd gewonnen door TTV Schutshof, 
Eibergen werd hier tweede voor TTV 
Koapman. Over twee weken zullen de 
Europese Kampioenschappen worden 
gehouden in Assen. TTV Eibergen en 
TTV Heure zijn de hofleveranciers 
voor de Nationale teams in de Heren 
560, 640, 680 en 720 kg klasse.

Touwtrekkers TTV Heure 
en Eibergen winnaars
Regio - Op het laatste competitie-
toernooi van gewest Oost dat in 
Erichem werd gehouden wist TTV 
Eibergen in drie gewichtsklassen 
de oostelijke titel binnen te ha-
len. ’s Morgens werd er al gewon-
nen in de 680 kg.A klasse, ’s mid-
dags ging de overwinning naar de 
Eibergse mannen in zowel de 640 
kg. A als de B klasse. In de 640 A 
klasse werd het nog even span-
nend toen bleek dat TTV Eiber-
gen niet hun dag had. De ruime 
voorsprong die men had op TTV 
Vios Bison, 13 punten, werd bijna 
ingehaald door de mannen uit 
Beltrum. Omdat Vios Bison onno-
dig punten verspeelde aan OKIA 
uit Holten bleef TTV Eibergen 
hun directe concurrent nipt voor 
en werd met slechts drie punten 
verschil alsnog kampioen.

Flash neemt dit seizoen met acht 
teams deel aan de diverse competi-
ties. Drie senioren competitieteams, 
één senioren recreantenteam, drie 
competitiejeugdteams en één jeugd-
team in de Opstapcompetitie (be-

ginnende spelers en speelsters). Het
vlaggenschip komt na het kampioen-
schap van vorig seizoen uit in de eer-
ste klasse. Het team bestaande uit Ch-
jehrando Gasper, Niels Lijftogt, Anne
van Eeuwijk en Vera Velhorst heeft
er veel vertrouwen in goed in deze
klasse mee te kunnen doen. 

U zult van de resultaten van dit team
in dit blad op de hoogte worden ge-
houden. Deze week worden de eerste
competitiewedstrijden in sporthal ’t 
Jebbink gespeeld. Op de donderdag-
avond voor de senioren en op de za-
terdagmorgen voor de jeugd.

Seizoen Flash Vorden 
is weer begonnen
Vorden - Badmintonvereniging 
Flash Vorden is haar seizoen vo-
rige week begonnen. De vereni-
ging heeft nu als speelavonden de 
maandagavond van 20.00-21.30 
uur en de donderdagavond van 
19.30-22.00 beschikbaar. De jeugd 
speelt als vanouds op de zater-
dagmorgen van 10.00-11.30 uur.

Gelukkig zijn er weer voldoende 
spullen aangeleverd en alleen het 
weer kan succes nog in de weg 
staan.  Om 10.00 u. is er in de kerk 
eerst nog een viering door diaken 
Oude Groen, waarna op 11.00 u. de 
Pleinmarkt officieel open gaat.  Er 

zijn stands met kinderspeelgoed, 
boeken, glas-en aardewerk, schilde-
rijen, meubels, grammofoonplaten, 
cd’s en cd-roms, schoolplaten en 
landkaarten, lampen, elektronica 
enz. en er zijn ook weer drie toren-
beklimmingen mogelijk. Deze zijn 
om 12.00 u., 13.00 u. en 14.00 u. 
Steeds kunnen ongeveer 12 mensen 
mee naar boven. Er is ook een rad 
van avontuur, een grabbelton en een 
grote sjoelbak.
Verder is er natuurlijk wat te eten en 
te drinken. De restauratiecommissie 
hoopt op een massale toeloop.

Pleinmarkt in Vierakker 
valt gedeeltelijk samen met 
open monumentendag
Vierakker - Op zondag 15 sep-
tember 2013, toevallig tegelijk 
met de Open Monumentendag, 
is weer de jaarlijkse Pleinmarkt 
ten bate van de restauratie van 
de St.Willibrorduskerk in Vier-
akker.

Hieronder volgen nog de laatste 
uitslagen van de 55+. 
Uitslag 7e wedstrijd 55+: 
1e Wim Vreeman 1374 gram, 
2e Frans Bleumink 350 gram, 
3e Gerrit Eggink 333 gram.
Uitslag 8e wedstrijd 55+: 
1e Frans Bleumink 4537gram, 
2e Gerrit Eggink 2580 gram,
3e Wim Vreeman 2430 gram.
Zaterdag 31 augustus waren er 7 
kribben bezet aan de ijssel. 7 vis-
ser van de HVS de Snoekbaars had-
den hier hun 4de onderlinge wed-
strijd. Het water stond laag en er 
stond een behoorlijke wind. Maar 
ondanks dit alles wisten de deel-
nemers er weer een spannende 
wedstrijd van te maken. Na 3 uur 
vissen was de uitslag als volgt:
1e M. Dekkers 2500 gram
2e R. Golstein 1940 gram
3e N ten Have 1180 gram
Zaterdag 14 september is de vol-
gende wedstrijd. Deze wordt ge-
houden in de oude IJssel. Aanvang 
13.30 uur.

Wim Bulten 
kampioen 55+
Vorden - De onderlinge viswed-
strijden van de 55+ zitten erop. 
Wim Bulten had dit seizoen 
de minste punten, waardoor 
hij er met het kampioenschap 
vandoor ging. Op een twee plek 
is geëindigd Frans Bleumink 
en Wim Vreeman heeft een 
mooie derde plek behaald. Ger-
rit van Amerongen viste achter 
het net want hij behaalde een 
4 plaats en viel dus net buiten 
het podium.

In de eerste manche pakte hij kop-
start en reed Bas de eerste twee ron-
den aan de leiding. Daarna moest hij 
het tempo iets laten zakken en viel 
hij terug naar de zevende plaats. In 

de tweede manche was de start min-
der goed maar knokte Bas zich terug 
naar opnieuw de zevende plek, het-
geen hem dus in eindrangschikking 
een zesde plaats opleverde.

Zesde plek Bas Klein Haneveld
Vorden - Bas Klein Haneveld is tijdens de crosswedstrijd in Holten, die 
meetelt voor het Nederlands kampioenschap Open, op de zesde plaats 
geëindigd.

Om 13.00 uur treedt het AMC Kamerkoor op en om 14.00 
uur wordt het orgel bespeeld door de heer Dick Scheffer. 
Het AMC kamerkoor is een koor voortgekomen uit het AMC-
koor (op het hoogtepunt zo’ n 30 leden). Met een paar men-
sen hadden ze behoefte aan zingen in een kleiner verband, 
zonder zich tot doel te stellen om op te treden. Maar dat is er 
zo langzamerhand wel ingeslopen. Ze begonnen met zingen 
tijdens de oecumenische dienst op eerste kerstdag en vanaf 
2004 zijn ze zelf op zoek gegaan naar leuke kerkjes om te 
gaan zingen tijdens het Monumentenweekend. Inmiddels 
hebben ze gezongen in de provincie Groningen, op de Velu-
we, in Drenthe, op Ameland enz. en nu dus ook in Drempt. 
Het koor bestaat uit medewerkers van het Academisch Me-
disch Centrum in Amsterdam: verpleegkundigen, artsen en 

secretaresses, maar ook gepensioneerd AMC-ers. Ze zingen
een klassiek repertoire: Bach, Haydn, Bennet en Buxtehude.
Het orgel dateert naar alle waarschijnlijkheid uit het einde
van de 16e eeuw en de kast van 1777 en is destijds geschon-
ken door Vrijheer van Rouwenoort, Heer van de Ulenpas en
heeft een bijzondere klank. Er schijnen 700 pijpen in het
orgel te zitten. De kerk is mede bekend geworden door de
10 wandtapijten en de 40 beeldhouwwerkjes die in de kerkt
te vinden zijn. De wandtapijten zijn in 1964 geknoopt door
zo’n 120 plaatselijke bewoners en dienden ter verbetering 
van de akoestiek, die er na de restauratie van de kerk niet
beter op was geworden.De beeldhouwwerkjes zijn van kun-
stenaar Eduard van Kuilenburg, die ook met de restauratie
van de kerk in 1947 bezig was. De beeldhouwer ging er van-
uit, dat de mens de kerk binnenkomt met zijn zonden; hij
zal zich dienen te be-keren, zich laten dopen, luisteren naar
het Evangelie en zijn geloof belijden. In 46 kapiteeltjes heeft
de beeldhouwer dit hele programma uitgebeeld. Al met al
de moeite waard om een kijkje te komen nemen in de St
Joriskerk aan de Kerkstraat 1 te Voor Drempt.

Monumentendag

Speciale activiteiten in de St Joriskerk
Drempt - Tijdens het Monumentenweekend van 14 
en 15 september is de St Joriskerk in Voor Drempt 
ook geopend. Echter alleen op zaterdagmiddag de 
14e. Dan worden er twee concerten gegeven en zijn er 
wandtapijten en beeldhouwwerkjes te bewonderen.

- Advertorial -

Verhuizen, verbouwen, 
nieuwe meubels…..
oplossingen voor uw huis!
Nu de woningmarkt langzaam 
aantrekt, is het voor huizenbe-
zitters lastig keuzes te maken. 
Welke stap is in een indivi-
duele situatie de beste?  Vele 
huizenbezitters zijn hierbij de 
afgelopen jaren ondersteund 
door Lenie Suter.
Vanuit haar adviesbureau ge-
WOONKUNST geeft Suter advies 
over het gebruik van de ruimte, 
materialen, kleur en licht. Het gaat 
dan niet om dure investeringen, 
maar om betaalbare oplossingen 
en praktische tips. Een deskundig 
advies aan huis biedt veel mogelijk-
heden. Als interieurontwerpster 
kijkt Suter naar het totaalplaatje. 
Ze combineert zo mogelijk haar 
eigen adviezen met die van de aan-
nemer, de schilder of installateur 
en voegt ze samen tot een uniek 
geheel.
Licht, ruimte en rust vormen de 
uitgangspunten bij elk advies. 
Daarbij maakt het niet uit of het 
nu om een modern of een klassiek 
interieur gaat. Ze begint altijd te 
werken vanuit de plattegrond. De 
diverse woonfuncties worden dan 
eerst goed in de ruimte geplaatst. 
Een goede indeling vormt de basis 
voor een aangenaam en verrassend 
resultaat.

Ook de verlichting is heel belang-
rijk in een interieur. Te vaak wordt 
een lamp aangeschaft vanwege het 
uiterlijk in plaats van de functio-
naliteit. Een lichtplan behoort tot 
de mogelijkheden. Daarnaast is de 
keuze van de materialen van be-
lang. Het afwisselen van harde en 
zachte  materialen  geeft de ruimte 
een prettige sfeer. “Durf kleuren 
toe te passen, maar wees voorzich-
tig met koele kleuren. Felle kleur-
vlakken trekken de aandacht en 
bakenen de ruimte af.”
Essentieel bij alle adviezen is, dat 
je je thuis voelt. De aanschaf van 
meubels is mogelijk, maar ook de 
toevoeging van kunst maakt je 
huis persoonlijk en uniek. Voor 
Suter als interieurontwerpster en 
beeldend kunstenaar is dit heel be-
langrijk.
Kortom een nieuwe indeling, een 
plattegrond, kleuradvies, een licht-
plan, meubeladvies, stylingtips en 
kunstadvies horen tot de mogelijk-
heden.

geWOONKUNST is nu al bijna 10 
jaar een uniek adviesbureau op 
woongebied.
Meer informatie kunt u vinden in 
de advertentie elders in deze krant, 
maar ook op www.gewoonkunst.nl.



Vraag: is het dorp Vorden er door 
die samenvoeging op vooruitgegaan? 
Het antwoord is gewoon: nee. We 
woonden tot het jaar 2004 in een re-
delijk welvarende gemeente met een, 
dankzij de NUON-aandelen, flinke 
reservepot. Op dit moment moeten 
er door ernstige financiële tekorten 
allerlei voorzieningen worden afge-
broken. Door de economische reces-
sie, inderdaad. Maar ook door een 
andere oorzaak, namelijk door de 
veel te ambitieuze woningbouwplan-
nen van enkele van de vijf voormalige 
gemeentebesturen in de periode tot 
en met het jaar 2008. De claims van 
projectontwikkelaars moesten in de-
cember 2011 al voor een totaal van 
12 miljoen euro worden afgekocht. 
En er waren, zei de toenmalige wet-
houder, nog enkele claims die afge-
handeld moesten worden.
Door de samenvoeging was er verder 
een nieuw gemeentehuis nodig van 
ruim 20 miljoen euro. Vanzelfspre-
kend in Hengelo. Zodat we nu voor al-
lerlei aanvragen (bijv. voor een rijbe-
wijs of bewijs van goed gedrag of voor 
een geboorte-aangifte) soms meer 
dan één keer naar Hengelo moeten 
zelfs als we geen computer hebben. 
Om maar te zwijgen over contacten 
met ons politiecorps dat haar kantoor 
ver weg in Zelhem heeft en een paar 
uren per week zitting houdt in Vor-
den. Kunt u zich voorstellen dat velen 
nog steeds moeite hebben met dat be-

sluit van negen jaar geleden van toen-
malig minister Johan Remkes om
Vorden gewoon vast te plakken aan
een aantal andere dorpen, woonker-
nen en buurtschappen? Ook als het 
gaat om het kiezen van een gemeen-
teraad? In Vorden wonen drie van de
in totaal 25 gemeenteraadsleden van
Bronckhorst en een wethouder. Maar
dat zegt niets, want leden van de raad
hebben geen binding met hun woon-
plaats maar staan uitsluitend achter
de inzichten van hun politieke partij.
Een bewijs daarvan is dat een actie 
om het groene hart van Vorden te
sparen, getekend door rond tweedui-
zend Vordenaren, vorig najaar aan
de kant werd geschoven door… die
in Vorden wonende wethouder. 

Laatste punt: wie kiest er in deze snel
veranderende wereld trouwens nog 
uit principe voor een bepaalde par-
tij? Steeds minder mensen doen het,
want in de landelijke politiek merk je
nog maar weinig van een eigen over-
tuiging. En is het politiek paniekvoet-
bal. Christenen kiezen steeds minder
voor het CDA. VVD-ers verlaten mas-
saal hun partij. En PVDA-ers vinden
dat ze niet veel meer merken van een
sociaal beleid. Hetzelfde geldt straks
waarschijnlijk ook voor de verkiezing
van onze gemeenteraad. Op welke
partij moet je dan stemmen?
En, tenslotte, hoe is het met het ide-
aal dat werd uitgedragen in de begin-
tijd van de fusie? Sorry, maar daar is
niets van terechtgekomen. Zo ben ik
na bijna tien jaar Bronckhorst nog 
altijd gewoon een Vordenaar. En ik
denk dat ook u, al wordt u nog zo 
oud, ook nooit een echte Bronckhor-
ster zult worden.

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35
7251 AW Vorden

Bent u al een echte Bronckhorster?
Bijna negen jaar geleden werd 
de gemeente Vorden opgedoekt. 
En opgenomen in de grote, bijna 
39.000 inwoners tellende nieuwe 
gemeente Bronckhorst. En begin 
volgend jaar gaan we weer naar 
de stembus om een nieuwe raad 
te kiezen voor deze gemeente. 
Twee feiten om eens over na te 
denken.

Gedurende het jaar leert ieder persoon op zijn/haar eigen 
tempo gitaar spelen. Door middel van een eigen lesmetho-
de is alles mogelijk. Halverwege het lesseizoen kunnen de 
leerlingen aangeven of ze mee willen doen met een eind-
concert wat jaarlijks gehouden wordt. Hier mogen ze zelf 
bepalen welk liedje ze spelen, of ze zelf mee willen zingen, 
of ze in samen hang met mijn band ‘’Bootstrap’’ willen 

spelen of alleen instrumentaal. Het gaat er niet alleen om 
dat ze laten zien wat ze geleerd hebben maar vooral om 
het plezier en de kans te krijgen te kunnen optreden.
Op basis school ’t Hoge kunnen de kinderen tussen de 
middag lessen volgen. Dit is in groepsverband. Ze leren gi-
taarspelen en richting het eindconcert zet ik een bandpro-
ject op waarbij de leerlingen zelf gitaarspelen, drummen, 
bassen en zingen. Geweldig om te zien hoe de kinderen 
dit oppakken.

Voor een kennismakingsles of meer  informatie kunt u 
contact opnemen met: Wieteke Schotsman,  Colorful.Mu-
sic@hotmail.com of bel naar 06 106 06 784.

Het lesseizoen is weer begonnen!

Vorden - Na een prachtig lesseizoen 2012/2013, met 
een spetterend eindconcert, gaat Colorful Music 
weer van start. Wieteke geeft  gitaarles aan alle leef-
tijden ( vanaf +/- 5 jaar) en mensen met beperking. 
Iedereen heeft zijn eigen identiteit, kwaliteit en mo-
gelijkheden. ‘Ik ben ervan overtuigd dat iedereen, 
met of zonder beperking, plezier aan muziek kan 
beleven’.

Wieteke Schotsman

Meike Heijenk

WERKZAAMHEDEN
Rondom Grootvaders huisje, dat ge-
bouwd is door de eigenaar in 1920 voor 
zijn kleinkinderen, worden bomen ge-
kapt zodat er weer zicht is op het land-
huis en ook zichlijnen vanuit het bos 
naar het landhuis worden hersteld. De 
oorspronkelijke toegangslaan vanaf de 
Oostpoort krijgt de allure van vroeger. 
De rododendrons die hier groeien wor-
den flink teruggesnoeid, zodat de laan-
bomen meer tot hun recht komen. De 

toegang bij de Westpoort, vanaf de Al-
menseweg, is in 1920 ontstaan. Deze 
toegang zal weer het karakter krijgen 
van een pad op de grens van bos en 
akker, met doorkijkjes op de akkers. 
Na de snoei- en kapwerkzaamheden 
worden weer sierheesters en heggen 
aangeplant en de vijver gebaggerd en 
de paden weer hersteld. 
 
GRATIS RONDLEIDING
Op 14 en 15 september, tijdens Open 

Monumentendag er zijn 3 rondleidin-
gen van ruim een uur. De rondleidin-
gen starten om 11.00, 13.00 en 15.00 
uur op de parkeerplaats aan de Al-
menseweg. Aanmelden is niet nodig 
en deelname is gratis. De wandeling 
voert door het parkbos met de mo-
numentale lanen en historische wan-
delpaden. De tuinbaas vertelt over 
de oorspronkelijke aanleg van het 
parkbos en hoe Natuurmonumenten 
de sfeer van vroeger weer terug wil 
laten keren. Vorig jaar is daar een 
start mee gemaakt. In het parkbos 
is de oorspronkelijke toegangslaan 
opgeknapt waardoor het zicht op het 
oude landhuis uit 1836 weer terug is. 
De laan is opnieuw ingeplant als dub-
bele lindelaan. Ook de vijver en het 
rozeneiland met rozenberceau, een 
soort pergola begroeid met rozen zijn 
hersteld.

Werkzaamheden op landgoed 
het Enzerinck

Vorden - Natuurmonumenten gaat verder met het herstel van het 
parkbos op landgoed Het Enzerinck, gelegen tussen Vorden en Al-
men. Vorig jaar is vooral gewerkt in het westelijk deel van het bos. Dit 
najaar wordt vooral gewerkt in het oostelijk deel. De ingrepen zijn 
bedoeld om de landschappelijke variatie met openheid en dichte be-
groeiing, doorkijkjes en zichtlijnen te herstellen. Het parkbos wordt 
weer spannend: lichte en donkere stukken gaan elkaar afwisselen. De 
bezoekers zal zich soms in een dicht woud wanen en plotseling verrast 
worden door een intiem doorkijkje.

Voor velen wellicht een bekende 
plek met o.a. zijn speeltuin, het ka-
bouterpad, het naast gelegen doolhof 
maar vooral natuurlijk de heerlijke 
pannenkoeken! Dit voorjaar heeft ei-
genaar Bert van Zijtveld er ook een 
uitdagend klimbos laten bouwen. 
Een super ervaring voor jong en oud. 
Het afleggen van een van de parcours 
verlegt je grenzen en laat de adrena-
line stromen. Bert zal een presentatie 

geven waarin hij de totstandkoming
van deze nieuwe loot aan zijn onder-
neming zal toelichten. Waarna we
het klimbos gaan bekijken. 

