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Vooral in het voorjaar als de padden 
en kikkers naar hun paarplaats trek-
ken, worden vele diertjes doodgere-
den. De buizen in de weg bieden nu 

een veilige oversteek. Op Hackfort 
worden gedurende de paddentrek 
jaarlijks veel padden doodgereden op 
de Baakseweg. 

De padden, soms enkele duizenden, 
trekken van de plek waar ze overwin-
teren naar een plaats waar ze met 
elkaar kunnen paren. Dat kan een 
sloot, een poel of een vijver zijn. 

In ieder geval stilstaand water, liefst 
waar ze zelf geboren zijn. Behalve 
om te paren en hun eieren te leggen 
komen de meeste amfibiesoorten 

Veilige oversteek voor padden en kikkers

Vorden - In de Baakseweg, bij landgoed Hackfort te Vorden, heeft Na-
tuurmonumenten een veilige oversteek voor kikkers en padden ge-
maakt. In de weg zijn twee betonnen buizen met aan de bovenkant 
lichtgaten aangebracht. Schermen langs de weg leiden de dieren naar 
de ingang.

De gemeenteraad heeft zoals bekend 
vorig jaar het Masterplan Vorden 
centrum vastgesteld. De VOV heeft 
de gemeente het verzoek gedaan om 
in het centrumgebied van Vorden 
een zogenaamde blauwe zone in te 
voeren. Het college ziet dit plan wel 
zitten. 

Tijdens de informatiebijeenkomst 
(waar ongeveer 60 personen aanwezig 
waren) ging Sander Burggraaf (afde-
ling Beheer van de gemeente Bronck-

horst) onder meer ander op dit plan
in. Als het allemaal doorgaat komt er
straks een blauwe zone en mag men
op de daartoe bestemde parkeerplaat-
sen maximaal twee uren parkeren.
Daarmee hoopt men de zongenaam-
de ‘langparkeerders‘ uit het centrum
te weren. Het nog te realiseren par-
keerterrein aan de Bleek valt niet bin-
nen deze zone. T.z.t. (waarschijnlijk
oktober) organiseert de gemeente in
samenwerking met de VOV een spe-
ciale voorlichtingsavond.

Plannen blauwe zone in centrum Vorden

Informatiebijeenkomst gemeente Bronckhorst
Vorden - Afgelopen maandag gaf de gemeente Bronckhorst aan de in-
woners van Vorden een informatiebijeenkomst over het ontwerp van
de openbare ruimte in het centrum van het dorp.

Sander Burggraaf (links) geeft uitleg

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK

verder maar zelden in het water. Ver-
keerswegen die wat zijn opgewarmd
door de zon, zijn erg gevaarlijk voor
de dieren. Als het donker wordt en
de dieren gaan trekken, komen ze op
het nog warme wegdek. 

Ze blijven hierop graag zitten om
op te warmen, met als gevolg dat ze
vaak worden doodgereden of door de
snelheid van de auto’s meegesleurd
worden. De Baakseweg ter hoogte
van de stuw in de Veengoot is een
beruchte plek waar veel padden en
kikkers worden doodgereden. 

Dankzij medewerking en financiële
steun van de provincie Gelderland
kunnen de padden en kikkers nu
veilig oversteken. Natuurlijk kunnen
ook andere kleine dieren van deze
veilige oversteek gebruik maken.



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden
Dienst in de Gereformeerde kerk.
Zondag 18 september 10.00 uur ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 18 september 10.00 uur ds. Ek, Brummen, doopdienst.

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 september 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17 september 17.00 uur Eucharistieviering, dameskoor.
Zondag 18 september 10.00 uur geen viering.

Tandarts
17-18 september W.A. Houtman Vorden, tel. (0575) 55 22 53.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal  
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen van 
08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). Overig 
bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit (ICU): 
Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. 
Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden / Borculo / Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde / Hengelo (Gld.) / Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl / www.prowonen.nl

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg en 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ  Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton Rui-
terkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 
 Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en 
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op 
het gebied van wonen, welzijn en zorg. Tevens steunpunt 
mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag, 
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 
kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 
(0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 32 zorg-
verzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is 
niet noodzakelijk.