Het programma ziet er als volgt uit:
18.00 - 18.30 Ontvangst in De Hei-
kamp
18.30 - 19.30 Presentatie en rondlei-
ding Bert van Zijtveld
19.30 - 21.30 Pannenkoek diner
Locatie: Pannenkoeken boerderij De 
Heikamp Hengeloseweg 2, Ruurlo

Aanmelden kan via: vordensonderne-
merscafe@gmail.com. Introducés en
niet-ondernemers zijn welkom. 

Kijk ook op: 
www.vov-vorden.nl/ondernemerscafe

Vordens Ondernemers Café 
zoekt het ‘hoger op’
Vorden - Nu de zomer (bijna) is ge-
stopt gaat het Vordens Onderne-
mers Café weer van start. En wel 
meteen met een ‘VOC op locatie’ 
activiteit. Donderdag 19 septem-
ber a.s. zullen de ondernemers te 
gast zijn bij pannenkoeken boer-
derij De Heikamp in Ruurlo.

Deze middag wordt geopend door 
Mevr. Wilma Heesen, wethouder 
gemeente Lochem. In de Foyer van 
de Schouwburg in Lochem, Ooster-
wal 22, 7241 AR Lochem treedt het 
Groot salonorkest “HAPPY DAYS” 
op en zal deze middag mooie en 

herkenbare muziek ten gehore 
brengen.  Tim Pardijs, de stadsdich-
ter van Zutphen, heeft speciaal voor 
Wereld Alzheimer Dag een gedicht 
geschreven en zal dit voordragen, 
een primeur! U bent allen van harte 
welkom van 13.30 uur tot ca. 16.00 
uur om met elkaar te genieten van 
muziek en poëzie én natuurlijk een 
heerlijk hapje en drankje. 

VOOR INFO EN AANMELDEN:
Mevr. Carla Brands 0573-452235, 
zutphen@alzheimer-nederland.
nl. Dhr. Henk Klein Wassink 0573-
254224, henk.toos.klw@live.nl

Alzheimer Nederland 
in actie voor Wereld 
Alzheimer Dag
Vorden - Op woensdagmiddag 18 
september, aanvang 13.30 uur 
organiseert Alzheimer Neder-
land afdeling Zutphen, Lochem, 
Vorden e.o. een gezellige middag 
voor mensen met dementie, hun 
mantelzorgers, familie, vrienden 
en verzorgenden.



EINE musikalische 
REISE Wien - Berlin

Foto’s Jubileumconcert

Voor meer foto’s en een video kijk op Contact.nl



Jubileumfeest 13-14-15 september

Feestweekend 160-jarig bestaan Schuttersgilde St. Jan

Namen van de levende oud-koningen 
Schuttersgilde “St. Jan” Keijenborg

1946 Jan Hendriks Startdijk 13 Almen
1958 Bernard Limbeek Hengelosestraat 7 Keijenborg
1963 Bertie Wicherink (keizer 2003-2008) Amerweg 65 Grolloo
1970 H.L.J. Mullink B. van Hackfortweg 30 Vorden
1971 Frans Mullink Beekseweg 11 Kilder
1972 Henk Beuwer Pastoriestraat 28 Keijenborg
1975 J.W.Th. Berendsen (keizer 1983-1988) Uilenesterstraat 17 Keijenborg
1976 J.G.M. Jansen Fazantstraat 35 Didam
1979 Jan Hermans Elferinkdijk 2 Hengelo (Gld)
1980 Hans de Vrught Schapenweg 29 Zeddam
1981 Geert Jansen Pastoor Thuisstraat 18 Keijenborg
1983 Jan Hermans Pastoor Thuisstraat 8 Keijenborg
1984 Tonny Diesvelt Lichtenhorststraat 23 Didam
1985 Eef Janssen (keizer 1993-1998) St. Janstraat 39 Keijenborg
1986 Bart Goossens Teubenweg 8a Keijenborg
1987 Henk Jansen Tilderstraat 4 Keijenborg
1989 Paul Seesing St. Janstraat 2 Keijenborg
1991 Theo Hakvoort Uilenesterstraat 4 Keijenborg
1992 Aloïs Evers Neuzendijk 12 Zelhem
1993 Frank Niesink (keizer 1998-2003) Oude Kruisbergseweg 2a Zelhem
1994 René Hermans St. Janstraat 41 Keijenborg
1995 Henk van Aken St. Janstraat 25 Keijenborg
1997 Willie Waenink Prunushof 7 Velswijk
1998 Raymond Koers Prunushof 20 Velswijk
2000 René Mullink Poelsweg 12 Keijenborg
2001 Jan Zwiekhorst Prunushof 54 Velswijk
2002 Oscar Hermans Pastoriestraat 22 Keijenborg
2003 Jarno Hofstede Michelstraat 18 Velswijk
2004 Rob Besselink Voortseweg 2a Toldijk
2005 Laurens Giesen St. Janstraat 48 Keijenborg
2006 Dinand Wullink (keizer 2008-heden) Velswijkweg 56 Velswijk
2007 Ike Hennink Geltinkweg 18 Keijenborg
2008 Anne Boersma Hengelosestraat 31 Keijenborg
2009 Frank Niesink Oude Kruisbergseweg 2a Zelhem
2010 Tonny Kelderman Lindenhof 9 Keijenborg
2011 Benny Meenink Bronkhorsterstraat 9 Hengelo (Gld)
2012 Johnny van Londen St. Bernardusstraat 1 Keijenborg 
2013 André Padberg St. Janstraat 32 Keijenborg

Voorwoord 160-jarig Schuttersgilde 

Al enkele maanden praat Keijenborg er over, 

we hebben dit jaar twee keer kermis!

Inderdaad, Keijenborg staat dit jaar niet één keer, maar 

twee keer een heel weekend op zijn kop. Want, het 

Schuttergilde viert feest en dan wil je daar toch bij zijn.

Het Schuttersgilde trakteert u allemaal. Gratis entree in 

de feesttent op vrijdag en zondag. Met vrijdag natuurlijk 

Henk Wijngaard en zondag na de viering in de kerk 

is er fruhshoppen. Mooie Egeländermusik van de 

Leemkuulers uit Bemmel, dat is feest voor jong en oud.

De gehele middag loopt het feest door waarbij onder-

tussen de Gelderse Bielemannen strijden om de eer. 

En alle koningen van Keijenborg strijden om de aller-

hoogste eer, Keizer van Keijenborg.

Het is niet alleen een feestje voor de leden van het 

Gilde, Nee Iedereen is welkom. Ik hoop u allemaal 

te zien dit weekend, de deur van de feesttent steet los.

Namens het bestuur van het Gilde wil ik u al vast 

feliciteren met 160 jaar St.-Jan.
John Rondeel

Programma Feestweekend St. Jan 
vrijdag 13 t/m zondag 15 september 2013

Locatie: kermisterrein Keijenborg 

VRIJDAG 13 SEPTEMBER 
Gratis entree bij HENK WIJNGAARD
U heeft de posters en de fl yers zeker al gezien, Henk Wijngaard komt naar 
Keijenborg. Wie kent hem niet, de in de jaren ‘70 en ‘80 en nu nog steeds 
bekende zingende vrachtwagenchauffeur van de nummers “Met de vlam in de 
pijp”, “Nachtrijders” en “Hé Suzie”. Hij zal deze avond worden ondersteund 
door de Real Time Showband. En net als de kermisvrijdag op de Keijenborg 
kan iedereen gratis naar binnen in de mooi aangeklede feesttent en met elkaar 
genieten van deze gezellige avond.

18.30 uur  Feestmaaltijd voor de leden en genodigden van het Schuttersgilde

21.00 uur Aanvang feestavond met Henk Wijngaard en Real Time Showband
Toegang gratis voor iedereen

ZATERDAG 14 SEPTEMBER 
Alweer feest voor iedereen
Het verjaardagsfeest gaat gewoon door. Iedereen wordt uitgenodigd om 
21.00 uur in de feesttent voor de topformatie The 5 Brothers. Deze uit vijf 
broers bestaande band uit Zieuwent heeft tijdens de kermis in 2012 voor een 
geweldig optreden gezorgd. Dat wordt dus een mooie herhaling en mogelijk 
nog groter feest. De entree is € 5,00.  

ZONDAG 15 SEPTEMBER  
Frühshoppen: dat Hakt er in voor iedereen
Of het nog niet genoeg is, zal het verjaarsdagsfeest verder gaan en wordt heel 
Keijenborg weer verwacht in de feesttent. Deze dag zal de feesttent omgebouwd 
worden tot een echte Bierstube, een ‘Oktoberfest’-sfeer, met bijpassende 
eetgelegenheden, de bekende bierpullen en uiteraard sfeervolle muziek van 
de Egerländerkapel De Leemkuulers en drive-in show Fifty Fifty. 
Aan de jeugd is uiteraard ook gedacht, lekker plezier met een springkussen, 
mini-luchtschommel en een kop van Jut. 

VANAF 13.00 uur kunt u toeschouwer zijn van een waar spektakel: 
Het offi ciële Geldersche bielemantreffen, ongeveer 60 bielemannen strijden 
om de titel bieleman van Gelderland, door in een zo snel mogelijke tijd een 
boomstam door te hakken; moedig deze stoere mannen aan. 
Daarnaast zal op deze zondag het vijfjaarlijkse keizerschieten gehouden 
worden, waarbij alle nog levende oud-koningen zullen strijden om de 
ere-titel “Keizer van St. Jan”. Wie wordt de opvolger van de huidige keizer 
Dinand Wullink

Het programma Frühshoppen/Oktoberfest:
12.00 uur Frühshoppen met Egerländermuziek van De Leemkuulers 
 (gratis entree).
16.00 uur Verder feesten in de feesttent met muziek van drive-in show 
 Fifty Fifty.
Gehele dag Springkussen, mini-luchtschommel, kop van Jut en diverse 
 eetgelegenheden in sfeer.

Het programma keizerschieten/bielemantreffen:
09.15 uur  Ontvangst oud-koningen in dorpshuis de Horst + 
 trekking schietvolgorde.
10.00 uur Heilige mis in de ‘St. Jan de Doper’ kerk.
11.30 uur Broodmaaltijd voor leden en genodigden in de feesttent.
12.15 uur  Ontvangst Gelderse bielemannen in dorpshuis de Horst + 
 trekking hakvolgorde.                
12.45 uur Offi ciële opening keizerschieten en bielemanwedstrijden.
13.00 uur Aanvang wedstrijden. 
15.30 uur Prijsuitreiking + huldiging nieuw keizerspaar.                                                                         
16.00 uur Verder feesten in de feesttent met muziek van drive-in show   
 Fifty Fifty.

Zie ook onze website:  WWW.SCHUTTERSGILDESTJAN.NL



V.O.F.
iedere zaterdag geopend 
van 9.00 tot 16.00 uur

Jubileumfeest 13-14-15 september
Alle adverteerders feliciteren Schuttersgilde St. Jan met haar 160-jarig bestaan

Muziek & schutterij
Brandweer
Beveiliging
Horeca

Corporate fashion
Biljartvereniging
Dienstverlening
Transport

Seezo Uniformen B.V. St. Janstraat 38 - 7256 BC Keijenborg Gld
Tel. (0575) 46 16 41. (na 17.00 uur: (0575) 46 19 38). Fax (0575) 46 26 69. info@seezo.nl / www.seezo.nl

Uniformen en
bedrijfskleding

Bloemsierkunst Jolanda
Kerkstraat 20A
Keijenborg
Tel. 0575-462977
blskjolanda@hotmail.nl

Voor elke gelegenheid het passende bloemwerk.

St. Janstraat 39
7256 BB Keijenborg
Tel. (0575) 46 17 60
www.instaljanssen.nl

www.haggeman.nl
Hengelosestraat 61 
7256 AB  Keijenborg
T: 0575-461515 
F: 0575-462435Sinds 1924

wenst u prettige dagen!!!

Keijenborg  
Tel: 0575 - 461977

SMEDERIJ BESSELINK
KEIJENBORG

VISHANDEL “HENGEL” 

Vishandel “Hengel” 
wenst heel Keijenborg 

gezellige dagen toe.



  Autobedrijf

Dambroek 9,
Baak

(Industrieterrein 
Dambroek)

Tel.: (0575) 44 20 89

Onderhoud en reparatie 
alle merken auto’s

Ruitenreparatie
APK-keuringsbedrijf
Verkoop nieuwe en 

gebruikte auto’s

NIESINK

www.autobedrijfniesink.nl

H E N G E L O 

Wij wensen u fijne dagen toe!

Jubileumfeest 13-14-15 september
Alle adverteerders feliciteren Schuttersgilde St. Jan met haar 160-jarig bestaan

Oerseweg 4a, 7071 PP Ulft
telefoon (0315) 64 01 66

website www.interprimeur.nl

i n t e r i e u r b o u w

Wij wensen iedereen FIJNE en GEZELLIGE dagen!!!

Ruurloseweg 2, 7255 DH Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 14 84

... als het méér moet hebben ...

Meubel- en Tapijtenhuis

GOOSSENS
MELGERS

bouwbedrijfbouwbedrijf

GOOSSENS  
MELGERS

Nijverheidsweg 11
Hengelo Gld.
(0575) 46 33 81

Prettige
dagen!

HEWU
Montage- en metselbedrijf

Dinand Wullink

Velswijkweg 56

7021 DT  Velswijk

tel: 0314 - 641034

mob. 06-51082309

fax: 0314 - 641036

Prettige Dagen

Arendsenweg 5
7021 PC Zelhem
tel. (0314) 62 20 61

Hoge Wesselink 2 - Steenderen         (0575) 45 19 74

M
M Autobedrijf

Melgers

Onder het motto: 

Mooi Makkelijk Wassen 
biedt Autobedrijf Melgers 

met de wasstraat extra service 
en zorg voor uw auto.

UW WONING ALTIJD STRAK IN DE LAK...

De voordelen van het
HuisSchilderPlan®

� deskundige analyse van 
het onderhoud;

� schilderonderhoudsplan
op maat;

� zekerheid van
vakmanschap;

� kleur- en productadvies;
� eenmalig of volgens

contract;
� met garantiecertificaat;
� collectief buurtplan ook

mogelijk.

Neuzendijk 7 Zelhem 
Telefoon 0314 - 64 19 50
www.abcbessels.nl
info@abcbessels.nl

Een heldere visie op schilderwerk
Met het HuisSchilderPlan® heeft u nooit meer
omkijken naar het schilderwerk aan uw woning.
Want het HuisSchilderPlan® is een plan op maat
waarbij op afgesproken momenten onderhoud
plaatsvindt. Dus als u wilt dat uw woning altijd fraai
in de verf staat, neemt u nú contact met ons op.

Ook binnen buitengewoon goed!
Ook het binnenschilderwerk is bij ABC Bessels in
vertrouwde handen. Met vakmanschap en professi-
oneel advies, en met de nieuwste materialen en
technieken waardoor zelfs oude plafonds en muren
weer als nieuw worden. Wilt u meer weten? Bel
0314 - 64 19 50 voor een vrijblijvende afspraak.

Zonwering &
Geveltechniek

AL VELE JAREN UW SPECIALIST IN:
- Zonneschermen - Garage Deuren 
- Markiezen - Garage Pantsers  
- Screens - Kunststof kozijnen
- Rolluiken - Aluminium kozijnen 
- Shutters - Terras Overkappingen 
- Parasols - Zonnepanelen
- Binnenzonwering - Onderdelen
- Horren - Reparatie / Onderhoud

 

Prettige dagen!

Wij wensen u 

prettige dagen!

Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 23 65

06-53 482 468
www.remcopeters.nl



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
Nr. 37, 10 september 2013

Voor wie meer wil weten over de ach-
tergronden van de vliegtuigberging in 
oktober 2013 op de Hummeloseweg 
in Zelhem organiseert de gemeente 
samen met een aantal betrokken in-
woners (onder meer van de stichtin-
gen Oud Zelhem en AVOG) een speci-
ale informatieavond voor belangstel-
lenden. De avond is in het gemeente-
huis in Hengelo en begint om 20.00 
uur (inloop vanaf 19.45 uur).

Programma informatieavond
-

ductie van de gemeente over de rede-
nen voor de berging van de Lancaster 

-
dens de berging, de organisatie van 

stapel van vertegenwoordigers van 
de werkgroep Historie en educatie 
over de luchtoorlog boven de Achter-
hoek, de geallieerde luchtvloot (waar 
de Lancaster deel van uitmaakte), de 
bemanning van de bommenwerper, 
hun missie en de gebeurtenissen in 

de naaste omgeving waar het vlieg-

aandacht voor de merkwaardige situ-
atie rond de Lancaster die in de nacht 

-
-

staanden nog steeds niet beter weten 
dan dat dit toestel die nacht in de 

documentaire maakt over de berging. 
Het materiaal dat de werkgroep ver-

-
deel uitmaken van een (digitaal) les-
pakket voor basisschoolleerlingen in 

-
schikbaar. Het lespakket is straks te 

-
hem.nl. Na afloop van de avond is er 
gelegenheid om vragen te stellen. 
Onder andere de bergingsofficier van 

Kijkdagen tijdens de berging
-

-

-

berging in oktober organiseren we 

worden binnenkort bekend. U kunt op 

over de berging via www.bronck-
-

stichting Oud Zelhem biedt veel ach-
tergrondinformatie.

Omwonenden

hiervoor een brief ontvangen. Op 10 

-
dens) om hen te informeren over wel-
ke maatregelen gedurende de ber-

rekening mee kunnen en moeten 
-

eenkomst voor mensen die binnen 
een straal van 1 km van de locatie 
wonen. Ook hen willen we informeren 

-
standigheden waar we mee te maken 

Eerste voorbereidingen vliegtuig-
berging gestart 
Wellicht is het u, als u in de buurt 
woont van de locatie op de Hummelo-
seweg in Zelhem waar de berging van
de Lancaster plaatsvindt in oktober, 

-
-

waterbouw) werkt toe naar de start 
van de operatie in de eerste week van 

-
gonnen met het verrichten van metin-
gen en bepalen van opstellingen. 

-
tie hun (grote) apparatuur installeren 

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

Heeft u de crash meegemaakt?

ons weten voor 26 september a.s. via tel. (0575) 75 02 50 of info@bronck-

met het scheiden van afval op straat. 
-

hem. Hiervoor plaatst Berkel milieu 
speciale gescheiden afvalbakken op 
straat. 

Thuis is afval scheiden heel gewoon. 

elkaar in de prullenbak. Het afval uit 
de bakken gaat naar de verbran-

prima hergebruikt kunnen worden, 

voor de gemeente om samen onder 
-

-

-
tenshuis. 

Plastic, drankkartons en restafval

week van september de huidige prul-
-

-
staan ieder uit drie aparte bakken. In 

-
-

-
val. Het plastic en de drankpakken 
worden gerecycled. Op 19 september 

op het marktplein in Zelhem de eer-
ste bak in gebruik. Onder het motto: 
‘Afval in de goede bak, dat doe je 
met gemak!’ hopen we dat u net als 
thuis ook op straat uw afval gaat 

Resultaten

wat het effect van de nieuwe geschei-
den afvalbakken is. Ook vragen we 

-
hem naar hun mening over de nieuwe 

straat. Op basis van de resultaten 
van de proef besluiten we of geschei-

-

Proef afval scheiden buitenshuis in Zelhem
Motto: Afval in de goede bak, dat doe je met gemak!

bakken in een andere plaats in Nederland

We gaan het onderhoud van bomen 
en de frequentie van boomveilig-
heidscontroles in de gemeente
terugbrengen. Bomen langs hoofd-
ontsluitingswegen en binnen de

controleren, voor alle overige bomen 
brengen we de frequentie terug van 

-
staande laanbomen we kunnen dun-
nen. Hiermee daalt het aantal te on-

licht en ruimte. 

Tot nu toe controleerden we alle bo-

die nodig waren. Het nieuwe plan 
-
-

gemaaid, voeren we daar ook eens in 

weghalen van takken. 