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

School De Paradox - open 
middag dinsdag 20 sept van 
16 tot 18 uur - Enkweg 17a 
Vorden. Waar kinderen van 
4 tot 18 jaar natuurlijk leren  
www.schooldeparadox.nl

�

Gevr.: huishoudelijke hulp
(Vorden). voor 1 middag p.w.
tel. 06-28932443

�Gesprekspraktijk Van ziel 
tot ziel. www.intuitieveprak-
tijk.nl

�

In het ludgerusgebouw te 
Vierakker wordt er do 22 en 
29 sept om 08.45 introduc-
tie COMBI-AEROBICS les 
gegeven. Info en opgeven bij 
Renata. Tel. 06-10484903.

�

Het Appelseizoen gaat 
weer van start op 16 sept. 
a.s. per kist of per kg. 
Wij zijn er elke dag be-
halve dinsdags. Ooijman, 
Groenloseweg 37, Ruurlo, 
0573-491261

�

Vlaai van de week

Stoofperenvlaai
6-8 personen € 6,75

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Herfstbroodje     € 2,75
 Appeltaartje  6 pers.  € 5,00

Aanbiedingen geldig van di 13 t/m za 24 september.

Aanbiedingen geldig t/m maandag 19 september. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Muskaat druiven    1 kg 1.99
Zomerse sla schotel compleet pakket 1.59
Rode grapefruits  10 voor  2.99     
Kant en klare huisgemaakte  
ovenschotels “a la Reinier”
diverse soorten met GRATIS 
bakje rauwkost p.p.   6.95     
WOENSDAG RAUWKOSTDAG!!
bij iedere aankoop bakje rauwkost GRATIS

Zondag 18 september: 
Fietstocht Linde. Start tus-
sen 12.30 uur en 13.30 uur 
bij de Lindese Molen. De 
kosten: Kinderen tot 16 jaar 
gratis, 16 jaar en ouder € 
3,00 p.p. Prijs uitreiking is na 
afl oop. www.volksfeestlinde.
nl.

�

Dagmenu’s 14 t/m 20 sep.

Dagmenu om mee te nemen  7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen  8,75. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. 
Dagmenu bij ons consumeren  9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 14 september Minestronesoep / Grand Bistro 

de Rotonde hamburger met frieten en rauwkostsalade.

Donderdag 15 september Sucadevlees met rode kool en 

aardappelpuree / Vlaflip met slagroom.

Vrijdag 16 september Tomatenbouillon / Weense vis met 

aardappelsalade en warme groente.

Zaterdag 17 september (alleen afhalen/bezorgen) Spare ribs met 

zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade / IJs met slagroom. 

Maandag 19 september Mosterdsoep / Ossenhaaspuntjes 

met stroganoffsaus, aardappelkroketten en warme groente.

Dinsdag 20 september Wiener Schnitzel met frieten en 

rauwkostsalade / IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

CURSUSPROGRAMMA 
KUNSTKRING RUURLO: 
(fi jn)schilderen, schilderen 
voor kinderen, boetseren, 
speksteen, droomlamp, 
patchwork, open atelier, enz. 
Info www.kunstkringruurlo.nl 
of 0573-453090. Aanmelden 
cursusadministratie@kunst-
kringruurlo.nl

�

LEEGVERKOOP-GROTE 
OPRUIMING. Zaterdag 
van 9.00 tot 12.00 uur in 
het Havo-gebouw, Burg. 
Galleestraat 69 te Vorden. 
Stichting Veilingcommissie

�

Gezocht: Woonruimte 
Vorden/omgeving Vorden 
voor alleenstaande man. 
Liefst zelfstandig maar een 
kamer mag ook. Voor reac-
ties graag bellen naar 06-
52633765

�

TE HUUR, liefst jong stel: 
APPARTEMENT in het bui-
tengebied van Keyenborg; 
2 leuke kamers, keuken 
met inbouw apparatuur, 
luxe badkamer met bad 
en douche. Apart toilet.  
Gestoffeerd. Met schuur 
en tuin. Bovenverdieping 
in voormalige boerderij. 
Geen huisdieren. Tel. 06 - 
262.441.80. na 20.30u.

�



Contactjes
vervolg

Te Huur
Opslag/Stalling 

ruimte voor o.a. 

inboedel
auto’s (oldtimers)

06-51577095

Het was goed, het is goed zo

Zover we konden zijn we met je meegegaan,  
nu laten we je gaan. 

Van ons is heengegaan onze lieve vader,  
schoonvader en opa

Hendrik Jan Remmers
Henk

sinds 15 november 2009 weduwnaar van
Jeanne Remmers - Schepping

Geboren Overleden
17 mei 1941 8 september 2011

 Vorden: Susanne en Hans Wullink
   Lotte, Bas
 Borculo: Mark en Marinske Remmers
   Zoë, Thijmen

Onze speciale dank gaat uit naar de huisartsen 
B.A. Albers en E.C. Tanis en alle medewerkers 
van het Hospice in Zutphen voor hun liefdevolle 

verzorging.

Vorden, Hoetinkhof 28

Correspondentieadres:
Susanne Wullink - Remmers
Het Elshof 9
7251 CB Vorden

Geen zwarte kleding.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitge-
nodigd, zal worden gehouden op woensdag 14 
september om 10.30 uur in de Gereformeerde 
Kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden. Hier kunt u van 
10.00 tot 10.25 uur afscheid nemen van pa en ons 
condoleren.

Overeenkomstig zijn wens zal de crematieplechtig-
heid in besloten kring plaatsvinden.

Eerlijk en 
betrouwbare

schilder heeft nog 
tijd voor binnen- 
en buitenwerk.

Tel. 06-22 68 52 97

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

Zondag 18 september:
Fietstocht Linde. Start tus-
sen 12.30 uur en 13.30 uur
bij de Lindese Molen. De
kosten: Kinderen tot 16 jaar
gratis, 16 jaar en ouder €
3,00 p.p. Prijs uitreiking is na
afl oop. www.volksfeestlinde.
nl.

�

Heden werd uit onze familiekring weggenomen 
onze dierbare zwager en oom

Herman Kettelerij
echtgenoot van Willemien Kettelerij-Aalderink

    Fam. Aalderink

Vorden 06-09-2011

Monuta in Lochem en Vorden is er altijd als u ons 
nodig heeft.

Bel 0573 - 45 13 13
Monuta Kamperman, Zutphenseweg 91B, Lochem

Bel 0575 - 55 27 49
Monuta, Het Jebbink 4A, Vorden
www.monuta.nl

Mijn vader is 
vandaag overleden.
Wat nu?
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week voor iedereen 
beschikbaar.

De tijd voegt ons te samen
onder de zelfde steen,

het strengelt onze namen
en brengt ons weer bijeen.

Dankbaar voor de vele jaren dat zij bij ons was, 
delen wij u mede dat na een liefdevolle verzorging 
in Jan Thijs Seinenhof te Diever is overleden onze 
lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-
moeder

Jans Groot Jebbink-Haaring
weduwe van Berend Groot Jebbink

sinds 23 november 1978

* Hengelo Gld † Diever
1 augustus 1923 8 september 2011

 Vorden:  Gerrit en Diny
   Niels en Karin
    Thijmen
   Nynke en Peter
    Yannick, Jorn
 Cothen:  Wim en Ada
   Robert en Wendy
    Lieke, Bram
   Marloes
 Steenwijk:  Bert en Elma
   Erika en Patrick
   Wendy
 Havelte:  Renske en Frans
   Froukje
   Jorrit

Correspondentieadres:
Havelter Schapendrift 49
7971 BB Havelte

Er is gelegenheid tot afscheid nemen van moeder 
en ons te condoleren op dinsdag 13 september van 
19.00 tot 19.30 uur in uitvaartcentrum Monuta, ‘t 
Jebbink 4a te Vorden.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op 
woensdag 14 september om 11.00 uur in de Re-
migiuskerk, Kerkstraat 8 te Hengelo (Gld), waarna 
wij haar naar haar laatste rustplaats begeleiden op 
de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 
Vorden.

Na afloop is er eveneens gelegenheid ons te con-
doleren in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Indien u geen persoonlijke uitnodiging heeft ont-
vangen, gelieve deze advertentie als zodanig te 
beschouwen.