-
houden en een besparing van
€ 112.000 realiseren.

worden bomen (met name in het
buitengebied) minder onderhouden 
en is er meer kans op vallende

bomen.

Onderhoud bomen verandert



Stel u voor. U ziet twee mannen met 
bivakmuts bij de achterburen uit een 
raam klimmen. U belt de politie om 
de inbraak te melden. Ondertussen 
ziet u de mannen in een blauwe be-
stelbus met hoge snelheid de straat 
uit rijden. Gelukkig kunt u een goed 
signalement van de mannen en de 
auto geven. De politie gaat direct naar 
ze op zoek en start een Burgernet-
actie. 

Burgernetdeelnemers in de buurt 
ontvangen een paar minuten later 
een spraak- of sms-bericht met het 
verzoek uit te kijken naar de twee 
mannen in hun blauwe bestelbus. 
Een paar straten verderop ziet een 
oplettende Burgernetdeelnemer twee 
mannen een blauwe bestelbus in een 
garagebox parkeren. Hij belt gratis 
via (0800) 00 11 naar de meldkamer 
om de centralist te laten weten waar 
hij de mannen heeft gezien. De cen-
tralist speelt de informatie direct aan 
de politie door. Nog geen kwartier la-
ter kan de politie de twee verdachten 
in de garagebox aanhouden.  

Burgernet werkt
Burgernet is een unieke samenwer-
king tussen burgers, gemeente en 
politie om de veiligheid in de wijk te 
vergroten. “Samen kunnen we de 
kans vergroten dat inbrekers worden 
opgepakt,” vertelt loco-burgemeester 
Paul Seesing. “Burgernet wordt uiter-
aard niet alleen ingezet bij inbraken. 
Ook bij een overval, een vermissing of 
doorrijden na een ongeval kunnen wij 
via Burgernet vragen of mensen in de 
buurt met ons meekijken.” Buurtbe-
woners die zich hebben aangemeld, 
ontvangen een spraak- of sms-be-
richt met een duidelijke omschrijving 
van een persoon of voertuig. Als zij de 
verdachte zien of andere aanwijzin-
gen hebben, kunnen zij gratis bellen 
naar (0800) 00 11. Zo kan de politie 
sneller en gerichter zoeken. “En dat 
werkt,” vervolgt de loco-burgemees-
ter. “Op dit moment wordt 1 op de 10 
Burgernetacties dankzij tips van
Burgernetdeelnemers opgelost.”
Na afloop ontvangen alle deelnemers 
bericht over het resultaat van de
Burgernetactie.

Doe ook mee!
Inmiddels zijn er al 1,25 miljoen Bur-
gernetdeelnemers in Nederland. Hoe 
meer mensen meedoen, hoe meer 
Burgernetacties met succes kunnen 
worden afgesloten. Daarom ging op 
6 september de landelijke campagne 
‘Meld je aan voor Burgernet’ van 
start. Ook onze gemeente doet mee. 
Wij roepen alle inwoners, die dat nog 
niet hebben gedaan, op om zich als 
deelnemer aan te melden op www.
burgernet.nl of scan de QR-code. 
Paul Seesing: “Het kost niks, is heel 
eenvoudig en samen kunnen we on-
ze buurt veilig houden.”

Iedereen van
16 jaar en ouder 
kan zich aanmel-
den. Ga naar
www.burgernet.nl.

Burgernetdeelnemers maken 
Bronckhorst veiliger

Op 12 september verschijnt er weer 
een nieuwe nieuwsbrief van het CJG. 
Vol wetenswaardigheden, nieuws en 
achtergrondinformatie over het op-
voeden en opgroeien van kinderen 
van 0 tot 23 jaar. Ook voor als u 
zwanger bent of graag wilt worden. 
Met deze maand o.a. informatie over:

school 

van 7 t/m 13 oktober plaatsvindt. 
Met dit jaar als thema: ‘Word Spe-
lenderwijs’. De Achterhoekse 
CJG’s zoeken de leukste spel- of 
speeltips die u voor uw kind hebt 
verzonnen. Maak daar een foto van 
en win een professionele foto-

voor meer informatie 

de buurt

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan 
via www.cjgbronckhorst.nl onder 
‘Nieuws’.

Scheiding, regels en grenzen, leerproblemen
CJG nieuwsbrief voor ouders en
opvoeders in Bronckhorst!

Gemak dient de mens en wij zetten 
ons graag in om onze dienstverlening 
aan u te verbeteren. Daarom kunt u 
digitaal een afspraak met ons maken 
voor een aantal veel voorkomende 
producten. Bijvoorbeeld een pas-
poort, ID-kaart, rijbewijs en geboorte-
aangifte. Dat is handig want u wordt 
bij binnenkomst in het gemeentehuis 
direct geholpen en hoeft niet te wach-
ten. De mogelijkheid van vrije inloop 
tijdens onze openingstijden is er 
daarnaast ook, maar dan weet u niet 
of het druk is en de wachttijd lang. 
Een digitale afspraak maakt u heel 
gemakkelijk via www.bronckhorst.nl. 
Daar vindt u onder ‘Direct naar…’
een link naar afspraak maken. Hier 
reserveert u een datum en tijd die
in uw agenda past. Een afspraak
maken kan ook telefonisch via tel. 

(0575) 75 02 50. U kunt nog niet voor 
alle producten een digitale afspraak 
maken. Wij bereiden het aantal pro-
ducten waarvoor u een digitale af-
spraak kunt inplannen geleidelijk uit. 
Zie hiervoor de informatie op onze 
website.

Een digitale afspraak maakt u heel 
gemakkelijk en u hoeft niet te
wachten!

Maak het u gemakkelijk

Voorkom wachttijden en kom 
op afspraak bij ons langs

Op 2 oktober 2013 wil de provincie 
de nieuwe N314 en de N814 Hum-
meloseweg in Hummelo officieel 
openen. Inwoners van Hummelo en 
omgeving zijn van harte welkom om 
samen stil te staan bij deze mijlpaal. 
Het programma blijft nog even ge-
heim, maar houd op 2 oktober tus-
sen 11.00 en 14.00 uur uw agenda 
alvast vrij!

N314 
De ‘oude’ N314 vormde een zware 
belasting voor de kern van Humme-
lo: er was sprake van verkeersla-
waai, trillingen en luchtverontreini-
ging. In april 2013 is de uitvoering 
van een nieuwe westelijke rondweg 
van start gegaan. Inmiddels is de 
weg al in gebruik. De werkzaamhe-
den zijn in de afrondende fase.

N814
De werkzaamheden aan de Humme-
loseweg, vanaf de rotonde naar 

in volle gang maar worden voor de 
opening afgerond.

Fotowedstrijd: stuur uw foto van 
de rondweg in!
De aanleg van een nieuwe weg is
bijzonder en wordt door geïnteres-
seerden vaak op de gevoelige plaat 
vastgelegd. U kunt nu met uw mooi-
ste foto van het project een prijs 
winnen. De foto kan gemaakt zijn tij-

dens de werkzaamheden, of recen-
telijk, van de al in gebruik genomen 
nieuwe weg. Dat is aan u! De foto’s 
worden beoordeeld door een des-
kundige jury en de inzender van de 
mooiste foto wordt tijdens de officië-
le opening op 2 oktober beloond met 
een prijs. Stuur uw foto uiterlijk 22 
september naar post@gelderland.
nl, t.a.v. Jan van de Wouw en o.v.v. 
fotowedstrijd N314 Hummelo.

Opening nieuwe rondweg Hummelo
op 2 oktober

Heeft u zonder toestemming een 
stukje gemeentegrond in gebruik? 
Heeft u bijvoorbeeld uw voor- of ach-
tertuin wat vergroot met openbaar 
groen dat aan uw perceel grenst, 
zonder dat hierover afspraken zijn 
gemaakt met de gemeente? Dan noe-
men we dat ongeregistreerd gebruik 
van gemeentegrond. In Bronckhorst 

geldt dit voor ongeveer 900 gevallen. 
Soms is het bewust gedaan, maar 
soms ook onbewust. Om de rechtsge-
lijkheid van onze inwoners te waar-
borgen, willen wij een eind maken 
aan ongeregistreerd grondgebruik. 
Het is immers niet eerlijk als de ene 
inwoner de grond kosteloos in ge-
bruik heeft en de ander de grond 
heeft gekocht van de gemeente.
Binnenkort start dit traject, te begin-
nen in Baak en Drempt. Alle kernen 
komen de komende paar jaar aan de 
beurt.

Brief
Heeft u gemeentegrond in gebruik, 
zonder schriftelijk vastgelegde af-
spraken, dan ontvangt u een brief. In 
de brief leggen wij duidelijk uit wat de 
bedoeling is en hoe het gebruik gele-
galiseerd kan worden. Dit kan bij-
voorbeeld door de grond van ons te 
kopen. De prijs bedraagt € 40,- per 

m2, exclusief kosten koper. Het kan 
ook zijn dat de grond onderdeel uit-
maakt van onze groenstructuur of dat 
er belangrijke kabels en leidingen lo-
pen. In dat geval kunt u de grond he-
laas niet kopen. Met inwoners die de 
grond niet willen of kunnen kopen, 
maken we afspraken over teruggave 
van de grond.

Meer informatie
Wij kunnen ons voorstellen dat dit 
traject vragen bij u oproept. Op www.
bronckhorst.nl (zoek op ongeregi-
streerd grondgebruik of scan QR-co-
de) vindt u meer informatie over de 
procedure en antwoorden op veel ge-
stelde vragen.
U kunt uiteraard 
ook contact met
ons opnemen via
e-mail: info@
bronckhorst.nl of 
tel. (0575) 75 02 50.

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

Het ROZ (Regionale Organisatie Zelf-
standigen) organiseert op 23 septem-
ber de oriëntatieworkshop ‘Een eigen 
bedrijf iets voor u?’. De workshop is 
van 14.00 tot 17.00 uur in het ge-
meentehuis. Speelt u wel eens met de 
gedachte om een eigen bedrijf te star-
ten of uw diensten aan te bieden als 
ZZP’er? Maar weet u nog niet goed 

deze oriëntatieworkshop. Het ROZ 
wijst u op de voor- en nadelen van het 
ondernemerschap en wat het nu wer-
kelijk inhoudt om een eigen bedrijf te 
hebben. U krijgt ruim gelegenheid om 
vragen te stellen, ook specifiek over 
het starten vanuit een uitkering wan-
neer u in deze situatie verkeert. Na 
afloop is het mogelijk om een af-

spraak te maken voor een gratis
adviesgesprek.

Deelnemen
Deelname aan de workshop is gratis. 
Aanmelden voor deze oriëntatiework-
shop kan telefonisch (074) 245 89 77 
of per mail: trainingen@rozgroep.nl. 
Meer informatie over ROZ, zie: www.
rozachterhoek.nl. ROZ (Regionale Or-
ganisatie Zelfstandigen) voert voor de 
meeste gemeenten in de Achterhoek, 
waaronder Bronckhorst, en Twente 
regelingen voor ondernemers uit.
Onder andere houdt een ROZ onder-
nemersadviseur een maandelijkse 
spreekuur in het gemeentehuis om 
ondernemers te adviseren over bij-
voorbeeld hun financiën.

Denkt u na over het starten 
van een eigen bedrijf?
Kom naar de ROZ-workshop
‘Een eigen bedrijf iets voor u?’!



Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied; Kruisdijk 2 Vorden’
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied; Kruisdijk 2 Vorden’ is op 22 augustus 2013 onherroepelijk
geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op het 
omzetten van de bestemming ‘Wonen’ naar ‘Maatschappelijk’ ten behoeve van 8 intramurale zorg-
appartementen op het perceel Kruisdijk 2 in Vorden.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

-

➝ Actueel ➝ Bekendmakingen
-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 

Met het onherroepelijk worden van dit plan zijn de tot dat moment geldende bestemmings-, wijzi-
gings- en uitwerkingsplannen komen te vervallen. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er 
geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Steenderen Dorp’
Het bestemmingsplan ‘Steenderen Dorp’ is op 22 augustus 2013 onherroepelijk geworden. Het be-
stemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de actualisatie van diver-
se momenteel vigerende bestemmingsplannen door het opstellen van één bestemmingsplan voor 

passen we de bestemmingsregeling aan aan actuele inzichten en ontwikkelingen.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Bestemmingsplannen

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.

Wilt u wonen op een unieke plek in 

van de huidige Albert Heijn super-
markt, vlakbij winkels en andere 
voorzieningen, realiseert de gemeen-
te minimaal 2 en maximaal 4 bouw-
kavels voor particulier opdrachtge-
verschap (vrijstaand of 2-onder-

-
gangspunten van het bestemmings-
plan zelf bepalen wat u wilt bouwen. 
U bent vrij in de keuze van aannemer.

Inloopavond

uur organiseren wij in het gemeente-
huis een inloopavond voor geïnteres-
seerden in deze bouwkavels. U krijgt 
een beeld van de verschillende mo-
gelijkheden van kaveloppervlak en 
type woningen.

De kavelgroottes zijn nog niet defini-

een stem. De locatie zal begin 2014 
bouwrijp zijn.

Hebt u interesse in een bouwkavel in 
het centrum van Hengelo en wilt u 

Kom dan vrijblijvend langs op de in-
-

ses en voorkeuren gaan wij de defini-
tieve uitgifte van kavels organiseren. 

Vragen
Heeft u vragen over deze bouwka-
vels, dan kunt u contact met ons op-
nemen via e-mail info@bronckhorst.

Inloopavond unieke bouwkavels 
Hengelo Centrum

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-
ren, tijdelijke verkeersmaatregel en ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, Halmac (dit evene-

Een ieder kan tot het moment dat het besluit is genomen, een zienswijze op de bovenstaande inge-
komen aanvragen naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de ge-
meente.  

Omgevingsvergunningen 

Ingetrokken aanvragen

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 

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Afgegeven op 30 augustus 2013:

01.00 uur en 14 september van 15.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning plaatsen tent, 

Afgegeven op 4 september 2013:

 St. Willibrordus

hart

12.00 tot 01.30 uur en 13 oktober van 12.00 tot 21.00 uur, loterij, 11 oktober, tijdelijke gebruiks-
vergunning tent, 11, 12 en 13 oktober, stichting School- en volksfeest Varssel, ontheffing art. 35 

uur, Kermex BV
-

-
-

 
Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verzonden op 2 september 2013:

Verzonden op 4 september 2013:

Verleende vergunningen

Verzonden op 5 september 2013:

Verlengen beslistermijn 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Hulsevoortseweg afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer en 

voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer en geldt tijdens de optocht een om-

voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

11 oktober 18.00 uur tot 13 oktober 2013 22.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzonde-
ring van bestemmingsverkeer. Er geldt dan een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer via 

komt een hek met de aanduiding ‘Doorgaand rijverkeer gestremd’

-
seweg en de Dorpsstraat, de Kampermanstraat, vanaf de Broekstraat, en het Domineespadje, 
tussen de Spalderkampseweg en de Dorpsstraat, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering 
van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
-

kendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de ge-

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 

kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftenter-

de werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriften-
termijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

mogelijke ontwerpen bij het 

bouwen onder particulier

opdrachtgeverschap.



Openbare bekendmakingen - vervolg

➝ ➝

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied; Groeneweg 13 Hummelo, 
Meeneweg 13 Zelhem en Wolfersveenweg 14 Halle’

➝ ➝

M.E.R. Beoordelingsbesluit (art. 7.17 Wm)

Besluit milieueffectrapportage

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

Voornemen tot uitschrijving GBA

Gemeentelijke regelgeving algemeen

➝ ➝

WIJ RUIMEN OP!DIVERSE SHOWROOMARTIKELEN MET  50 % KORTING

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

GOTINK INSTALLATIE
Molenenk 6
7255 AX Hengelo (Gld.)

T  0575 - 46 52 58
F  0575 - 46 01 81
E  info@gotinkinstallatie.nl

Gotink beschikt over een prachtige 
showroom waar u zich uitstekend kunt laten 
voorlichten. Als totaalinstallateur kunnen we 
u daarnaast helpen bij de complete inrichting 
van uw badkamer. Naar ùw wensen: van 
schetsontwerp tot montage.

Jacquelien Koopman
binnenhuisarchitecte &
opruimcoach

BINNEN K
A

N
T

www.burobinnenkant.nl    0575-513426



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

PV De IJsselbode Steenderen
De duiven van PV de IJsselbode vlo-
gen op zaterdag 7 september de 
laatste natourvlucht van dit seizoen, 
vanaf WOLVERTEM (180 km). De dui-
ven werden gelost om 14.30 uur. Het 
was H. Dieks die de snelste twee van 
dit concours wist te scoren. Uitslag: 
Dieks H. (4/16) 1 2 9 10, Hulshof H. 
(3/6) 3 4 8, Tankink TH.H.M. (2/6) 5 7, 
Boesveld J. (2/6) 6 11.

PV De Koerier Zelhem
Zondag vlogen 366 duiven van 20 
deelnemers vanuit NIJVEL. De duiven 
werden gelost om 12.00 uur. Uitslag: 
H. Wassink (20/46) 1 4 5 6 7 8 9 11 
13 14 15 17 34 47 51 56 62 82 83 84, 
S. Gemmink (12/20) 2 22 24 25 26 27 
29 38 49 66 69 80, Comb. Menkhorst 
(8/31) 3 16 23 42 55 58 81 87, J. Reind-
sen (1/24) 10, A. Kamperman (12/24) 
12 20 21 36 44 48 50 54 74 75 78 89, 
G. Dijcker (6/11) 18 41 72 73 77 92, E. 
Weenk (8/33) 19 28 43 45 46 57 71 85, 
Gerrie Niesink (12/35) 30 32 33 37 39 

59 60 61 63 65 76 88, W. Wisselink 
(1/9) 31, Wilma Meijerman (3/12) 35 
70 91, W. Massen (2/15) 40 67, N. Eu-
link (1/4) 52, J. Berendsen (2/26) 53 79, 
Mathilde Velthorst (2/10) 64 86, M. 
Burghout (1/7) 68, R. Jansen (1/8) 90.

PV Vorden
Na een uitgestelde lossing op zater-
dag, konden na de zondvloed op zon-
dagmorgen, de manden om 12.00 uur 
worden geopend. Het konvooi van de 
P.V Vorden had het kamp opgesla-
gen in NIJVEL, 215 km verwijderd 
van Vorden. Onder supercondities 
werd deze vlucht afgelegd; met een 
zuidoosten windje werd een snelheid 
van rond de 80 km per uur gehaald. 
Het was A. Eykelkamp die om 14.35 
uur, een van zijn afgegeven duiven 
op de klep zag vallen en hiermee de 
een na laatste bloemen opeiste. De 
meeste hokken zagen hun duiven als 
hagelstenen uit het luchtruim vallen, 
zodat deze vlucht weer tot een goed 
einde werd gebracht. Uitslag: Ashley 

Eykelkamp 1 3 8 12 13 29 30 31 33
35 41 48, H.B.M. Hoksbergen 2 6 7 10
11 22 23 24 32 47 54, D.J. Gotink 4 39
40 43, Marc Tiemessen 5 9 14 15 16
17 18 20 21 25 26 27 28 50 51 52 53,
Martijn Schuerink 19, W.J.S. Verbeek
34 44 45, E. Bruinsma 36 37 38 42, R.
de Beus 46 49.

Rest nog een vlucht, de overbeken-
de bokworstenvlucht van Ronny de
Beus, dus wie trek heeft; vrijdag van-
af 18.15 uur in het lokaal. Hopende
dat de weergoden ons nog een keer
goed gezind zijn.

PV Steeds Sneller Hengelo
Ditmaal voor 169 duiven van 11 deel-
nemers van Steeds Sneller Hengelo 
de vlucht NIJVEL, vervlogen zondag
8 september, lossing om 12.00 uur.
Mooi vluchtje, fraai weer. Uitslag: G.
Kempers (19/31) 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12
13 22 23 25 26 35 36 37 41, E. Koers
(2/6) 8 31, S.E.J. Bergervoet (3/9) 11 24
30, G. Duitshof (5/11) 14 15 16 39 40,
R. Koers (6/20) 17 18 32 33 38 42, P.
van Londen (4/6) 19 20 34 43, J. Teu-
nissen (3/6) 21 28 29, W. Willemsen
(1/5) 27.