Met mooie herinneringen aan haar, is van ons 
heengegaan onze lieve schoonzuster en tante 

Jans Groot Jebbink-Haaring
weduwe van Berend Groot Jebbink

 Doetinchem: Dina Groot Jebbink-Dimmendaal
 Ruurlo: Jan Groot Roessink en
  Annie van der Worp-Nijemeisland

  Neven en nichten

Zo klein...
Zo lief...

Zo mooi...
Zo welkom...

Dankbaar en heel gelukkig zijn wij met de geboorte 
van onze dochter en ons zusje

Madelief
Lotte Madelief

10 september 2011
3.41 uur
3550 gram
53 cm lang
 Dick, Marlies,
 Jasmijn en Merel Boerstoel

De Doeschot 40, 7251 VJ Vorden

Hoera! 

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze dochter 
en zusje

Tessa Julia de Koning

Tessa is geboren op 7 september 2011,
weegt 3320 gram en is 52 cm lang.

Ingmar, Anke en Sven 
de Koning

De Stroet 13
7251 CP Vorden
0575 - 55 44 28

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
gem.Bronckhorst e.o.

gem.Zutphen e.o.
gem.Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

u  k u n t  m i j  b e l l e n
v o o r  e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t

voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

0575-552959

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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



Werken bij 
C1000 
Grotenhuys 
Vorden

Nergens vind je zoveel verschillende producten bij elkaar als in een C1000 
supermarkt. Overzichtelijk ingedeeld, veel dagvers en al�jd van hoge kwaliteit. 
Om dat elke dag weer te garanderen zijn er, op verschillende afdelingen, heel 
wat gemo�veerde mensen nodig - ieder met zijn of haar eigen specialisme. 

C1000 is de supermarkt voor het dagelijks leven. Daarom is er elke dag wel een 
goede reden om bij C1000 langs te gaan. Als klant, maar zeker ook als je op zoek 
bent naar een leuke baan! Je hebt er te maken met de meest uiteenlopende 
producten, klanten en collega’s. Dat maakt het werken bij C1000 boeiend, uit-
dagend, maar vooral ook leuk. Je hebt als medewerker tegelijker�jd een advi-
serende én uitvoerende rol. Bovendien kun je jezelf bij C1000 blijven ontwik-
kelen, of je nou met of zonder diploma’s binnenkomt. Spreekt dit je aan? Dan 
is nu het moment om in de wereld van C1000 te stappen! Lees hier op welke 
C1000 afdelingen je kunt gaan werken:

Vulploegmedewerkers

Als vulploegmedewerker kan je ’s morgens van 06.00 tot 08.00 uur of ’s avonds 
of in het weekend bijverdienen. Samen met je collega’s ben je er verantwoor-
delijk voor dat onze producten al�jd in de winkel liggen en dat de winkel er net-
jes uitziet. Voor deze baan heb je geen specifieke opleiding of diploma nodig, 
wel ben je enthousiast en flexibel inzetbaar.

Ben je geïnteresseerd? Stuur je schri�elijke sollicita�e met pasfoto voor zater-
dag 17 september 2011 naar:  

C1000 Grotenhuys
T.a.v. afd. personeelszaken
Dorpsstraat 18
7251 BB Vorden

Programma voor het 145ste Volksfeest Linde

Zondag 18 september:
Fietstocht. Start tussen 12.30 uur en 13.30 uur bij de Lindese Molen. De kosten: 
Kinderen tot 16 jaar gratis, 16 jaar en ouder € 3,00 p.p. Prijs uitreiking is na afloop.

Donderdag 22 september:
Revue avond, aanvang 19.30 uur.
De toneelgroep uit Linde zal u deze avond vermaken met de revue: “ Woar geet ’t hen?”. 
In de pauze is er een grote verloting met de mooiste prijzen, en speciaal voor de kleinsten 
is er een grabbelton. Entree: € 5.-- p.p

Vrijdag 23 september:
Vogelschieten voor dames en heren en speciaal voor de dames alleen “Vogelgooien”. 
Keizerschieten voor de oud koningen.  Deelname vanaf 16 jaar voor het vogelschieten is 
€ 5,- p.p. en voor het vogelgooien € 3,- p.p. Voor het vogelschieten voor de jeugd tot 16 
jaar, is de deelname € 0,50 p.p. Dit alles onder begeleiding, met stemmings muziek, van 
“De Flamingo’s”! Aanvang in 19.30 uur.  Inschrijven vanaf 19.00 uur!!

Zaterdag 24 september ‘s middags 13.00 uur
Opening volks- en kinderspelen door een vertegenwoordiger van de gemeente 
Bronckhorst. Met o.a. dogkar rijden, schietsporten, kegelbaan, sjoelbakken, ballero, 
gaveldarten, etc. Met leuke middag vullende kinder-spelen. Kosten deelname volksspe-
len, € 0,80 per deelname.  Kinderspelen zijn gratis. 
Mededeling: Van zaterdag 9.00 uur tot zondag 13.00 uur is de Lindeseweg voor al het 
doorgaande verkeer, tussen Het Stapelbroek en de Vosheuvelweg afgesloten.

Zaterdagavond 19.30 uur
Grandioze feestavond m.m.v. het dans- en showorkest: “Major League” 
Entree: € 10,--.p.p.
i.v.m. drank en horecawetgeving kan om legitimatie gevraagd worden.

www.volksfeestlinde.nl

Volksfeest Linde 2011
1866 2011

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

MODE-presentatie
Zaterdag 17 oktober presenteren wij de merken

SUMMUM, SYLVER en JOSEPHINE&CO
Bij jouw bezoek serveren wij een goede koffie en een lekker taartje. 

Bij je aankoop van één van deze merken ontvang je een leuk cadeautje:

Een toilettas of een paraplu van Summum.

Tot zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur

Warm, informeel en 
laagdrempelig.

Bel: 0575 - 55 27 49 
(dag en nacht bereikbaar)

Monuta 
Het Jebbink 4A, Vorden
www.monuta.nl

Wij geven u alle ruimte om uw eigen wensen 
te bespreken. Wij denken graag met u mee.

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

VOLLERKORE
BROODJES

NU 6 VOOR

2.35

PER STUK VOOR  0.45

VOLKOREN
RIJK AAN VEZELS

NU VOOR

2.35

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 13 t/m zaterdag 17 september

KERSEN 
BAVAROISE 

VLAAI
   

 KLEIN     8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept



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

Steeds vaker verrast men een geliefde 
of iemand die in het zonnetje gezet 
mag worden met een ritje in een li-
mousine om dan te ontdekken dat 
een tochtje van A naar B niet zomaar 
een ritje, maar een belevenis is. Tot 
de meest opmerkelijke opdrachten 
tot nu toe behoren de VIP arrange-
menten voor de speciale gasten van 

De Toppers in de Amsterdam Arena; 
full service voor gasten naar U2 con-
cert in de Amsterdam Arena; met 2 
limousines de Sterkste Mannen ter 
Wereld (2009) voor te mogen rijden 
op het podium en een gezelschap bij 
de Gay Pride Canal Parade (2011) te 
droppen. Maar ook de diverse ritten 
voor Stichting de Opkikker mogen 

niet in dit lijstje ontbreken. De eerste 
inzetbare limousine was een 7 meter 
lange Lincoln Towncar Saint Tropez, 
vertelt eigenaar Bram Venema. Deze 
auto is gebouwd in Beverly Hills te 
California door de carrosseriebouwer  
American Custom Coach Works Ltd. 
Het is een bijzondere uitvoering uit 
de jaren negentig, waarschijnlijk ge-
maakt in opdracht van een speciale 
klant uit de filmwereld.

De witte limo is voorzien van een wit 
leren kap, een rood leren interieur 
en gouden emblemen prijken aan de  
binnen-  en buitenkant. Een jaar la-
ter volgde de 9 meter lange Lincoln 

Towncar Tuxedo, afkomstig uit Mia-
mi, Florida. Deze limo is wit met een 
zwart gestoffeerd dak en biedt plaats 
aan maar liefst 8 personen.

OM DE KLANT VOLDOENDE 
KEUZE TE BIEDEN IS HET WAGEN-
PARK VERDER UITGEBREID
Een unieke aanwinst is de nieuwste 
Lincoln Town Car ‘Blue Crush Limo’
Deze 9 meter lange bolide stond 
als een van de grote trekpleisters te 
pronk op de limousine show in Las 
Vegas. Vorig jaar heeft Five Star Limo 
deze ‘Blue Crush Limo’ geïmporteerd 
en sinds dit jaar is de auto volledig 
inzetbaar voor verhuur. Deze echte 
Las Vegasauto heeft veel glitter en 
glamour en voldoet aan de hoogste 
eisen van de moderne limousine. 