Duivenberichten
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst: Zaterdag 7 september werd gevlogen 
vanuit Wolvertem, zondag de 8e vanuit Nijvel.

In 2003 zijn de kinderfysiotherapeu-
ten gestart in Lochem, in 2008 is daar 
Borculo bij gekomen en vanaf janu-
ari 2013 zijn ze samengegaan met 
Jentha Fysio- en manuele therapie 
in Hengelo. Vanuit de nieuwe locatie 
worden vele soorten fysiotherapie ge-
geven aan kinderen uit de gemeente 
Bronckhorst van 0 tot 18 jaar.

Uitgebreid pakket 
behandelingen
Er zijn behandelingen voor onder 
meer baby’s met een voorkeurshou-
ding, een scheef hoofdje, die veel hui-
len, slap zijn of juist heel gespannen 
en baby’s die te vroeg geboren zijn.
Ook peuters, kleuters en schoolkin-
deren die struikelen en vallen, op de 
tenen lopen, met de benen naar bin-
nen gedraaid lopen, angstig zijn in 
bewegen, onhandig of ‘onbenullig’ 
zijn en bijvoorbeeld niet kunnen fiet-
sen, zijn bij Jentha Kinderfysiothera-
pie aan het juiste adres.
Vanzelfsprekend  kunnen kinderen 
die geblesseerd zijn geraakt tijdens 
het sporten of andere activiteiten 
(enkel-, knieletsel, nabehandeling 
bij breuken en operaties, overbelaste 
achillespezen, liesblessures) en kinde-
ren met houdingsproblemen en  rug-, 
nek- en hoofdpijnklachten er terecht.
De therapeuten hebben eveneens 
de kennis in huis om kinderen die 
ernstig ziek zijn (geweest) en k in-
deren met spierziekten, auto-im-
muunziekten, stofwisselingsziekten, 
longproblemen en jeugdreuma te 
behandelen. Een specifieke groep 
wordt gevormd door kinderen met 
visusproblemen. Kinderen tot 2 jaar 
en ernstig beperkte kinderen worden 
thuis bezocht.”Wij vinden dat je als 

kinderfysiotherapeut zelden alleen 
een probleem kunt oplossen, daarom 
werken wij veel samen met andere 
disciplines (logopedie, diëtist, ergo-
therapeut, kinderartsen, revalidatie-
artsen). Om dit te versterken is de 
Vereniging ZorgSamen opgericht.” 
(zie: www.zorgsamen.nl)

Fitkids
In Hengelo werken de therapeuten 
samen met Sportcentrum AeroFitt 
en zijn daarmee een officieel Fitkids-
centrum. Fitkids is een fitness- en 
oefenprogramma voor kinderen met 
een chronische ziekte, een beperking 
of een langdurige  aandoening. De 
kinderfysiotherapeut begeleidt  de 
kinderen (soms ondersteunt door 
een stagiaire of sportinstructeur) en 
stippelt voor iedereen een apart pro-
gramma uit. 
Kinderen trainen een half jaar tot 
maximaal één jaar bij Fitkids. In dat 
jaar hebben zij  ontdekt hoe leuk 
sporten is, en dat je prima kunt spor-
ten als je een chronische ziekte of be-
perking hebt. Samen met hun ouders 
en de fitkidsbegeleiders gaan ze kij-
ken welke sport ze het leukst vinden 
om te doen na Fitkids.  
Jentha Kinderfysiotherapie biedt 
Fitkids aan in Lochem, Borculo en 
Hengelo (Gld.). De meeste zorgverze-
keraars vergoeden Fitkids voor een 
bepaalde periode. Een verwijzing is 
dan noodzakelijk. 
Daarnaast willen zij In het najaar  in 
samenwerking met Aerofitt starten 
met een programma voor kinderen 
met overgewicht en obesitas. Ook dit 
zal in groepsverband plaatsvinden.

Meer info: www.jentha.nl

Opening Jentha 
Kinderfysiotherapie
Hengelo - Jentha Kinderfysiotherapie houdt zaterdag 14 september 
van 10.00 tot 12.00 uur de officiële opening aan de Kampstraat 2 in 
Hengelo. De therapeuten Annika Reismann, Carola Eilander en Andra 
Eisink-Weg vertellen aan de hand van videopresentatie over de manier 
waarop er gewerkt wordt in de praktijk. De presentatie start om 10.20, 
10.55 en 11.20 uur en duurt 15 minuten.

In de beginjaren van De Vos gebruik-
ten vissers uit Scheveningen ‘stakel-
terpentijn’ als brandstof voor de fak-
kels die hoog in de scheepsmasten 
van de houten bomschuiten brand-
den tijdens de nachtelijke visvangst. 
Hier is ‘de brandende fakkel’ op 

gebaseerd, het kenmerkende beeld-
merk van De Vos. Daarnaast namen
de vissers steeds meer kwaliteitsverf
af om schepen mee te onderhouden.
Al snel kwamen ook de plaatselijke 
schilders in aanraking met De Vos
Verf vanwege de goede naam die het
bedrijf verwierf. Dit is het begin van
het ‘verfimperium’ van De Vos Verf,
dat steeds verder werd uitgebreid
met goede verfproducten van hoog-
waardige kwaliteit.
Vanaf de eerste jaren van haar be-
staan en ook nu nog heeft De Vos 
onder andere de alom geprezen pla-
muren in het assortiment. Daarnaast
bestaat het assortiment uit hoog-
waardige muurverven en lakken,
hechtverven en roestwerende verven,
buitenbeitsen en blanke lakken en 
De Vos ontweringswater.
De ontwikkeling van nieuwe verf-
producten staat tot op de dag van
vandaag niet stil bij De Vos. Inmid-
dels werkt de vierde generatie van 
het familiebedrijf in samenwerking 
met haar medewerkers hard aan de
ontwikkeling van nieuwe verfproduc-
ten. Veel aandacht, tijd en geld wordt
besteed aan het ontwikkelen en ver-
fijnen van producten die minder be-
lastend zijn voor zowel de schilder als
het milieu.
Een product dat past bij de visie van
het Hengelose schildersbedrijf Rege-
link dat al 60 jaar als een betrouw-
bare partij bekend staat in de regio.
“We leveren degelijk en duurzaam
kwaliteitswerk voor een normale
prijs.” 

Meer info: 
www.regelinkschildersbedrijf.nl

‘Koninklijke verf’ op kwasten 
Schildersbedrijf Regelink

Hengelo - Onder meer Paleis 
Noordeinde, het Mauritshuis en 
het Binnenhof werden onder han-
den genomen met de producten 
van De Vos & Zn uit Den Haag. In 
2006, bij het 100-jarige bestaan, 
kreeg de verffabriek zelfs het pre-
dicaat hofleverancier. Schilders-
bedrijf Regelink uit Hengelo is er 
dan ook trots op dat ook zij als één 
van de weinige bedrijven in de re-
gio, verf van De Vos gebruiken.

CHATWEEK
Iedereen met brandende vragen aan 
één van deze twee heren, is van har-
te welkom om met hen in gesprek 
te gaan in een chat op www.klik-
voorhulp.nl. Op 16 september van 
18.00 tot 19.00 uur zit Otwin van 
Dijk, klaar om vragen te beantwoor-
den en op 17 september is de beurt 
op de zelfde tijd aan Tim Vincken. 

KLIK VOOR HULP – 
GRATIS EN ANONIEM
De hulpverlening van Klikvoorhulp 
is gratis en anoniem. Men kan een 
eigen account aanmaken, waarbij 
men alleen een nickname en de 
postcode hoeft in te vullen. Aan de 
hand van deze postcode wordt men 
gekoppeld aan een maatschappelijk 
werker van IJsselkring in Doetin-
chem of Sensire in de andere ge-
meenten in Oost-Gelderland. Men 
kan dan via de e-mail, chat of een 
persoonlijke afspraak thuis of op 

kantoor contact hebben met de 
maatschappelijk werker. Deze kan 
hulp bieden bij moeilijkheden op 
school, problemen met ouders, fi-
nanciën, relatieproblemen, huiselijk 
geweld enzovoort. Naast een vraag 
stellen op de chat of de e-mail, kan 
men ook op het forum terecht. Er 
is een speciaal forum voor jongeren 
en een voor volwassenen. Hier kan 
men ervaringen uitwisselen met an-
dere gebruikers van Klik voor Hulp. 

INTERESSE?
Ga naar de site www.klikvoorhulp.nl 
en stuur een e-mail, maak een chat 
afspraak, kom naar het chatspreek-
uur of  doe mee op het forum. Het 
chatspreekuur is iedere werkdag 
van 18.00 - 21.00 uur. Een e-mail 
sturen of het forum bezoeken kan 
natuurlijk op elk moment van de 
dag. Meer weten? Bel dan: 0900 - 
622 87 24 (Sensire) of 0314 - 34 19 19 
(IJsselkring).

Chatten met Tim Vincken 
of Otwin van Dijk tijdens 
Chatweek Klikvoorhulp
Regio - Iedereen heeft weleens problemen. Meestal komt men er 
met hulp van vrienden of familie wel uit. Maar soms niet. Wanneer 
de stap naar hulpverlening te groot lijkt,  biedt www.klikvoorhulp.
nl 24 uur per dag online hulp aan jongeren en volwassenen. Van 
16 september tot en met 22 september aanstaande is er de week 
van onlinehulp. Klikvoorhulp.nl vraagt die week aandacht voor on-
line hulpverlening en wordt daarbij geholpen door Tim Vincken, 
voetballer bij De Graafschap en Otwin van Dijk, lid van de Tweede 
Kamer (PvdA).

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Donderdag 12 september, 20.00 
uur (zaal open 19.30 uur)
Speciale lezing over kastelen en 
adellijke huizen in de gemeente 
Bronckhorst, door Jan Berends; in 
Hotel-Restaurant De Gouden Karper, 
Dorpsstraat 9 te Hummelo. De avond 
is voor iedereen gratis toegankelijk 
(inclusief kopje koffie).

Zaterdag en zondag 14 en 15 sep-
tember, 11.00-17.00 uur (let op 
enkele afwijkende dagen/tijden)
Activiteiten bij Huis ’t Zelle, Ruurlo-
seweg 92 te Hengelo (Gld):

uur rondwandelingen op het land-
goed door het IVN. Historische
zwemvijvers, slingerpaadje, water-
doolhof en bijzondere flora en fauna.

-
derij Marope op het landgoed aan de 
Zelledijk.

uur bijzondere optredens van het 
dubbelkwartet Nos Tantum. In au-
thentieke kleding brengt men madri-
galen uit de renaissance ten gehore.

op beide dagen rit door onze gemeen-
te met presentatiemomenten op de 

-

-
gelo (Gld) en de slotpresentatie van 

-
rische Bentley’s en Rolls-Royces. Te-
vens een toertocht door de
gemeente Bronckhorst met enkele 

-

Bronkhorst en de slotpresentatie van 

-
lenroutes ”Macht van de wind”. Zui-
delijke en noordelijke route langs alle 
molens en restanten in de gemeente 
Bronckhorst. Enkele molens zijn ge-

opend, demonstraties. Vertrekpunt 

Zelle.
Bezoek Brouwerij Rodenburg, Rha-
bergseweg 9 te Rha. Diverse ambach-
telijke Bronckhorster bieren:
o.a.: Macht, bier Heer van Bronck-
horst en Pracht: Abdicatie bier. Beide

uur.
Rondleidingen op Landgoed Het En-

drie geleide wandelingen door de 
boswachter van Natuurmonumenten
over het gerevitaliseerde landgoed. 

vanaf de Almenseweg te Vorden.
Fiets- of wandelroute langs histori-
sche boerderijen met Napoleontische

-
mer- en aannemersbedrijf De Vries,

aannemersbedrijf De Vries, Zelhem-
-

auto’s van verzamelaar Anton van
Londen en twee motorfietsen uit 

Fietstocht/autotocht ”In het spoor
van Ludger” (den Elter, Vierakker,
Hengelo, Zelhem). Macht en pracht 
van het geloof in de loop der eeuwen.
Beide dagen met ondersteuning van

-
duskerk in Vierakker, Lambertikerk 
en Ludgerkerkje in Zelhem open. Den
Elter is startplaats, museum Smede-
kinck in Zelhem is eindpunt.
Remigiuskerk te Hengelo. Macht en
pracht van het kerkorgel, zaterdag

door diverse organisten; zondag van 

ambachten ten behoeve van het in 
stand houden van alle pracht uit het
verleden.

Open monumentendag 2013 
gemeente bronckhorst

Het regende in de ochtenduren; dat 
vond de boer niet erg. Maar als de 
deuren opengaan rond de klok van 
elven, is het toch fijn dat het droog 
is. De kinderen, jongeren en volwas-
senen die op de boerderij hun plekje 
hebben gevonden, zorgen voor de 
rondleidingen. De gasten komen dan 
ook op elk plekje op de boerderij!

Gerrit-Jan Lijftogt en Anna van Dijk 
zijn samen werkzaam op deze zorg-
boerderij. Gerrit-Jan, Anna en ook 

-
langstellenden welkom, die graag de 
afgelopen zomer opgeknapte boerde-
rij willen bekijken. Tijdens de rond-
leiding kregen de gasten een goed 
beeld van wat er zoal op de boerde-

rij te doen is: koeien, pony’s, geiten,
kippen, vogeltjes, katten, konijnen
en varkens verzorgen, in de moes-
tuin werken, of in de werkplaats de
handen uit de mouwen steken. Er is
een trampoline en er zijn skelters om
lekker te bewegen. De kinderen kun-
nen ponyrijden of met de ponykar op
pad. De pony werd deze dag voor de
kar gespannen om de jongste gasten
gezellige rondritjes op en rond het
terrein te bieden.

Informatie over Zorgboerderij De 

KE Hengelo Gld. staat op de website
www.dewilgenhofhengelo.nl

-
hof staan op www.contact.nl

Open dag Zorgboerderij De Wilgenhof 
Hengelo gezellig druk

Hengelo - Zorgboerderij De Wilgenhof biedt kleinschalige opvang
aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (uiteenlopende) 
zorgvraag. Om (groot)ouders, buren en andere belangstellenden de
gelegenheid te bieden eens op het terrein te komen kijken, werd 
zondag 8 september een open dag gehouden.

Het is gezellig druk tijdens de open dag van Zorgboerderij De Wilgenhof.

die opgingen voor het C diploma het 

-
leen examinator Martin Jansen uit 
Almen stond aan de kant van het bad 
om te kijken naar de verrichtingen in 

-

Platform Zwembaden – NRZ. Hij keek 
of de diploma’s aan het landelijk ver-
plichtte niveau voldeden. Gelukkig 

hadden alle kinderen goed geoefend 
en konden de diploma’s worden uit-
gereikt. “Jullie hebben geluk, dat jul-
lie hier zwemles hebben gehad,” zo 
vertelde de heer Vink. “Jullie hebben 
heel goed gezwommen en het di-
ploma dik verdiend.” Na een applaus 
voor de badjuffen reikte de heer Jan-
sen de diploma’s uit.

GESLAAGDEN VAN DEZE DAG
DIPLOMA A: Teije Beuseker, Rosa-

lie Braaksma, Teun Garritsen, Bart 
Gerritsen, Duuk Hoefman, Charlotte 

-
endijk, Levin Sesink, Tycho Hartsuij-
ker, Niels Knaake, Tim van Bemmel, 
Judith Bilderbeek, Dalhat Blasenee, 
Davey Buunk, Dylan Buunk, Carsten 
Koetsier, Berend Cremers, Cees Cre-
mers, Kevin Meijerman, Mick Men-

Myrthe Slolte, Moira Tijkken, Jens 

DIPLOMA B: Arnoud Boesberg, Loek 
Heerens, Liv Hoefman, Chairmaine 
Huijbers, Jelle Koedam, Brian Linden-

-
giesen, Lisanne Pul, Bente Reindsen, 
Danique Schotsman, Loren Sesink, 
Thijmen van Aalst, Thijs van Bem-

-
kamp, Stan Besselink, Lise Doorn-
bosch, Joanne Franken, Jasmijn Ger-
ritsen, Jack Harmsen, Sindreen Has-
san, Bjarne Hermans, Anke IJsseldijk, 
Carice Bedö, Diede Kornegoor, Tije 
Mouris, Tije Rondeel, Marit te Meer-
man, Giulian Termaat, Sven van der 

DIPLOMA C: Iris Groeneveld, Silke 
Kornegoor, Lisa Kornegoor, Quinn 
Rutten, Tom Steentjes, Emma Steen-

-
denschot.
De foto’s van het afzwemmen voor 
diploma C, staan op www.contact.nl

Landelijke diploma’s A, B en C 
voor leerlingen zwembad Steenderen

Steenderen - Op de prachtige zaterdag 7 september zaten vele (groot) 
ouders, familieleden en andere belangstellenden op de tribune van 
het Burgemeester Kruijffbad om de verrichtingen te volgen van de 
leerlingen die dit jaar oefenden voor het landelijk A, B en C diploma.

Deze kinderen kregen een dik verdiend landelijk diploma C.

De gedreven duizendpoot werd zater-
dag vlak voor het kasteelconcert ‘Ei-

Berlin’ in het bijzijn van kennissen, 
familie en vrienden in het zonnetje 
gezet. Dit tot grote verrassing van de 
kersverse decorandus zelf. Voorstel-
ler van de Koninklijke onderscheiding 

het geheim de voorbereidingen heeft 
getroffen, gesteund door Maarya, de 
vrouw van Marcel Leferink.
In kastelendorp was hij behalve het 
hoofd van de twee genoemde orga-
nisaties ook voorzitter van de Nacht 
van de Nacht en de Zomerfeesten 
en betrokken bij de organisatie van 
de Kerstmarkten, Brocantemarkten, 

kerngroep Masterplan Vorden Cen-

trum, maar ook nam hij het initiatief 
tot de Poort van de Samenwerking en 
hielp hij met de inzameling van goe-
deren voor Litouwen.

initiatief om Leferink Koninklijk 
te onderscheiden van harte onder-
steund. Hij stond aan de wieg van 
vele activiteiten die stuk voor stuk 
gericht waren op het dienen van de 
Haaksbergse samenleving, met vaak 
een regionale uitstraling naar de 
gehele Twentse gemeenschap. De 
groots opgezette beurzen in de ge-
meente Haaksbergen zijn daar een 

land maakte hij zich hard voor het 
opzetten sociaal culturele activiteiten 
en fondswerving voor diverse goede 
doelen.  

Hoogtepunt was volgens de heer 
Gabor, oud-burgemeester van de ge-

“Toen werden er een heel jaar lang 
met honderden activiteiten het 

dorp vierde. Marcel Leferink was bij 
de opzet van tal van activiteiten  in 

Schutterij betrof die een substantiële 
rol speelt in de lokale samenleving, 
dan wel het organiseren van de Ken-
nedymars die later uitgroeide tot een 
meer dan regionaal vermaarde wan-

-
nationale, grensoverschrijdende acti-
viteiten voor ouderen uitwisselingen 
met de Duitse gemeente Ahaus. Niets 
was hem te veel.”
Zijn enorme hoeveelheid energie, 
wilskracht en het talent om partijen 
samen te brengen, werden afgelopen 
weekend eer aan gedaan met een ge-
weldig jubileumconcert ter ere van 

-
se Achtkasteelentocht.

Marcel Leferink 
Koninklijk onderscheiden

Vorden - Marcel Leferink, voorzitter van de VOV en de stichting Jubi-
leumconcert 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden, is zaterdagavond 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester 
Paul Seesing mocht hem de versierselen opspelden voor zijn grote 
maatschappelijke betrokkenheid in zowel Vorden als Haaksbergen.

Locoburgemeester Paul Seesing van de gemeente Bronckhorst spelt Marcel Leferink de versierselen op terwijl zijn vrouw Maarya toekijk.



De beurs, een primeur voor Oost-Nederland, vindt plaats op dins-
dag 18 en woensdag 19 maart 2014 en dat op het evenemen-
tenterrein van Buitencentrum Kerkemeijer in het buurtschap 
Dijkhoek bij Borculo.
Het initiatief voor dit met name voor Oost-Nederland unieke 
beursgebeuren in de Gelderse Achterhoek is genomen door een 
drietal ondernemingen, te weten Kaak Event Rent in Groenlo, 
Facilitypoint in Groenlo en JG Sport & Events in Ruurlo.
Namens deze bedrijven hebben respectievelijk Peter Scheinck, 
Edwin Willemsen en Jos Geerken elkaar gevonden om op de eer-
ste plaats alle voetbalverenigingen van groot tot klein, alsmede 
alle aan de voetballerij gelieerde organisaties, stichtingen en an-
deren tegemoet te komen.
Klaas-Jan Huntelaar, international en momenteel spelend voor 
Schalke ’04 Gelsenkrirchen in Duitsland, en Sjoerd Overgoor, ge-
speeld hebbende in de jeugd van FC Twente en bij De Graafschap 
en nu onder contract bij Go Ahead Eagles in Deventer, wisten de 
kick-off op een passende wijze te omlijsten door een bal dwars 
door een kleurrijke banner met daarop het logo van de beurs te 
schieten.
Volgens Jos Geerken van JG Sport & Events wordt de Voetbal 
Vakbeurs van het Oosten in het eerste kwartaal van 2014 een 
evenement, waar iedereen die bij de voetballerij betrokken is en 
dat van jong tot oud naar uit kijkt.
“Voetbalverenigingen en dus bestuurders, vrijwilligers, spelers, 
supporters en andere belangstellenden kunnen er hun voetbal-
hart ophalen.”

Edwin Willemsen, woordvoerder van Kaak Event Rent en Facil-
litypoint, vult aan door te melden dat de beurs niet alleen een 
insteek heeft, die gericht is op de verkoop van allerlei met de 
voetballerij aanverwante zaken en artikelen.
“Wij hebben bij diverse voetbalclubs een peiling gehouden en 
daaruit blijkt dat er duidelijk behoefte bestaat voor een derge-
lijke beurs. Een tweedaags gebeuren, waarbij ook gezorgd zal 
worden dat clubs, alsmede stichtingen en organisaties op advi-
serend gebied tegemoet wordt gekomen. Want daar, zo is ons 
gebleken, ook veel vraag naar. Bovendien zal er gezorgd worden 

voor onder andere interessante gastsprekers, zodat er een inter-
actief en ontspannend programma met voor elk wils kan worden 
aangeboden.”

VIJFDUIZEND BEZOEKERS      
Over twee dagen uitgesmeerd, rekenen de initiatiefnemers op 
zo’n vijfduizend bezoekers. “In het oosten van Nederland hebben 
wij alleen al te maken met circa zeshonderd voetbalverenigin-
gen”, aldus Jos Geerken en Edwin Willemsen. 
“En dan hebben wij het vanzelfsprekend niet alleen over de Gel-
derse Achterhoek. Wij richten ons uiteindelijk op een veel groter 
gebied. Dat is ook de reden dat het wat ons betreft niet alleen bij 
deze voetbalbeurs zal blijven. Ook richten wij ons op het noorden 
van dit land, van waaruit ons ook al de nodige interesse heeft 
bereikt. Maar vooralsnog ligt het accent op de Voetbal Vakbeurs 
van het Oosten. Dat wij hebben gekozen voor het Buitencentrum 
Kerkemeijer in Borculo, heeft niet alleen te maken met het feit 

dat hier alle noodzakelijke en gewenste voorzieningen aanwezig
zijn, maar ook dat deze plek centraal ligt ten opzichte van de
Achterhoek en Twente.” Voor het facilitaire voetbal event in de
maand maart van volgend jaar willen de initiatiefnemers een
panklaar concept neerleggen, waarbij in een grote, geheel inge-
richte en aangeklede partytent voor circa vijftig standhouders
plaats is. Standhouders met alle voor de voetbalsport benodigde
materialen, kleding e.d., leveranciers van kunstgras, kantine-
voorzieningen, kortom alle voetbalgerelateerde toeleveranciers,
maar ook aanbieders van administratieve, accountancy en finan-
ciële voorzieningen. De start voor de verkoop van de stands gaat
van start op dinsdag 1 oktober a.s.

KLAAS-JAN HUNTELAAR FOUNDATION
In ieder geval aanwezig is de Klaas-Jan Huntelaar Foundation. 
Een organisatie die open staat voor een beter leven. Een leven
waarin een ieder met respect met elkaar omgaat en met alles
wat leeft. International Klaas-Jan Huntelaar daar zelf over: “Wan-
neer ik naar mijn eigen leven tot op heden kijk, verloopt alles
eigenlijk automatisch. Een nu al fantastische voetbalcarrière, een
gezond gezin met kinderen en ga zo maar door. Daarom juist 
wil ik met mijn foundation jongeren binnen het amateurvoetbal
helpen bij het zich bewust maken van de kracht van samenwer-
king. Ik wil ze uitdagen om na te denken over allerlei dingen 
waardoor hun club groter en vooral beter kan worden. En dit 
op allerlei gebieden, zoals de beoefening van de sport zelf, de
begeleiding, de onderlinge sfeer, het bestuurswerk, het vrijwil-
ligersbeleid, kortom de gehele organisatie en natuurlijk ook de
accommodatie. Clubs die het moeilijk hebben en dientengevolge
graag bepaalde voorzieningen op peil willen brengen, kunnen bij
ons aankloppen oftewel een aanvraag indienen. Al die aanvra-
gen worden nauwkeurig bestudeerd door enkele deskundigen en
worden vervolgens al dan niet gehonoreerd.”
Klaas-Jan Huntelaar lacht breeduit. Ondanks een blessure, waar-
door hij deze weken niet van de partij is bij het Oranje keurkorps 
van bondscoach Louis van Gaal, gaat het uitstekend met hem. 
“Het herstel verloopt voorspoedig. Binnen een tweetal weken
hoop ik er weer helemaal bij te zijn. En dan maar kijken wat het
nieuwe seizoen bij Schalke ’04 ons brengt. Of ik in gedachten al 
bezig ben met WK Voetbal 2014 in Brazilië? Vanzelfsprekend.
Welke voetballer wil daar niet bij zijn. Ondanks de moordende
concurrentie, en dat ook voor de spitspositie in Oranje, ga ik er
in ieder geval helemaal voor!

Klaas-Jan Huntelaar en Sjoerd Overgoor zorgen voor kick-off van Voetbal Vakbeurs van het Oosten 

Primeur voor Oost-Nederland
Regio - Op woensdag 4 september jl. waren het niemand 
minder dan de bekende regionale voetballers Klaas-Jan 
Huntelaar en Sjoerd Overgoor, die verantwoordelijk waren 
voor de kick-off van de Voetbal Vakbeurs van het Oosten.

Klaas-Jan Huntelaar (links) en Sjoerd Overgoor (rechts) hebben de kick-off 
verzorgd voor de Voetbal Vakbeurs van het Oosten in maart 2014.

In de nieuwe uitgave staat niet alleen
de geschiedenis, maar ook de reno-
vatie beschreven: drie jaar geleden 
werd het interieur van het kerkge-
bouw grondig vernieuwd en opnieuw
ingericht. Tevens zijn er nieuwe fo-
to’s van het huidige interieur en van
de plafondschilderingen opgenomen,
voor een belangrijk deel in kleur.  

De uitgave van het boekje is een initi-
atief van de vrijwilligersgroep ‘Open
Kerk’. Deze groep ontvangt en bege-
leidt in de zomermaanden tijdens de
doordeweekse openstelling van de
Dorpkerk de vele toeristen uit bin-
nen- en buitenland, maar vaak ook
belangstellenden uit Vorden en om-
geving die de Dorpskerk eens een
bezoekje brengen. De realisatie van
het boekje is mogelijk gemaakt door
financiële steun van de ideële kring-
loopwinkel ‘De Werf’ (Stichting Vei-
lingcommissie) en de Stichting Oude
Gelderse Kerken. 

Ook Weevers Grafimedia te Vorden -
waar het boekje is gedrukt - maakte
tenslotte de uitgave ervan financieel
mogelijk.

Het boekje is uiteraard ook voor Vor-
denaren vanaf heden te koop in het
dorp bij Bruna en het VVV-kantoor
voor het luttele bedrag van 2 euro. 
Ook tijdens de openstelling van de 
Dorpskerk - elke werkdag ’s middags
van 14.00 tot 16.00 uur - tot en met
de Open Monumentendag op zater-
dag 14 september van 11.00- 16.00
uur is het boekje te verkrijgen. Zo-
lang de voorraad strekt….

Mevrouw Gerda Ellenkamp - al ja-
ren organisator van de ‘Open Kerk’
- overhandigde officieel het eerste
exemplaar van het nieuwe boekje
aan mevrouw en mijnheer Van 
Wuyckhuyse uit Sliedrecht, de 2250e
bezoekers van dit seizoen, samen
met Gerrit Terpstra, één van de ini-
tiatiefnemers.

Nieuw boekje over 
Vordense Dorpskerk

Vorden - Zaterdag 14 september is het Open Monumentendag. Ook 
de Vordense Dorpskerk is dan voor belangstellenden te bezichtigen. 
Mede ter gelegenheid van die dag is een nieuw boekje over de Dorps-
kerk in Vorden verschenen. Het vorige boekje dateerde uit 1992 en 
was sterk verouderd. 

Gerrit Terpstra (l.), mevrouw Gerda Ellenkamp (r.) en mw. en dhr. van Wuyckhuyse.

Bij Het Klavier speelt ze een fraai 
klassiek programma met werken van 
L. van Beethoven, R. Schumann, F. 
Chopin en Cl. Debussy. Ondanks haar 
jeugdige leeftijd geniet ze al jaren een 
uitgebreide concert carrière. Ze gaf 
recitals in vele grote concertzalen in 
Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oos-
tenrijk, Slovenië en Italië. Sinds ze 
op 12-jarige leeftijd haar solodebuut 
maakte in het 1e pianoconcert van L. 
van Beethoven heeft Vera veelvuldig 
met orkest opgetreden. De prijzen die 

ze op diverse festivals en concoursen 
in de wacht sleepte zijn er vele. Op 
het Koninklijk conservatorium in 
Den Haag studeerde zij bij Kamilla 
Bystrova en David Kuyken. Tijdens 
haar studie volgde zij masterclasses 
bij Vladimir Tropp, Boris Berman en 
andere grote pianisten. Haar CV is 
zeer omvangrijk en is in zijn geheel 
te lezen op www.het-klavier.nl .
Kaarten kan men vanaf heden re-
serveren : Tel: 0575-550756 of per 
mail: rita@het-klavier.nl.

Pianorecital bij 
Het Klavier
Vorden - De jonge Nederlandse pianiste Vera Kooper (1988) is door Het 
Klavier op het Industrieterrein Werkveld aan de Ambachtsweg 2B in 
Vorden, uitgenodigd voor het geven van een lunchconcert op zondag 
22 september (Aanvang 12.30 uur). Vera woont en studeert momenteel 
in Oostenrijk. Ze volgt in Salzburg het solistenprogramma van Uni-
versität Mozarteum en in Italië de ‘Corso Annuale di alto Perfeziona-
mento’ aan de Accademia Santa Cecilia in Bergamo.

Men kent de Stichting Gamrupa Eu-
rope waarschijnlijk van de kubusac-
ties, Ga mee naar Gambia en steun 
de statiegeldactie bij de Plusmarkt 
in Ruurlo. 

Stichting Gamrupa Europe nodigt 
iedereen die geïnteresseerd is in 
Afrika, Gambia, ontwikkelingssa-
menwerking in het algemeen en 
de ontwikkelingsprojecten van de 
stichting in het bijzonder beide da-
gen van harte uit. Is men geïnteres-
seerd en wil men deelnemen aan de 

High Tea Party dan kan men zich 
aanmelden bij Hinke de Klerck, tel. 
0575 467304 of Ellen Meulenveld, 
tel. 06 12510163. De locatie waar de 
High Tea Party plaats vindt is aan de 
Maandagweg 2 in Vorden. 

Dat is in het buitengebied van Vor-
den, een zijweg van de Hengelose-
weg tussen Ruurlo en Hengelo (Gld). 
Kinderen zijn ook van harte wel-
kom. Voor hen is er een speelhoek 
ingericht.

In het kader van tienjarig bestaan van stichting

High Tea Party Stichting 
Gamrupa Europe
Vorden - Stichting Gamrupa Europe viert haar tienjarig bestaan op 
zaterdag 14 en zondag 15 september met een High Tea Party voor 
genodigden en andere belangstellenden. Op beide middagen wil de 
Stichting Gamrupa Europe van 15.00 tot 18.00 uur onder het genot 
van een gezellige maar vooral smakelijke High Tea bijeenkomst, ieder-
een kennis laten nemen van de voortgang van de projecten in Gambia 
gedurende de afgelopen jaren.



We zien uitgestrekte, sferische, tijd-
loze landschappen waarin de groots-
heid van de natuur en de elementen 
bijna letterlijk voelbaar is en waarin 
bijna altijd wel ergens in de verte fi-
guren opdoemen. Dit zijn meestal va-
ge schimmen of contouren van mens 
of dier en het is niet duidelijk wie zij 

zijn, wat ze doen en waar naar toe ze 
onderweg zijn. De kijker wordt a.h.w. 
naar binnen gezogen in een overweldi-
gend, complex, onbekend landschap 
en kan er eindeloos in ronddwalen. 
Meanderen in de landschappen van 
Marose is een ontdekkingsreis en een 
persoonlijk avontuur. Jürgen Marose 

is in 1952 geboren in Emmerich am 
Rhein en studeerde vrije grafiek en 
schilderkunst aan de Universiteit Es-
sen (Folkwang). De kunstenaar woont 
en werkt in Essen en geniet met zijn 
werk internationaal bekendheid.

Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20 
in Vorden is tijdens exposities open 
op vrijdag, zaterdag zondag en maan-
dag van 11 -17 uur en na afspraak. 
T. 0575 551647 
W. www.galeries.nl/agnesraben.

Expositie 1-9 t/m 13-10-2013 

Meanderen in landschap van 
Jürgen Marose

Vorden - Galerie Agnes Raben opent het seizoen met ‘Wanderungen’ 
een solo-expositie met schilderijen van de Duitse schilder Jürgen 
Marose. Evenals in voorgaande exposities van de kunstenaar in de 
galerie is ook nu landschap het onderwerp in zijn werk.

Jürgen Marose, acrylverf op doek, 85 x 115 cm, 2013

We kennen haar ook van de Berend 
van Hackfort voorstellingen bij het 
kasteel en van het Kids Living Statue 
Festival (de Lakei) op Koninginnedag. 
En onlangs met de zomerfeesten in 
ons dorp wist ze ons te verrassen 
met haar Vordense Safari. Een in-
teractieve theaterkaravaan die door 
de Dorpsstraat trok op zoek naar de 
diersoort ‘mens’, waardoor er komi-
sche taferelen tussen de spelers en 
het publiek ontstonden.
Nu is het tijd voor iets nieuws: ‘To-
neel is als een heldere blik in de spie-
gel, die lach en die traan, die reuring; 
dat wil ik onder de mensen in de 

straat brengen’, zegt Lotte stellig. Ze 
wil het toneel naar de mens in zijn 
of haar dagelijkse bestaan brengen: 
‘Samen plotseling een komisch en 
ontroerend tafereeltje beleven op een 
onverwachte locatie in het dorp, bij-
voorbeeld op het grasveld, in de win-
kel of op het station’, vertelt  ze.

Er staan al optredens gepland, onder 
meer bij de heropening van het Kul-
turhus Het Dorpscentrum op vrijdag 
1 november en rond kersttijd en in 
het voorjaar van 2014, als het nieuw 
gerenoveerde centrum van Vorden 
feestelijk met een cultuurmanifes-

tatie wordt geopend (georganiseerd 
door het Cultuurfonds Vorden). Hier-
voor zoekt ze toneelspelers, van jong 
tot oud, van onervaren tot ervaren, 
iedereen die graag wil en het toneel 
op wil; dus kinderen, volwassenen 
én ouderen! Je leert op locatie samen 
en in kostuum, typetjes en sketches 
te spelen, zowel als groep als solo. Je 
bereikt een gedegen basis toneelvaar-
digheden om de sterren van de hemel 
te kunnen spelen. Dit is een unieke 
kans!

Op maandag 23 september start Lotte 
van Dam in het Kulturhus Het Dorps-
centrum de 12delige cursus toneel-
spelen voor verschillende leeftijden, 
maar in overleg met Lotte kun je voor 
een groepje ook op een ander moment 
afspreken. Een prachtige kans om van 
een bekende actrice toneelles te heb-
ben. Meld je dan aan via de website 
van Lotte: www.lottevandam.nl

Lotte trekt met het toneel 
door de straat

Vorden - Op maandag 23 september start Lotte van Dam in het Kul-
turhus Vorden (het Dorpscentrum) met een 12delige cursus toneelspe-
len voor verschillende leeftijden. Lotte, voormalig actrice van GTST, 
woont al 14 jaar in Vorden en is inmiddels al 25 jaar verbonden aan 
het theater. Ze speelde van kind af aan in theatervoorstellingen, ze 
studeerde theater aan de Academie, regisseert toneelstukken en zingt 
en doceert landelijk en in de regio.

Kinderen vanaf groep 3 tot en met 8 
zijn van harte welkom. De club wordt 
in “Het Achterhuus” (achter de Gere-
formeerde kerk) gehouden. 
De meesten kinderen weten wel 
hoe leuk club is. Tijdens de midda-

gen worden er allerlei leuk activitei-
ten georganiseerd zoals: knutselen,
sportieve spelen en nog veel meer. 
Samen iets doen is het belangrijk-
ste. Elk jaar wordt de club afgesloten
met een clubkamp. De indeling van
de clubs voor 2013/ 2014 is als volgt:
Groep 3/4 dinsdag 18.30 – 19.30 uur.
Groep 5/6 maandag 18.30 – 19.30 uur
Groep 7/8 woensdag 19.00 – 20.00
uur. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met: Anneke Sme-
ijers (secretariaat), tel: 55 11 38 email:
annekesmeijers@gmail.com of Anita
Eskes (voorzitter), tel: 55 44 22 email:
a.h.eskes@kpnplanet.nl.

De Club gaat weer beginnen 
‘Het Achterhuus’
Vorden - Vanaf maandag 16 sep-
tember 2013 gaat club weer be-
ginnen! De club is een activiteit 
die uitgaat van de Gereformeerde 
kerk en de Hervormde gemeente 
van Vorden (Protestantse Ge-
meente in wording) en is bedoeld 
voor alle kinderen van de basis-
school.

De excursie begint om 14.00 uur in 
de boerderij Velhorst 1. Teeuwen 
kent de geschiedenis van dit gebied 
goed en kan veel vertellen over zo-
wel de natuur als cultuur van dit 
gebied. De middag begint met een 
diavoorstelling, die ongeveer een 

uur duurt. Daarna volgt een wande-
ling van zo’n twee uur in het om-
ringende natuurgebied. De excursie 
eindigt dus rond 17.00 uur. 

Geïnteresseerden, ook niet-leden van 
Bomenbelang, kunnen er kosteloos 
aan deelnemen. Job Teeuwen vraagt 
u bovendien zo veel mogelijk met de 
fiets te komen of samen te rijden, 
omdat ter plekke weinig parkeer-
ruimte beschikbaar is. Aanmelden 
kan via bomenbelang@gmail.com 
of via het secretariaat van Bomenbe-
lang: Molenweg 11, 7251 ED Vorden.

Excursie natuurgebied 
de Velhorst
Vorden - Op uitnodiging van 
Vereniging Bomenbelang ver-
zorgt fotograaf en natuurken-
ner Job Teeuwen een excursie 
op zaterdag 14 september in het 
natuurgebied de Velhorst tus-
sen Vorden en Almen.