Met maar liefst 4 flatscreen tv’s, dvd 
en een geweldig soundsystem wordt 
ieder feest een succes! De auto heeft 
een speciaal aangepast dak voor meer 
binnenruimte en een ‘baby blue’ in-
terieur met handgemaakte patronen, 
wat op zichzelf al een feestje is.  Met 
de prachtige Cambria blauw stoffen 
bekleding aan de buitenkant verze-
kert Five Star Limo zijn clientèle van 
het beste en meest exclusieve perso-
nenvervoer . Verder is deze wagen 
evenals de andere limo’s  voorzien 
van sprankelende verlichting in pla-
fond en welvoorziene bar. Niet voor 
niets bedienen Hollywoodsterren 
zich graag van deze Blue Crush Limo 
omdat het ze niet aan amusement 
ontbreekt in dit ultieme moderne 
model.

Hoewel de meeste belangstellenden 
op de website www.fivestarlimo.nl 

het aanbod van de diverse limousines
en de daarbij behorende arrangemen-
ten bekijken, is het ook mogelijk een
kijkje te nemen op de thuisbasis van
het bedrijf. Onder het genot van een
kopje koffie kan men zijn wensen
kenbaar maken en kunnen we zien
welk voertuig het beste bij de op-
dracht van de klant past. 

Five Star limo wordt ook door de zake-
lijke markt gewaardeerd. Voor de za-
kelijke service is er een donkerblauwe
Mercedes S500 beschikbaar. Dit is een
verlengde uitvoering voor extra been-
ruimte met een elektrisch verstelbare
achterbank, donkerblauw leren bekle-
ding en natuurlijk privacy glas. 

Als deelnemer aan bruids- beurzen
valt het mij op dat niet iedereen ge-
charmeerd is van een grote limo, zegt
Bram. Dat geeft niet, want smaken
verschillen. De een trouwt graag in
een koetsje en de ander in een oldti-
mer. Om de laatste groep op te van-
gen heeft de firma nog een prachtig
voertuig achter de hand; een echte
klassieker van koninklijke klasse,
namelijk: een Daimler Vanden Plass
Limousine. In diverse landen wordt
deze Daimler op grote schaal als offi-
ciële staatsauto gebruikt, onder meer
door de Britse en Deense koninklijke
families.

Als professioneel vervoersbedrijf
heeft Five Star Limo een internationa-
le erkenning als IRU Academy Gradu-
ate. De International Road Transport
Union wordt erkend in meer dan 60
landen en staat voor de hoogste pro-
fessionele vaardigheden en kwaliteit
in beroeps en personenvervoer.

Five Star Limo bestaat 5 jaar!
Luxe limousines met professionele chauffeur

Doesburg - Voor een vleugje Hollywood of een snufje Gooise vrouwen-
gevoel hoeft u niet ver te zoeken. Five Star Limo biedt het u in de 
vorm van exclusieve, luxe limousines met professionele chauffeur. 
Deze spetterende wagens worden niet alleen ingezet voor bruiloften, 
maar ook bij andere gelegenheden zoals een avondje uit naar restau-
rant of theater, een bedrijfsfeest en niet te vergeten: een ontspannen 
rit naar een luchthaven in binnen- of buitenland.

Toch denken wij dat onze rit een 
goede reden is om uw motor te star-
ten. De zeer afwisselende route heeft 
een lengte van ongeveer 275 kilome-
ter. De route gaat groten deels door 
Duitsland en bestaat uit prima te rij-
den wegen. 

Halverwege is er een pauze in de rou-
te opgenomen. We hebben gekozen 
voor café restaurant “Drügen-Pütt” 
nabij Haltern, dit is zeker op zondag 

een goed bezocht motor trefpunt. Op
de parkeer plaats is dan een bonte
mengeling te vinden van diverse mo-
toren en hun berijders. 