Op die dag kan het publiek diverse 
vakmensen bezig zien bij het uit-
oefenen van hun ambacht. Zo laat 

smederij Oldenhave zelf zien wat het
vak van smid in de praktijk inhoudt.
Verder zijn er demonstraties van di-
verse ambachten allen nodig voor het
restaureren en onderhouden van Uw
(monumentale) pand. Kinderen mo-
gen hun (kapotte) teddybeer meene-
men er is een berendokter aanwezig! 
Info zie www.smederijoldenhave.nl

Demonstraties ambachten bij 
smederij Oldenhave Vorden
Vorden - Zaterdag 14 september 
(open Monumentendag) is er bij 
smederij Oldenhave op het indu-
strieterrein Werkveld in Vorden 
ook ‘open dag‘.

De dames Derlagen en Jansen bren-
gen het programma Perron 9L. Vanaf 
perron 9L vertrekken twee vrouwen 
met hun koffers vol herinneringen 

naar een geheimzinnige sprookjes-
achtige bestemming. Aanvang 19.45
uur bij de Herberg.
Vrijdagmiddag 27 september gaan
de Vrouwen van Nu op excursie naar
glasblazerij Laren. Zij zullen uitleg 
krijgen over het glasblazen van vroe-
ger en nu in een film. Tevens is er een
presentatie en demonstratie glasbla-
zen aan de blaaspijp. Vertrek op de
fiets vanaf de sporthal.

Start nieuw seizoen 
Vrouwen van Nu Vorden
Vorden - Woensdag 18 september 
begint weer een nieuw seizoen 
voor de Vrouwen van Nu afdeling 
Vorden. Deze avond begin met 
een cabaretavond van Entr’acte 
uit Lochem.

Een van de activiteiten die Natuur-
monumenten organiseert in septem-
ber, tijdens de Cultuur Monumenten 
Maand. Om Nederlands publiek haar 
cultuurhistorisch erfgoed te laten 
beleven worden in deze maand veel 
activiteiten georganiseerd in en om 

verschillende cultuurhistorische ge-
bouwen. 

Programma duo Bagage et ses 
Amis
Bekende en minder bekende chan-
sons van Ramses Shaffy, Louis Davids 
en Louis Pisuise maar ook van Charles
Trenet, Charles Aznavour, Serge Lama,
Leo Ferre, Claude Nougaro en van Serge
Reggiani zullen voorbij komen. Zan-
ger, dichters en pianist brengen op een
verrassende manier chanson, muziek
en poëzie bij elkaar. Gedichten met ti-
tels als: Fotoboek, Lieftaal, Verdwaald
en het Veld worden voorgedragen. De
laatste is opgenomen in het boekje ‘Het
Groote Veld bijzonder bekeken’. Boekje
met wandeling door het Grote Veld bij
Lochem, waarin dichters hun fascinatie
en verwondering voor het gebied in een
gedicht hebben verwoord.

Concert duo Bagage & 
ses Amis op Hackfort
Vorden - Concert op landgoed 
Hackfort, bij Vorden, van duo 
Bagage et ses Amis. Kom zondag 
15 september om 14.00 uur luis-
teren naar een boeiende mix van 
Franse en Nederlandse chansons 
en Nederlandse poëzie. Een mooi 
en gevarieerd optreden, gedre-
ven door nieuwsgierigheid naar 
verrassende combinaties van po-
ezie, zang en pianomuziek. Aan-
melden is verplicht en kan via 
www.natuurmonumenten.nl of 
via tel.nr. 035-6559955.
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Zo kun je de resultaten, die je op een bepaald spel haalt, 

met elkaar vergelijken en wordt de geluksfactor tot een 

minimum teruggebracht. Daarom wordt bridge ook vaak 

onder de denksporten gerangschikt, net als bijvoorbeeld 

schaken, dammen en go. In competitieverband worden er 

meestal 24 spellen per sessie gespeeld. Voldoende kansen 

dus om je te revancheren na een spel dat niet zo goed ging. 

Omdat je steeds tegen andere paren speelt, is bridge een 

sociale sport. Je ontmoet veel verschillende mensen en je 

kunt het overal en tegen iedereen spelen. De spelregels zijn 

wereldwijd hetzelfde.

Bij voldoende belangstelling wordt er in het Dorpscentrum 

te Vorden eind september/begin oktober begonnen met een 

cursus voor beginners. Deze cursus wordt gegeven door 

een gediplomeerd bridgedocent. De lestijden worden in 

onderling overleg bepaald. Ook kunnen (licht) gevorderden 

zich aanmelden als zij belangstelling hebben voor een 

vervolgcursus. Durft u, durf jij de uitdaging aan? Meer 

informatie bij de Stichting Welzijn Vorden, tel. 0575-553405 

of bij docent de heer Jan Post, tel. 0575-555884.

We hebben elkaar zo hard nodig
De vraag naar ondersteuning door een vrijwilliger neemt 

enorm toe. Het gaat soms om jonge gezinnen en jonge 

mensen die een steuntje zoeken bij het maken van een 

wandeling, het doen van boodschappen, het leren van 

de Nederlandse taal. Oudere en/of zieke mensen die hulp 

willen bij het leren omgaan met een i-pad etc. etc. Wie tijd 

en zin over om iets voor een mede inwoner te doen. Ook 

wil ik graag in contact komen met mensen die hun hobby 

willen delen met andere. Schilderen, breiden of ? Laat mij 

het weten. Ik wil graag dit soort hobby-activiteiten in kaart 

brengen om het aan meerdere mensen te kunnen aanbieden. 

U kunt hiervoor contact opnemen met Ans Vermeulen, 

welzijnsadviseur Hengelo/Keijenborg. Tel. 0575-465281.

Activiteiten KBO Hengelo
Leesclub
Deze gaat weer van start en wel op woensdag 25 september 

in het parochiecentrum. Aanvang kwart over twee.

Mozaïek
Ook de mozaïekclub, onder leiding van Christien te Stroet, 

gaat weer enthousiast van start en wel op dinsdag 17 

september. Aanvang 13.30 uur. Locatie: parochiecentrum. 

Aanmeldingen graag bij Christien, telefoon 462648.

Filmmiddag
Op woensdag 2 oktober willen wij starten met de film-

middagen. Al eerder hebben we dit voornemen aangekondigd. 

Het is de bedoeling deze 1x 2 per maanden te organiseren.   

De eerste film zal gaan over Hengelo in het verleden.

Meer bewegen voor ouderen, o.a. fietsgym
In diverse publicaties was onlangs te lezen dat er veel 

verkeersongevallen zijn met de fiets. De stijging van vooral 

oudere verkeersslachtoffers is vooral te wijten aan het feit 

dat steeds meer oudere mensen gaan fietsen. Als senioren bij 

een ongeval betrokken raken, zijn de gevolgen vaak groter 

dan bij jongeren. Ouderenorganisaties gaan gemeenten 

meer steunen bij het verbeteren van de veiligheid voor 

fietsers. Wat kunt u zelf doen om veilig te fietsen? Hebt 

u moeite met fietsen, voelt u zich niet helemaal fit om te 

fietsen? Specifieke fietsgym oefeningen kunnen u helpen 

om makkelijker en veilig te fietsen. De oefeningen zijn 

onder andere goed om soepel op en af te stappen en uw 

evenwicht te bewaren. Elke woensdagmiddag om 13.00 uur 

is er meer bewegen voor ouderen bij Leemreis. Onze leidster, 

Marian Eijmers heeft laten weten regelmatig oefeningen te 

willen doen die aansluiten bij fietsgymnastiek. We beginnen 

weer op woensdag 4 september. Loop eens binnen en doe 

een keertje mee! Voor meer informatie over bovenstaande

activiteiten kunt u contact opnemen met mevrouw T. van

Ditshuizen, tel. 461428 of mevrouw J. van Aken, tel. 461800.

Jubileum
Welzijn Steenderen bestaat in 2013 vijfentwintig jaar, een

halve Sara of Abraham. Dit wordt gevierd op 21 september

’s middags van 14.00 tot 16.00 uur op een mooie locatie

in onze omgeving: de Boerderij van Huize Baak. Het

programma is rond. Zie hiervoor het artikel elders in dit

blad en de advertentie volgende week.

Biljart/darttoernooi
Zaterdag 28 september is er weer het halfjaarlijkse biljart-

en darttoernooi. Deze keer niet om de beker, maar om de

eer. In diverse groepen is nog plaats voor een medespeler.

Vraagt u zich af of biljarten of darten ook voor u een leuke

activiteit is, dan bent u nu in de gelegenheid de sfeer te

proeven. Voor het juiste begintijd kunt u bellen met Daan

van der Kolk, 452012.

Bezoek het geheugenspreekuur
Dinsdag 24 september is er weer een geheugenspreekuur in De

Bongerd. Het spreekuur is van 10.00 tot 11.00 uur. Aanmelden

mag, maar hoeft niet. U kunt ook gewoon binnenlopen bij De

Bongerd. Een bezoek aan het geheugenspreekuur is gratis en

u kunt zonder verwijzing terecht. Het geheugenspreekuur

is voor iedereen die vragen of twijfels heeft over het

geheugen of aanverwante klachten zoals piekeren en

concentratieproblemen. Ook partners, kinderen of andere

naasten zijn welkom als ze vragen hebben over de omgang

met iemand met geheugenklachten. Het geheugenspreekuur

wordt gecoördineerd door GGNET Preventie en vindt plaats in

samenwerking met Stichting Welzijn Steenderen.

Volleybal: ook leuk
In september begint op woensdagavond weer de volleybal-

groep voor de jongere oudere. Of de oudere jongere, net wat

u het prettigste vindt. In sporthal ‘t Hooge Wessel wordt

op woensdagavond vanaf 19.30 uur geoefend. Naast het

bewegen is natuurlijk is de gezelligheid een groot onderdeel

van de avond en reden om mee te doen. Meer informatie

kunt u krijgen bij Ricky Borgonjen, 0575-451784.

Informatief huisbezoek
Binnenkort starten weer de informatieve huisbezoeken. Over

ongeveer een week worden de brieven verstuurd. Deze keer

bij degenen die dit jaar 80 jaar worden. Let op uw brievenbus

en laat u vrijblijvend informeren. Lees meer hierover in het

algemene gedeelte van deze informatierubriek onder het

kopje SSWB.

Verandering 
Met ingang van 1 oktober veranderen de spreekuur en

inlooptijden aan ons kantoor. Vanaf dat moment is er elke

ochtend de mogelijkheid om van 9.00 tot 10.00 uur binnen

te lopen met uw vraag. Ook kunt u natuurlijk bellen. Op die

momenten is de welzijnsadviseur zoveel mogelijk aanwezig.

Vanwege eigen afspraken lukt dat niet altijd. Hiervoor

vragen wij uw begrip.

En verder . . .
Is de parel (kerk) van Baak weer elke donderdag geopend,

houdt de KBO op de 16e een bustocht, komen de Hohner

Boys op de 18e bij de ANBO in Den Bremer, en is er ook

nog een middagfietstocht bij de ANBO op 25 september.

In oktober begint Ons Contact met een lezing van de heer

Sterringa met als titel: Van de bak naar ’t gemak.

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen via de contact-

gegevens die genoemd zijn in de kop van deze berichten.

www.welzijnsteenderen.nl

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met 

ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? 

Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06-10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd 
11-09 SWSteenderen, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

12-09 SWVorden/NVVS, inloopspreekuur

 hoorproblemen Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur

13-09 ANBO Vorden Dorpscentrum 14.00 uur

14-09 SWVorden, Repaircafé Dorpscentrum, Vorden 11.00 uur

18-09 ANBO Hengelo/Steenderen, Hohnerboys Den Bremer, Toldijk 14.00 uur

18-09 SWSteenderen, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

19-09 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur

19-09 KBO Drempt, fietsen met Jan en Bennie Bellen voor informatie 0313-474664

21-09 ANBO Zelhem, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 0575-465556

21-09 SWSteenderen, burendag/viering

 25-jarig bestaan Huize Baak, Baak 14.00 uur

21-09 ANBO Vorden, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003

24-09 SSWB/GGNet, geheugenspreekuur De Bongerd, Steenderen 10.00 uur

25-09 ANBO Hengelo/Steenderen, fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur

26-09 PCOB Vorden, sketches Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur

28-09 SWSteenderen, dart- en biljarttoernooi De Bongerd, Steenderen

02-10 Ons Contact, van de bak naar ’t gemak Seven Steenen, Steenderen 14.30 uur

03-10 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur

09-10 SWSteenderen, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

10-10 SWVorden/NVVS, inloopspreekuur

 hoorproblemen Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur

12-10 hvd Steenderen, gezellige middag Het Anker, Steenderen

  

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor ALLE inwoners van de gemeente Bronckhorst.

Kijkt u vooral ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt u daar een 

leuke activiteit die niet in uw eigen regio wordt georganiseerd. U mag overal meedoen.

Informatief huisbezoek 80-jarigen
Welzijnsadviseurs van de welzijnsstichtingen in de gemeente Bronckhorst houden 

zich onder andere bezig met het verstrekken van voorlichting en het coördineren van 

activiteiten en voorzieningen op gebied van wonen, welzijn en zorg. Jaarlijks wordt er 

op hun initiatief door vrijwilligers bij inwoners, die dit op prijs stellen, een informatief 

huisbezoek afgelegd. In het voorjaar bij de 75-jarigen. In het najaar bij de 80-jarigen.

Vanaf 20 september ontvangt u als 80-jarige via de Gemeente Bronckhorst een brief. 

Hierin vindt u het aanbod van de lokale welzijnsstichting om door een vrijwilliger te 

worden bezocht die u allerlei informatie kan geven. 

Heeft u gemeld dat u een bezoek wilt, dan zal korte tijd later een vrijwilliger een 

afspraak met u maken om bij u langs te komen. Zij doorlopen met u een korte lijst over 

uw ervaringen en vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en er kan informatie 

gegeven worden. De vrijwilliger heeft een informatiemap over de genoemde items bij 

zich en soms wordt informatiemateriaal achtergelaten of nageleverd. Uiteraard blijft 

alles wat u vertelt tussen u en de vrijwilliger.

Indien tijdens het bezoek blijkt dat het beter is dat een welzijnsadviseur een huisbezoek 

aflegt, kan hiervoor een afspraak worden gemaakt. Natuurlijk is het ook mogelijk om 

contact met een welzijnsadviseur op te nemen voor een huisbezoek als u nog geen, of 

al ouder dan 80 jaar bent. Maak gebruik van onze diensten!

 

Elke dag contact
Een telefooncirkel is een groep mensen die elkaar dagelijks belt. Dat gebeurt meestal 

in een vaste volgorde, zodat u steeds door dezelfde persoon wordt gebeld. Daarna belt 

u zelf de volgende van de lijst. De telefooncirkel is er voor iedereen die behoefte heeft 

aan regelmatig contact, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen. Of omdat u minder 

mogelijkheden heeft om anderen te ontmoeten door uw leeftijd, handicap of ziekte. 

Het geeft een gevoel van zekerheid als iemand regelmatig informeert of alles in orde is. 

Vooral als u alleen woont of moeilijk de deur uit kunt. Bovendien is het gewoon gezellig 

als er iemand belt. De telefooncirkel is voor elke leeftijd. Is dit ook iets voor u? Meldt u 

dan aan via een van onze kantoren.

Lijkt het u/je leuk om te gaan bridgen?
Wat is bridge? Bridge is een spannend en boeiend kaartspel waaraan je heel veel plezier 

kunt beleven. Bij bridge speel je samen met een vaste partner, tegen twee tegenstanders. 

Bij elk spel probeer je met je partner meer slagen te maken dan de tegenstanders. Dit 

doe je door te bedenken welke kaarten je tegenstanders en je partner in hun handen 

kunnen hebben. Dit klinkt moeilijker dan het in werkelijkheid is. Want iedereen kan 

bridge leren en je kunt het tot op hoge leeftijd blijven spelen. Elk spel duurt ongeveer 

5-10 minuten. Ieder spel wordt door diverse spelers gespeeld (meestal 6 of 7 keer). 

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
Tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 
Website: www.sswb.nl 

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van 
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dinsdag en 
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur. Tel. 0314-380232. 
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl 
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 06-10687320. 
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo.
Tel. 0575-465281, Mobiel 06-10727474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur
Inloop en telefonisch spreekuur:
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden
Tel. 0575-553405 of 06-22929630.
Wilma Berns, welzijnsadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag 
van 9.00-11.00 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: w.berns@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel 06-13280466.
Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur
Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl



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

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

(bromfiets)Rijbewijs A M

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO ’t HOEKJE

eetcafé

Zaterdag

14 september
vanaf 21.00 uur

70/80’S PARTY
Vrij entree

Spalstraat 1

7255 AA Hengelo Gld. 

Tel. 0575-461478

www.zwaanhoekje.nl

Maandaanbieding SEPTEMBER

Huiscollectie
Vinyl

15% Korting*

* Vraag naar de voorwaarden.

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

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

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

www.spannevogel.nl

Uw tuin is een
vakman waard!

Wij helpen U verder met:

Al bijna 35 jaar uw partner in het groen.
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19

Activiteiten, cursussen en workshops
Bridgen. Een mooie denksport! Lijkt het u leuk om te gaan bridgen 

of wilt u meer ervaring in het bridgen? Bij voldoende belangstelling 

start eind september, begin oktober 2013 weer een cursus bridgen 

voor beginners en voor gevorderden. Zie verdere informatie onder 

SSWB algemeen.

Of wilt u mee gaan doen aan andere activiteiten?
In september, oktober starten al onze gebruikelijke activiteiten weer, 

o.a. koersbal, stijldansen, schilder- en tekencursus, de hobbyclub, 

bewegingsactiviteiten en andere spelvormen.

Of benieuwd naar de iPad-cursus?
Ook de iPad-cursus gaat wederom beginnen. De deelnemers die 

19 september van start gaan hebben inmiddels een uitnodiging 

ontvangen. Voor diegene, die op de wachtlijst staan, zij kunnen 

binnenkort een uitnodiging verwachten. Met deze groep zal eind 

oktober worden gestart. Er is nog een mogelijkheid om zich hiervoor 

op te geven.

Of heeft u zelf ideeën of wensen voor het opstarten van een activiteit of cursus?
Denkt u een leuke workshop of cursus te kunnen geven, waarbij u 

uw talent, vaardigheid of professie, vrijwillig, wilt inzetten? Laat het 

ons gerust weten.

Voor verdere informatie en aanmelding kunt u terecht bij Stichting 

Welzijn Vorden. Tel. 0575-553405.

Inloopspreekuur voor mensen met hoorproblemen
Elke 2e donderdagmorgen van de maand houden vrijwilligers van de 

Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden in samenwerking met 

Stichting Welzijn Vorden, een inloopspreekuur voor mensen met 

hoorproblemen. Het eerstvolgende spreekuur is: 12 september.

Tussen 10 en 12 uur zijn er ervaringsdeskundigen waar u met al uw 

vragen terecht kunt. U bent van harte welkom en aan dit bezoek 

zijn geen kosten verbonden. U kunt ons vinden bij Stichting Welzijn 

Vorden, zij-ingang van het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat 6. 

Voor informatie kunt u terecht bij: ouderenzorgSH.vorden@nvvs.nl 

of w.berns@sswb.nl

Het volgende Repair Café is: 
zaterdag 14 september van 11.00-14.00 uur
Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren, duurzame 

samenleving en de mogelijkheid tot het hebben van sociale contacten. 

Iedere 2e zaterdag van de maand vindt deze activiteit plaats in het 

Dorpscentrum te Vorden, van 11.00-14.00 uur.

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. Deskundige 

vrijwilligers bieden hun hulp aan bij het repareren. Alleen materiaal 

wordt in rekening gebracht. Contacten kunnen worden gelegd of 

inspiratie kan worden opgedaan aan de leestafel of bij de vrijwilligers. 

Spullen die niet gerepareerd kunnen worden, neemt de bezoeker mee 

terug naar huis. Voor informatie: Wilma Berns, Stichting Welzijn 

Vorden. Tel. 0575-553405 of w.berns@sswb.nl 

Landelijke week tegen eenzaamheid: 26 september-5 oktober
Voorkom eenzaamheid. Wat u zelf kunt doen:

hebben dan met een negatieve.

uw eigen netwerk.

even de tijd neemt voor iemand.

voelt.

Bedenk dan dat u lang niet de enige bent.

Stichting Welzijn Vorden, voor informatie en advies op het gebied 

van activiteiten.

Welzijn Vorden.

ga dan op zoek naar een maatje. Neem contact op met Stichting 

Welzijn Vorden.

Contact en veiligheid. Telefooncirkel en Face Time
De telefooncirkel is bestemd voor mensen die alleen wonen en/

of aan huis gebonden zijn en behoefte hebben aan contact en/of 

aan een zeker gevoel van veiligheid. In de regel zijn er geen kosten 

verbonden aan deelname. Een telefooncirkel wordt gevormd door 6 

à 8 mensen, die elkaar 1 à 2 keer dagelijks op een vast tijdstip bellen 

(ma t/m zo vanaf 9.00 uur). Iedere ochtend op een bepaalde tijd start 

de telefooncirkel vanuit een centraal punt. 

Diegene belt bijvoorbeeld om 9.00 uur naar deelnemer A. Deze belt 

vervolgens deelnemer B. De laatste deelnemer belt tenslotte naar het

centrale punt en de cirkel is rond. Wanneer één van de deelnemers 

de telefoon niet opneemt, wordt dit gemeld aan het centrale punt. 

Direct wordt onderzocht wat er aan de hand is en kan er actie worden

ondernomen. Dit betekent dus een contactmoment om de 12 à 24 

uur en iedere dag even een gesprekje met 2 cirkeldeelnemers. Een 

ieder kan dit ook zelf opstarten.

Via Face Time is het tegenwoordig mogelijk om een mooi contact-

moment of goed gesprek met elkaar te hebben. Dit kan onder andere

stem horen is leuk, maar met een gezicht erbij is het natuurlijk nog 

veel mooier.

Voor vragen of informatie neem contact op met Stichting Welzijn 

Vorden.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden in Vorden
Op 21 september (organisatie PCOB) is er weer een rijbewijskeuring 

op de zaterdagmiddag om 13.15 uur. Voor wie 70 jaar is of ouder 

moet zich voor een nieuw rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren. 

Belangstellenden voor de keuring kunnen, voor de aanmelding 

en/of informatie, dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 

0575-552003. De rijbewijskeuring bedraagt € 25,- en wordt door 

dokter Van Remmen verricht. De opbrengsten van deze keuringen

schenkt hij aan een project voor ontwikkelingshulp. 

Locatie: in het woon- en zorgcentrum De Wehme, Nieuwstad 32 in 

Vorden. Het is raadzaam om zich ruim op tijd voor de verlengings-

datum van het rijbewijs te laten keuren.
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De rit is uitgezet door Erik Klein-
reesink en Harry Horsting. Deelne-
mers kunnen tussen 13.30 en 14.15
uur starten bij ’t Kontaktpunt, het
clubhuis van De Graafschaprijders
aan de Eikenlaan 2a in het buurt-
schap Kranenburg, nabij de provinci-
ale weg Vorden- Ruurlo. De rit heeft
een lengte van circa 50 kilometer.

Acht Kastelen Orienteringsrit
Vorden - De Vordense auto- en 
motorclub De Graafschaprijders 
organiseert zondag 15 september 
voor auto’ s en motoren de Acht 
Kastelen Oriënteringsrit. De rou-
te voert de deelnemers langs een 
aantal Vordense kastelen en biedt 
voor elke klasse interessante rou-
te opdrachten en ‘instinkers’.

U kunt zich nog opgeven bij Toos 
Pelgrom in Hummelo via telefoon-
nummer (0314) 381537.

Club 60+
Opgave voor reisje
Hummelo - Het jaarlijkse reisje 
van de Club 60+ gaat op donder-
dag 26 september naar het Bor-
duurmuseum en het Zandsculp-
turen Festijn op de Veluwe.

Zaterdag 14 september wordt vanaf 
12.00 uur op elk heel uur een de-
monstratie gegeven van de vele mo-
gelijkheden die de orgels bieden. 
Organisten zijn Dick Scheffer en Leo 
van Eden. Er zijn dan drie pijporgels 
in de kerk: het vaste orgel, in 1740 
gebouwd door ´Matijs van Deven-
ter Orgelmaeker tot Nimegen´ en 
twee door dorpsgenoten gebouwde 
kistorgels. Een kistorgel is een klein 
verplaatsbaar pijporgel, dat veel in 
barokmuziek wordt gebruikt. Over 
de bouw en de werking van de orgels 
kan door de aanwezige orgelbouwers 
toelichting worden gegeven. Ook 
mogen alle orgels tijdens de openstel-
ling worden bespeeld door wie daar 
belangstelling voor heeft, maar wel 
na toestemming van de aanwezige 
beheerder. Op zondag 15 september 
wordt vanaf 13.00 uur een concert 
gegeven door ´Duo Para Eterno´. 
Zanger/gitarist Miguel en celliste 
Leontien Stordiau spelen muziek in 

vele verschillende stijlen, waaronder
Spaans, Zuid-Amerikaans, klassiek,
zigeuner- en salonmuziek. Ze tre-
den vanuit Brummen al jaren met 
succes op door heel Nederland. Echt
leuk voor de hele familie. Om 14.30
uur is er weer een demonstratie op
de orgels door Dick Scheffer en om
16.00 uur een concert van Voix-là,
het inmiddels bekende koor van en-
thousiaste vrouwen uit Hoog-Keppel
en omstreken. 
Toegang is beide dagen gratis.

Open Monumentendag én Nationale Orgeldag

Dorpskerk Hoog-Keppel
Hoog Keppel - In het kader van de 
Open Monumentendag én Natio-
nale Orgeldag is de dorpskerk in 
Hoog-Keppel op 14 en 15 septem-
ber open van 11.00 uur tot 17.00 
uur. Er zijn tal van activiteiten 
georganiseerd.

Ongeveer zeventig volwassenen en 
22 kinderen uit de buurtschap Veld-
hoek waren bij de onthulling van de 
Koningslinde aanwezig. Voor de kin-
deren was er een draaimolen, spring-
kussen, ijscokar en patat. Voor de 
volwassenen was er een buffet. ,,In 
Nederland kennen wij een Buren-
dag, maar dat wordt op een andere 
dag gehouden. Daarom kunnen wij 
deze dag beter een ‘Naoberdag’ noe-

men’, zo verklaarde voorzitter Henk 
Wentink van Veldhoeks Belang tij-
dens zijn openingswoord. Wentink: 
,,En naoberschap staat ook in buurt-
schap Veldhoek hoog in het vaandel. 
Hoewel de kernfunctionarissen van 

de gemeenten Berkelland en Bronck-
horst niet aanwezig konden zijn wil-
den wij toch een officieel tintje aan 
deze Naoberdag geven. En dat wilden 
we doen door de onthulling van de 
Koningslinde.”

Linde staat op particuliere grond
Veldhoeks Belang onthulde 
onder grote belangstelling Koningslinde
Veldhoek - Onder grote belang-
stelling van de Veldhoekse be-
volking is zaterdag 7 september 
de Koningslinde, die ter gelegen-
heid van de troonswisseling van 
Koningin Beatrix en Prins Wil-
lem Alexander door de gemeente 
Bronckhorst aan de Stichting 
Veldhoeks Belang was geschon-
ken, officieel onthuld. De boom 
staat aan de Veldhoekseweg. Daar-
voor stelde de familie Wentink 
spontaan een klein deel van zijn 
grond beschikbaar omdat Veld-
hoek over geen openbare gemeen-
tegrond beschikt. De onthulling, 
door middel van het doorknippen 
van een lint, werd verricht door 
Riekie Nijhof, actief bestuurslid 
van Veldhoeks Belang.

Ongeveer zeventig volwassenen en 22 kinderen uit de buurtschap Veldhoek waren bij de 
onthulling van de Koningslinde aanwezig die door Riekie Nijhof werd verricht.

Tijdens de aanvang van de eerste wed-
strijd was de baan nog nat, maar het 
regende niet meer. Later op de dag 
kwam zelfs de zon er nog door. Voor 
de penningmeester was het echter 
te laat. De dubbele wedstrijden die 
in het weekend zijn verreden waren 
meer dan het aanzien waard. Vooral 
de Dutch en Belgian Superbikes en 
Dutch en Belgian Supersport. 
Tijdens de eerste Superbike wedstrijd 
ging in de eerste ronde 3 maal een 
koploper onderuit. Eerst was het Ni-
gel Walraven in de Haarbocht, daar-
na Peter Schalken in de Strubben en 
HAMOVE-lid Nelson Rolfes in de Stek-
kenwal. Allard van Kerkhoven profi-
teerde hier optimaal van en won de 
wedstrijd voor Danny de Boer en Se-
bastien Le Grelle. De tweede wedstrijd 
werd gewonnen door de jarige Nigel 
Walraven. De strijd om de tweede 
plaats was spannender. Uiteindelijk 
ging deze tweede plaats met 0,06 se-
conden voorsprong naar Nelson Rol-
fes voor Danny de Boer. Het HAMO-
VE-leden Jarco Grotenhuis is twee 
keer elfde geworden en Frank Bakker 
tiende en een DNF door een valpartij. 
Het verschil tussen de winnaar van de 
Dutch en Belgian Supersport Kervin 

Bos en Raymond Schouten bedroeg op 
de finish maar 0,01 seconden. Kervin 
Bos zag zijn grote voorsprong gedu-
rende de wedstrijd steeds meer ver-
dampen. Tony Covena, normaal actief 
in de Superstock 600, reed de derde 
plaats naar huis. 
De tweede wedstrijd liet eenzelfde 
wedstrijdverloop zien. Kervin Bos 
voorop en achter hem een jagende 
Raymond Schouten. Kervin Bos kwam 
in de laatste ronde met een meter of 
twintig op de GT-bocht af en leek de 
overwinning mee naar huis te nemen. 
Leek, want het voorwiel schoof on-
deruit waardoor Raymond Schouten 
won, voor Kevin van Leuven en Tony 
Covena. De andere HAMOVE-leden 
eindigden op een negende en veer-
tiende plaats (Mick Jansen), tiende en 
zesde plaats (Cliff Kloots), dertiende 
en NDF (Frank Brouwer). 
Echt spannend was de zijspanrace 
niet. Bennie Streuer en Geert Koers 
wonnen ruim voor Colin Nicholson 
en Jarno van Lith en Kees Kentrop en 
Danny de Haas. Ook de tweede wed-
strijd werd met grote overmacht ge-
wonnen door Bennie Streuer en Geert 
Koerts, voor Arno Keppel en Dirksen 
en John Smits en Gunther Verbrugge. 

ONK Hamove Wegraces Assen

Hengelo - Het zit de HAMOVE in het kalenderjaar 2013 niet mee. Nadat 
de Paasraces uitgesteld waren door het koude weer, de races in Hen-
gelo nat en koud waren was ook de wedstrijddag in Assen, na twee 
maanden van droogte, voor een groot deel nat. Tijdens de vrije trainin-
gen op vrijdag was het nog stralend weer, op zaterdag vielen de eerste 
spatjes, waarna het op zondagmorgen losbarstte. Weerwaarschuwin-
gen met tot 50mm regen werden er afgegeven voor de zondagmorgen. 
Dat weerhield veel mensen om naar Assen af te reizen. Maar zoals zo 
vaak krijgen ook nu de thuisblijvers ongelijk.

Twee 3e plaatsen voor Motoport Zelhem coureur Tony Covena in de ONK Supersport. 
Foto: Henk Teerink.

Marcel Ritzer is met gelegenheidsbak-
kenist Schmidts, zijn vaste bakkenist 
en broer Erik is met de fiets gevallen, 
zevende en zesde geëindigd. In de 
Moto3 was HAMOVE-lid Scott Deroue 
oppermachtig. Hij won beide wedstrij-
den. Tijdens de eerste wedstrijd was 
Thomas van Leeuwen tweede en Ernst 
Dubbink derde en tijdens de tweede 
wedstrijd was dit precies het omge-
keerde. HAMOVE-lid Tasia Rodink is 
zevende en vijfde geworden. Bij de 
Classics won Niek Leeuwis voor Ernst 
Hagen en Johan ten Napel. In race 
twee werden de eerste twee plaatsen 
door dezelfde coureurs ingenomen. 
Nu was het Gerard van den Brom die 
derde werd. HAMOVE-lid Jarno On-
stenk werd zevende en vijfde.

Robert fietst voor de 22-jarige Jeroen
Kreulen uit Apeldoorn. Voor hem
een absolute drijfveer om niet op te
geven. Tijdens het evenement word
je constant met je neus op de feiten
gedrukt”, vertelt de Hengeloër. “Er 
zijn veel Duchenne-patiënten die
je aanmoedigen tijdens de race. Je
wordt echt geleefd.”

De finish is bij het Radboud Zieken-
huis in Nijmegen. Daar is het onder-
zoekcentrum Duchenne spierdystro-
fie gevestigd. Duchenne is een ziekte
die vooral bij jongens voorkomt.
Door een genfout breken langzaam
maar zeker de spieren af. Als peuter
kunnen zij fysiek niet meekomen.
Ze vallen vaak, breken veel. Rond
hun twaalfde kunnen ze vaak niet
meer lopen. De spierkracht blijft
afnemen tot de jongens niet meer 
zelfstandig kunnen eten, geen blad-
zijde meer kunnen omslaan, zich
niet meer kunnen aankleden en ’s 
nachts tot wel acht keer omgedraaid
moeten worden. 

Uiteindelijk verzwakken ook de
ademhalingsspieren en de hartspier.
Dat maakt de ziekte dodelijk: vaak
worden de jongens niet ouder dan
dertig jaar.

Op www.duchenneheroes.nl vindt u
meer informatie over dit evenement.
Bij het overzicht van de deelnemers
is ook de persoonlijke pagina van 
Robert Mulder te vinden.

Robert Mulder ook dit jaar weer 
een Duchenne Hero

Hengelo/Vorden - Net als vorig jaar doet Robert Mulder uit Hengelo 
aankomende week mee met Duchenne Heroes. Van 15 tot en met 21 
september fietst door de onherbergzame delen van Luxemburg, Bel-
gië, Duitsland en Nederland om geld op te halen voor kinderen met 
de ziekte van Duchenne. Weevers Grafimedia sponsort deze bikkel en 
zal de belevenissen van hem op Contact.nl publiceren.

Gerwin Nijkamp van Weevers Grafimedia wenst Robert Mulder veel succes bij 
zijn deelname aan Duchenne Heroes. Op Contact.nl zullen de verrichtingen van de 
Hengeloër te volgen zijn.
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van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

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

Handelsweg 10, Vorden. 06-30974306

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

facebook.com/garageteerinkbv

  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

groepsaccommodatie

www.groepsaccommodatiebiesterveld.nl

‘t Biesterveld
* Familie reünies * Verenigingen

* Scholen * Motorclubs

De zaal is ook te huur voor feesten en partijen.
Voor meer informatie bezoek onze website of bel 0575 - 553285

Daar word je vrolijk van!

4 Oktober
dierendag

10%

Ieder jaar vieren 
we dierendag. We hebben 
speciaal hiervoor prachtige 
ontwerpen gemaakt: kijk maar 
eens onder ‘dierenkaarten’. 
Een extra feestelijk tintje: als je 
de actiecode dier13 invult, dan 

ontvang je 4, 5 en 6 oktober 
10% korting op 

dierenkaarten*.

*  bij bestellingen vanaf 70 euro.
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Deze driemansformatie uit Gouda 
(Zuid-Holland) is eigenlijk net bezig, 
maar bestaat uit doorgewinterde mu-
zikanten met veel podiumervaring. 
De muzikale keuze bestaat voor de 
helft uit covers, maar dus ook voor de 
helft uit eigen werk. De ruime keuze 
aan nummers is genoeg om alle podia 
en kroegen aan te kunnen en van ie-
dere avond een bluesfeest te maken. 
De band heeft plannen om binnen nu 
en 2 maanden een aantal nummers 
professioneel op te nemen, die te be-
luisteren zullen zijn op de website 
van de band en ook gebruikt zullen 
worden als promotie materiaal.
De band bestaat uit Cornelis van Gin-
kel, afkomstig uit de punk- pop- rock 
hoek, maar opgegroeid met blues en 
blues rock. Hij speelt gitaar vanaf 
zijn 9e jaar en zingt en playbackt al 
zolang hij zich kan herinneren. Joost 
Tonus (basgitaar) is iets later begon-

nen en heeft ook een aantal omzwer-
vingen gemaakt van rock naar blues.
Later is hij erbij gaan zingen, wat de
band redelijk uniek maakt. Drum-
mer Maarten Houdijk is de jongste
van de band met 20 jaar. Hij speelde
al in meerdere bands gespeeld en is
begonnen met fusion, een stijl die
nog in zijn stijl van drummen naar 
voren komt.

U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal. Bands en artiesten die
ook live in het programma willen
komen spelen, kunnen mailen naar 
live@ideaal.org of schrijven naar Ide-
aal Radio, Televisie & Internet, t.a.v. 
live@ideaal.org Postbus 50, 7020 AB,
Zelhem.

Blues to the Bone bij 
LIVE@IDEAAL Zelhem

Zelhem - Woensdagavond 18 september speelt de band ‘Blues to the
Bone’ tussen 20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal, dat
vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

CHATWEEKI
Iedereen met brandende vragen aan 
één van deze twee heren, is van harte 
welkom om met hen in gesprek te 
gaan in een chat op www.klikvoor-
hulp.nl. Op 16 september van 18.00 
tot 19.00 uur zit Otwin van Dijk, 
klaar om vragen te beantwoorden 
en op 17 september is de beurt op de 
zelfde tijd aan Tim Vincken. 

KLIK VOOR HULP – 
GRATIS EN ANONIEM
De hulpverlening van Klikvoorhulp is 

gratis en anoniem. Men kan een ei-
gen account aanmaken, waarbij men 
alleen een nickname en de postcode 
hoeft in te vullen. Aan de hand van 
deze postcode wordt men gekoppeld 
aan een maatschappelijk werker van 
IJsselkring in Doetinchem of Sensire 
in de andere gemeenten in Oost-Gel-
derland. Men kan dan via de e-mail, 
chat of een persoonlijke afspraak 
thuis of op kantoor contact hebben 
met de maatschappelijk werker. Deze 
kan hulp bieden bij moeilijkheden op 
school, problemen met ouders, finan-

ciën, relatieproblemen, huiselijk ge-
weld enzovoort. 
Naast een vraag stellen op de chat of
de e-mail, kan men ook op het forum
terecht. Er is een speciaal forum voor
jongeren en een voor volwassenen.
Hier kan men ervaringen uitwisselen
met andere gebruikers van Klik voor
Hulp. 

INTERESSE?
Ga naar de site www.klikvoorhulp.nl
en stuur een e-mail, maak een chat
afspraak, kom naar het chatspreek-
uur of doe mee op het forum. Het 
chatspreekuur is iedere werkdag van
18.00 - 21.00 uur. Een e-mail sturen
of het forum bezoeken kan natuur-
lijk op elk moment van de dag. 

Meer weten? 
Bel dan: 0900 - 622 87 24 (Sensire) of
0314 - 34 19 19 (IJsselkring).

Chatten met Tim Vincken of Otwin van Dijk 
tijdens Chatweek Klikvoorhulp
Regio - Iedereen heeft weleens problemen. Meestal komt men er met 
hulp van vrienden of familie wel uit. Maar soms niet. Wanneer de stap 
naar hulpverlening te groot lijkt, biedt www.klikvoorhulp.nl 24 uur 
per dag online hulp aan jongeren en volwassenen. Van 16 september 
tot en met 22 september aanstaande is er de week van onlinehulp. 
Klikvoorhulp.nl vraagt die week aandacht voor online hulpverlening 
en wordt daarbij geholpen door Tim Vincken, voetballer bij De Graaf-
schap en Otwin van Dijk, lid van de Tweede Kamer (PvdA).