Een adres waar je als motor liefheb-
ber je hart kunt ophalen. De rit is op
papier beschikbaar in bol/pijl en voor
diverse GPS systemen zoals alle types
Garmin Zumo’s en Tom Tom rider.
Voor meer informatie kijk op onze
site: www.hamove.nl

Hamove herfstrit

Hengelo - Zondag 18 september organiseert Hamove touring de jaarlijkse herfstrit voor motoren. Na alle
regen in de afgelopen zomermaanden hopen we op mooie weer, garantie kunnen we helaas niet geven.

De wensen daarbij zijn veelal samen 
uitgaan, een terrasje pikken of win-
kelen of gezamenlijk bezig zijn met 
een hobby. Met dit vrijwilligerswerk 
doet u in ieder geval de hulpvrager 
een groot plezier, maar u kunt er zelf 
ook veel plezier aan beleven! Ervaring 
in de zorg is niet nodig; u krijgt een 
korte en boeiende cursus aangebo-
den. De St. V.O.T. Zutphen is actief in 
de gemeenten Bronckhorst, Lochem 
en Zutphen.  

Wilt u helpen of wat meer weten, 
neem dan contact op met u kunt ook 
mailen: info@votregiozutphen.nl 
Voor openstaande hulpvragen kunt 
u kijken op www.votregiozutphen.
nl Heeft u vragen dan kunt u contact 
opnemen met Marianne de Kreij, 
tel. (0575) 51 11 97 of mail met 
info@votregiozutphen.nl

Wie wil een handje helpen?
Houdt u van het omgaan met kin-
deren met een beperking en wilt 
u wel wat tijd vrijmaken om een 
handje te helpen? Dan is dit vrij-
willigerswerk misschien iets voor 
u. De Stichting Vrijwillige Oppas 
en Thuishulp (St. V.O.T.) onder-
steunt mensen die voor hun kind 
of familielid met een beperking 
zorgen. Een vrijwilliger neemt af 
en toe even de zorg van hen over. 
Soms wordt er oppas gevraagd in 
de avonduren, als de ouders een 
avondje vrijaf willen. Ook worden 
wel vrijwilligers ingezet om acti-
viteiten te ondernemen met de 
kinderen. Daarbij kunt u denken 
aan wandelen, fietsen, spelletjes 
doen, zwemmen of computeren. 
Ook wordt regelmatig om een 
maatje gevraagd voor de persoon 
met een beperking.

Iedereen die bridgen kan, kan zonder zich van te voren 
op te geven, binnenlopen en mee bridgen. We beginnen 
om 11.00 uur en spelen 6 ronden. We houden na 3 ron-
den een korte pauze. Is het slecht weer of ligt er een 

saaie zondag voor u in het verschiet, schroom dan niet 
om te komen bridgen. Ook indien u alleen bent, zonder 
partner, bent u van harte welkom en zorgen wij voor een 
bridgepartner.

Bridgers in Lochem en Omstreken opgelet !!!
Lochem - Vanaf zondag 18 september a.s. gaan wij (Bridgeclub M.O.T.) iedere zondag een Bridge instuif 
organiseren bij Zalencentrum Bousema aan de Zutphenseweg 35 te Lochem.

Zaterdag 1 oktober

De Oost Gelre Battle,
4-all

Zondag 2 oktober

Oogstfeest
Grote tent op de Markt in Lichtenvoorde - Entree vrij



Geslaagden diplomazwemmen

Vorden - In het Vordense zwembad ‘In de Dennen ‘ werd net voor de 
sluiting van het bad, gedurende twee dagen diploma-zwemmen gehou-
den. De kandidaten werden opgeleid door Toke Gudde (diploma A), 
Ernst Jan Somsen (B en C), Sanne ten Have (zwemvaardigheid), Timme 
Koster (vinzwemmen), Gerdien Robbertsen (survival), Saskia Gudde 
(snorkelen) en Jolien Groot Roessink (plankspringen).