Deelnemers aan de actie ontwerpen 
samen met Stichting Landschaps-
beheer Gelderland een eigen heg of 
houtsingel. Voor elke belangstellen-
de wordt een soortenlijst opgesteld 
en het plantmateriaal besteld. Voor 
deelname gelden bepaalde eisen aan 
de minimaal aan te planten lengte en 
breedte van de hagen. Het gaat om 
het aanleggen van lange verbindende 
linten in het agrarisch cultuurland-
schap. Alleen landschappelijke be-
planting komt in aanmerking, geen 
erfbeplanting. De elementen die in 
aanmerking komen zijn: houtsingels, 
houtwallen, vrij uitgroeiende hagen 
en elzensingels. De minimale lengte 

bedraagt 75 meter. Op 30 november 
is de uitdeeldag van het plantmateri-
aal op het kantoor van Landschapsbe-
heer Gelderland in Rozendaal.
Achterliggend doel van de actie is 
het aanleggen van landschappelijke 
beplanting, lange, verbindende ele-
menten in het agrarisch cultuurland-
schap waarlangs dier) en planten-
soorten zich kunnen verspreiden. 
Vroeger, voor de introductie van het 
prikkeldraad, gebruikte men heggen 
en houtwallen als erfafscheiding. Het 
resultaat waren kleine, beschutte 
percelen met vaak een eigen micro-
klimaat en veel dierenleven in en 
rondom de heg. Vogels broeden in de 

heg en zoogdieren steken via een heg 
een open gebied over. Insecten pro-
fiteren van de nectar van meidoorn-
bloesems.
Het Steunpunt Heg en Houtwal is 
in het leven geroepen door Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland in sa-
menwerking met de Stichting Heg 
en Landschap. Dit Steunpunt hoopt 
door het geven van advies en steun 
zoveel mogelijk bestuurders en be-
woners in Gelderland enthousiast te 
maken om een actieve bijdrage te le-
veren aan een hoogwaardig heggen) 
en houtwallenlandschap. Doel van 
het Steunpunt is het bekendmaken 
van de rol van heggen en houtwallen 
in het landschap vanuit verschillende 
invalshoeken en het verspreiden van 
de kennis rondom de mogelijkheden 
van gebruik en het beheer van heg-
gen en houtwallen.
Zie voor meer informatie en de moge-
lijkheid voor aanmelding de website 
van Stichting Landschapsbeheer Gel-
derland. bron: Stichting Landschaps-
beheer Gelderland, 27/08/13 Copy-
right ©2013 AgriHolland B.V.

Nieuwe actie voor meer heggen 
en houtwallen in Gelderland
Een fraaier landschap met meer heggen en houtwallen. Dat is het doel 
van het Steunpunt Heg en Houtwal. Dit steunpunt wil de totale lengte 
van heggen en houtwallen in het landschap met behulp van particu-
liere eigenaren vergroten. De afgelopen 3 jaar zijn in Gelderland dank-
zij acties van dit steunpunt duizenden meidoorns, sleedoorns, elzen 
en hazelaars aangeplant. Vanwege dit succes biedt het Steunpunt Heg 
en Houtwal deze actie opnieuw aan voor bewoners in Gelderland. Met 
steun van de Nationale Postcode Loterij kunnen particuliere eigena-
ren met flinke korting haag, en bosplantsoen aanschaffen. De actie 
loopt van 26 augustus tot en met 10 oktober.

Spreekt de handbalsport jou aan? 
Kom dan kennismaken of gelijk trai-

nen op donderdagavond van 21.00-
22.00 uur in Sporthal De Kamp in 

Hengelo. De wedstrijden zijn op zon-
dags in de periode oktober – april. 
Ook dames/meiden uit omliggende 
dorpen zijn van harte welkom! Bel 
voor informatie naar Anita Lahuis, 
telefoon (0575) 520695.

Handbalkeeper damesteam Quintus 
Hengelo gezocht!
Hengelo - Vol enthousiasme is het damesteam van handbalvereni-
ging SV Quintus weer gestart met de handbaltrainingen. Maar het 
team is nog op zoek naar een keeper!

Het echtpaar runt achter hun woning 
een ‘feestboerderij’, die gehuurd kan 
worden voor feesten en partijen met 
een capaciteit tot circa 100 personen. 
Aan de wand prachtige spreuken 
zoals o.m. ‘Het is ene goede keuken-
meid, die gunt het ‘vlees’ zijn juiste 
tijd’. Direct achter de zaal staat een 
gebouw met gelegenheid om te dou-
chen. In het rechtergedeelte zijn Inez 
en Hans bezig een bar te realiseren. 
Beter gezegd een saloon die op een 
Lucky Luck- achtige sfeer zal worden 
ingericht. Hans en Inez hopen deze 
bar in het najaar te kunnen openen. 
Links naast dit gebouw staat nog een 
pand waar 40 personen kunnen over-
nachten. Vandaar ook de naam van 
het geheel ‘Vakantie/Feestboerderij’.
Hans Wagenvoort kocht een kwart 
eeuw geleden de woning annex zaal 
(de huidige Brasserie Lettink). De des-
tijds lege zaal werd in eerste instantie 
verhuurd aan derden die het gebruik-
ten als opslagplaats van goederen. 
Inez de Rosario: ‘Achter de zaak stond 
een lege boerderij, voorheen bewoond 
door Henk Rouwenhorst en zijn ge-
zin. Toen deze besloot om enkele me-
ters verderop een nieuwe woning te 
bouwen, bleef de boerderij vooralsnog 
leeg. Hans wilde het dolgraag kopen, 
maar dat lukte in eerste instantie niet. 

Plotsklaps kwam hij op een avond op-
getogen thuis met de mededeling dat 
hij er toch in was geslaagd om op een 
oer-Hollandse manier (door middel 
van ‘handje-klap’) met Henk Rouwen-
horst, de aankoop te realiseren’, zo 
zegt Inez lachend. Toen begon voor 
Hans en Inez een gigantische klus, de 
lege boerderij verbouwen tot wat het 
nu is, een feestzaal met keuken, sani-
tair e.d. Inzez: ‘Wij zijn er inderdaad 
dag en nacht mee bezig geweest om 
het pand te verbouwen. Heel vaak tot 
diep in de nacht en was Hans dikwijls 
zo moe, dat hij er soms bleef slapen. 
Wij hebben toen wel voor bepaalde 
werkzaamheden een aannemer in 
de hand genomen, maar 80 procent 
van de verbouwing hebben Hans en 
ik zelf gerealiseerd. Vrij recent heb-
ben we opnieuw wat aanpassingen 
gedaan. De feestzaal wordt steeds va-
ker verhuurd. Heeft ook wel met de 
recessie te maken. De klant zorgt zelf 
voor de drank, de hapjes en voor de 
bediening. En bovendien bieden wij 
de mogelijkheid om te overnachten’, 
zo zegt Inez de Rosario. ’t Biesterveld 
is in de loop der jaren een geliefd oord 
voor scholen. Scholieren komen hier 
in groepsverband voor een eerste ken-
nismaking, of veelal bij de afsluiting 
van een schooljaar. Verder is ’t Bies-

Facelift en uitbreiding 
Vakantie/Feestboerderij ‘t Biesterveld

Vorden - In – en rondom de Vakantie/Feestboerderij ’ t Biesterveld aan 
de Almenseweg in Vorden ziet het er spic- en span uit. Hans Wagen-
voort en zijn partner Inez de Rosario hebben er veel tijd in gestoken 
om het geheel een facelift te geven. Dit alles met als insteek het de 
clientèle nog meer naar de zin te maken.

Inez de Rosario.

terveld een trefpunt voor families, 
motorclubs, bedrijven (teambuilding) 
e.d. Voor boekingen, informatie e.d. 
zie website www.groepsaccommoda-
tiebiesterveld.nl, zo zegt ze. Rondom 
de panden flinke ruimte voor sport 
en spel, (volleybal, darten e.d.) Er is 
een trampoline en verder overal in 
de tuin leuke zitjes, vuurkorven e.d. 
Inez de Rosario: ‘Kenmerkend bij ons 
is dat in overleg heel veel mogelijk is. 
Wij bieden de bezoekers een gezellig 
onderkomen. Een eindje verderop (20 
minuten lopen) hebben we een bos-
perceel ter beschikking waar groepen 
bijvoorbeeld spooktochten kunnen 
organiseren of kunnen bivakkeren. 
En wat te denken van het prachtige 
zwembad In de Dennen eveneens op 
korte afstand van hier’, zo zegt Inez 
enthousiast. Zie ook de advertentie el-
ders in de krant.
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Jeroen Timmers van het groepshotel 
leidde de discussie in met een korte 
presentatie over het ontstaan en functi-
oneren van het hotel. Twee dingen uit 
zijn verhaal zetten de toon voor de rest 
van de avond: de prachtige restauratie 
van het historische gebouw maar ook de 
zeer trage besluitvorming bij de gemeen-
te Bronckhorst. Nicolette en Wim van 
Bavel van ‘Herbergier Velp’ (woon- zorg 
voor mensen met geheugenproblemen) 
hadden een tegengestelde ervaring met 

de gemeente Rheden. Met een duidelijke
uitleg beschreven zij hoe ze op basis van
het pgb (persoonsgebonden budget) zelfs
mensen met alleen AOW toch aan een 
plek konden helpen. Ervaringen van een
zorgonderneemster uit Vorden kwamen
ook aan de orde. Zij vond tot op heden
wel bij de provincie maar weinig bij de
gemeente gehoor bij haar pogingen tot
het opzetten van een kleinschalige zorg-
voorziening.
Daarna kwamen er vragen uit het pu-
bliek over de toekomst van het pgb (de
gemeente krijgt daar een grote stem in),
de verhouding tot verpleeghuizen , of
mensen van elders wel in de Achterhoek
willen gaan wonen, hoeveel banen daar-
mee geschapen worden en de rol die de
gemeenteraad hier kan spelen, en het
ombuigen van denken in termen van
krimp naar termen van groei.
Een kwartier na het geplande tijdstip
zette Josée van der Staak het lied ‘Ergens
tussen Zwart en Wit’ in om de discussie
over ‘Grijs’ af te sluiten.
J.W. Drijver,voorzitter D66 van de 
afdeling Bronckhorst. Tel. 06- 25093327,
email: jwdrijver@hetnet.nl

Lezers schrijven (buiten verantwoording van de redactie)

D66: ‘Grijs tegen krimp 
misschien een optie’
Kranenburg - Kranenburg, Afgelo-
pen woensdag vond er in de Kranen-
burg een levendige discussie plaats 
over de vraag of extra instroom 
van ‘grijs’ tegenwicht zou kunnen 
bieden aan de bevolkingskrimp in 
de Achterhoek. Onder ‘grijs’ wordt 
hier verstaan: mensen van pensioen-
gerechtigde leeftijd. Plek van han-
deling: de kapel van het klooster, 
waarin sinds afgelopen mei groep-
shotel ‘Klooster van Kranenburg’ 
is gevestigd. De discussie volgde 
op een ledenvergadering van D66-
Bronckhorst.

De cursussen en workshops die Corinne 
Veen nu al een aantal jaren met veel suc-
ces geeft, zijn zeer inspirerend. Van de 
Betuwe tot Winterswijk komen de cur-
sisten wekelijks naar Zelhem, waarvan 
de een zich stort op het portret en de an-
der zich bezig houden met de wisselende 
thema’s. De meeste cursisten leven zich 
uit in figuratief of realistisch werk, al 
worden er ook uitstapjes gemaakt naar 
abstracter schilderen, met het materiaal 
van eigen keuze. Veel cursisten zijn al 
menig seizoen van de partij en ervaren 
de cursussen als een meerjarenprogram-
ma, waarin duidelijk individuele groei 
en programmatische opbouw zit.
Corinne richt zich in haar lessen vooral 
op het leren kijken, onderzoeken en dur-
ven uitproberen, of dit nu naar waarne-

ming, naar foto of vanuit fantasie is. Ze
laat haar cursisten spelen met verf, op
zoek naar vorm, kleur en sfeer en leert
hen te kijken, met andere ogen, naar di-
verse onderwerpen. Materialenkennis en
kunstgeschiedenis passeren gaandeweg
de revue in haar inleidingen. In haar
sfeervolle atelier is er voor elke cursist 
een werkplek met een eigen daglicht-
lamp, om plat of rechtop te werken. Half
september starten de schildercursussen 
met twee lesblokken van 13 wekelijkse
lessen (een najaars- en een winter/voor-
jaarsblok), waarvoor de cursist zich kan
inschrijven op één van de vier dagdelen.
Ook organiseert ze speciale portretschil-
derweekenden. Meer informatie hier-
over is te vinden op haar cursuswebsite
www.schilderles.info

Modellen gezocht voor schilderles 
bij Atelier Corinne Veen

Zelhem - Na de zomerstop gaat het nieuwe cursusseizoen bij kunstenares
Corinne Veen weer van start, vanaf maandag 16 september. Voor het onder-
deel portretschilderen is ze op zoek naar modellen; alle leeftijden en natio-
naliteiten die zich willen laten portretteren (het hoofd of gekleed model) zijn
welkom! Als je twee-en-een-half uur (met 2 korte pauzes na elke 20-25 minu-
ten) stil kunt zitten, word je van harte uitgenodigd je aan te melden voor de
portret-pool via info@cveen.nl of bel voor meer informatie naar 06-45781946.

In een bijzondere morgendienst (aan-
vang: 10.00 uur), eigenlijk een dienst ‘in 
drie bedrijven’ eigenlijk zingt een, voor 
deze gelegenheid, samengesteld groot-
koor, waarmee een extra krachtig en fees-
telijk aanvangslied te horen zal zijn. Na 
dit eerste deel waaieren de kerkgangers 
naar alle kanten uit. Op vijf locaties wor-
den van 10.45 tot 11.15 uur workshops 

gehouden met nieuwe liederen rond vijf
thema’s: kinderliederen, psalmen, liede-
ren van afscheid en rouw, maaltijd- en
zegenliederen. Om 11.30 uur is de kerk
weer vol, wordt van elke workshop één 
lied samen gezongen en wordt de dienst
afgesloten. En dan is er koffie, als het kan
buiten en aansluitend ook de bekende 
kerkmaaltijd. Met deze feestelijkheden
neemt de Lambertikerk-gemeente van 
Zelhem het nieuwe liedboek in gebruik,
dat op 25 mei is vrijgegeven aan maar 
liefst 8 protestantse kerken in Nederland
en Vlaanderen. Meer dan 1000 liederen,
en ook gebedsteksten en gedichten, nodi-
gen uit gelezen en gezongen te worden.

Startzondag met nieuw liedboek 
Zelhem - Op zondag 15 september 
is het Startzondag in de Lamberti-
kerk. Dit jaar is de introductie van 
het nieuwe liedboek, ‘Zingen en bid-
den en huis en kerk’ het belangrijk-
ste thema.
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TECHNISCH ADVISEUR M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VIA1141435

Werkzaamheden
Voor een van onze contacten zijn wij op zoek naar een Technisch 
adviseur. Van deze persoon wordt verwacht dat er een breed 
interessegebied is voor techniek. De technisch adviseur/project-
medewerker voert monitorings-, controle-, onderhouds- en kalibratie-
werkzaamheden uit van zowel eigen apparatuur als van derden. 
Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden voor het zelfstandig 
coördineren en leiden van projecten. De werkzaamheden worden 
bij opdrachtgevers (landelijk) uitgevoerd. Hiertoe krijgt de mede-
werker de beschikking over een dienstauto.

Functie eisen
-  HBO meet- en regeltechniek of gelijkwaardig;
-  Een passie voor (Electro)techniek;
-  Representatief en klantgericht werken;
-  Goede communicatieve vaardigheden;
-  Flexibel en probleemoplossend;
-  In bezit van rijbewijs B.

TECHN. COMMERCIEEL ENGINEER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VMK1175809

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het voorzien in een 
behoefte aan aanbiedingen en offertes ten behoeve van de technisch 
commerciële afdeling en de klant. Je taken zijn: het tekenen van 
een functioneel ontwerp van een geheel productiesysteem of een 
gedeelte daarvan m.b.v. een CAD tekensysteem; het berekenen 
en dimensioneren van alle relevante systeemonderdelen; het 
vastleggen van de berekeningen in het projectdossier; het opstellen 
van offertes; het begeleiden en bewaken van het vervolgtraject 
van de offerte; het onderhouden van contacten met alle relevante 
personen en afdelingen tijdens de offertefase.

Functie eisen
-  Een afgeronde technische opleiding op HBO niveau;
-  Enkele jaren relevante werkervaring, in een vergelijkbare omgeving;
-  Interesse in techniek en affiniteit met commercie; 
-  Ervaring met het werken op een CAD systeem, bijvoorkeur Inventor; 
-  Je beheerst mondeling en schriftelijk, de Nederlandse, Duitse en 

Engelse taal;
-  Je bent creatief, flexibel en werkt graag in teamverband.

CNC PLASMASNIJDER M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VIO1175997

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een ervaren CNC 
plasmasnijder. De werkzaamheden omvatten het plasmasnijden 
van diverse klantopdrachten inclusief het nabewerken, het uitvoeren 
van kwaliteitscontroles en het registreren van gegevens. Het betreft 
ondermeer klantopdrachten uit de sectoren food en chemie. Het 
betreft het snijden van onderdelen uit grote RVS platen door middel 
van vooraf ingestelde nestingen via de computer. Je bent bereid 
om te werken in verschoven dagdienst 6.15 - 15.00 / 8.30 17.15.

Functie eisen
-  (V)MBO Metaal;
-  Je kunt omgaan met een CNC gestuurde plasma machine 
-  Je hebt een heftruck certificaat;
-  Je beschikt over een certificaat hijsen.

CNC FREZER M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VIO1175996

Werkzaamheden
Op basis van instructies, onder meer in de vorm van tekeningen, 
zaaglijsten en werkvoorbereidinginformatie, schrijf je zelfstandig 
het CNC programma in een Heidenhain besturing. Je hebt goede 
kennis van CNC bestuurde freesbanken en kennis van diverse 
snijdgereedschappen en bewerkingsvolgordes. Je stelt de machine 
zelf in en kiest de juiste gereedschappen voor de specifieke 
bewerking. Je controleert het verspaningsproces en bedient 
de machine. De werkstukken zijn van RVS enkelstuks of kleine 
series. Je verricht preventief onderhoud aan de machine door 
schoonhouden en smering. Je beoordeelt zelf de geproduceerde 
kwaliteit en bent hiervoor direct verantwoordelijk. Ben jij gedreven, 
leergierig en zelfstandig? Heb jij verantwoordelijkheidsgevoel en 
kan je goed samenwerken in een klein team? Reageer dan snel op 
deze vacature!

Functie eisen
-  MTS werktuigbouwkunde of soortgelijk;
-  Minimaal 3 jaar ervaring als CNC frezer in de metaal;
-  Je kunt 3-assig frezen en hebt ervaring met Heidenhain besturing;
-  Je kunt de CNC frees machine zelfstandig programmeren.
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Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem zoeken wij een 
fulltime:

MANAGER PRODUCTIE M/V
‘energiek en gedreven’

Als Manager Productie ben je verantwoordelijk voor het opstellen 
van een strategisch beleid voor de middellange termijn in samen-
werking met overige MT leden. Opstellen van een plan en doel-
stelling voor de afdeling productie. Realiseren van de opgestelde 
strategische doelstellingen. Je stuurt dagelijks direct 4 teamleiders 
aan en de productiemedewerkers indirect. Het analyseren van de 
huidige processen en werkwijzen en het opstarten van proces 
verbeteringstrajecten en het implementeren en waarborgen van 
deze verbeteringen zijn een belangrijk onderdeel van deze functie.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een afgeronde HBO/WO 
opleiding richting werktuigbouwkunde of vergelijkbaar (eventueel 
aangevuld met Technische Bedrijfskunde en/of Logistiek) Je hebt 
aantoonbare ervaring met verandermanagement, waaronder het 
doorvoeren van cultuurveranderingen. Je hebt kennis van de 
volgende disciplines: inkoop, supply chain management, productie 
en logistiek. Je beschikt over een sterke persoonlijkheid, bent 
overtuigend en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

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

Volg ons nu ook op Facebook! 
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europlanitpersoneelsdiensten