Klaar om te snorkelen

Geslaagden plankspringen Geslaagden survival

Voor het diploma ‘A‘ slaagden de vol-
gende personen: Bjorn Signer, Sanne 
Signer, Norah Bouwhuis , Roos Lam-
mertink, Kim van Dijk, Hassan Sa-
man, Yara Bruinsma Ilse Dadema, 
Lente de Haan, Veronique Engberts, 
Job Jansen, Selin Ebru Ozer, Ben Jan-
sen, Nikki Ooms, Maaike Teeuw, Cait-
lyn van Asselt, Senna van de Pol, Cas 
Verbeek en Anouk Vruggink. 
Voor het ‘B‘ diploma slaagden: Cedric 
Koekenbier, Jochem Teeuw, Mathijs 
ter Maat, Fieke Woestenenk, Jonah 
de Groot, Sam Rakitow, Bouke Voet, 
Onyxia Wilson, Mirte Angenent, Dion 
Eggink, Eva Klein Gunnewiek, Bodhi 
Wagenvoort, Sem Giezen, Rover de 
Gruijter, Teun Helmers, Vera Helmers 
en Sebastiaan Voskamp.
Voor het diploma ‘C‘ slaagden: Lizzy 
Huisman, Amber Hulleman, Laure 
Wolf, Vera Helmers, Daantje Balvert 
en Pieter Zwaansdijk. Voor het di-
ploma snorkelen 1 slaagden: Marloes 

Berenpas, Brigitte Besselink, Hieke 
Bielderman, Welmoed Doornbos, San-
neke Hogendorp, Mirthe Hulleman, 
Rianne Reinders, Margot Schuurman, 
Renske Schuurman, Isa van Ditshui-
zen, Roel van Gerner, Baukje We-
zinkhof en Hannah Wolf. Voor snor-
kelen 2 slaagden: Pippa Heijenk, Lisa 
Rinders, Pia Sloot, Eva Wijs, Dagmar 
Voerman, Amber Wagenvoort, Sterre 
Wagenvoort, Nick Ziggers, Sanneke 
Hogendorp en Renske Schuurman. 
Voor snorkelen 3 slaagden: Sanneke 
Hogendorp, Mariska Reinders, Ra-
chelle Rondeel, Joris van den Bigge-
laar, Danique Waarle en Eva Wijs.
Voor Survival 1 slaagden: Rinske Biel-
derman, Jasper de Graaf, Fleur Grub-
be, Chinouk Hendriksen, Claartje Ho-
venkamp, Marije Ligtenberg, Daphne 
Meijer, Lot Meijer, Pien Meijer, Hieke 
Slomp, Silke Slomp, Marije Tolkamp, 
Ruud van der Linden en Dominique 
Besselink. Voor Survival 2: Ruud van 

der Linden, Jet Klein Nengerman, Jas-
per de Graaf, Chinouk Hendriksen,
Daphne Meijer en Dominique Besse-
link. 

Voor zwemvaardigheid 1 slaagden:
Vera Legtenberg, Rik Limpers, Jade
van der Pol en Silvia Velhorst. 
Voor zwemvaardigheid 2: Anna Ot-
ten, Larissa Reinders en Merith van
der Veen. 
Voor zwemvaardigheid 3: Emiel de
Graaf en Merith van der Veen. 
Voor Plankspringen slaagden: Roos
Blenkers, Thor Blenkers, Evie Lichten-
berg, Nick Lichtenberg, Lotte Ooster-
hoff, Bente Wilgenhof, Kim Wilgen-
hof, Bo Groot Roessink, Boyd Groot
Roessink, Lianne Groot Roessink, Seye
Groot Roessink, Robin Lassche, Dag-
mar van Doesburg en Demi Wissels.
 
Vinzwemmen: Ellen Besselink, Ke-
sley Bouwmeister, Max de Vries,
Korné Radema, Meike Heijenk, Nané
Janssen, Deirdre Koekenbier, Imre
Koekenbier, Dian Lenselink, Hannah
Schipper, Marleen Wensink, Naomi
Schreurs, Samantha van Asselt, Kyra
van Belzen, Jurn van Dam, Corien
Wunderink en Yvette Ziggers.

Vervolgens kunt u in een kort per-
soonlijk gesprek vragen stellen over 
de uitslagen en kijken of uw leefstijl 
reden is om u zorgen te maken over 
uw gezondheid. Kortom: leven we 
wel zo gezond als we zouden willen? 
Laat het checken.

Gezondheidscheck Vorden
Vorden - Bent u net zo gezond als 
u denkt? U kunt op donderdag 
6 oktober tussen 14.00 en 16.00 
uur kosteloos een verpleegkun-
dige van Sensire uw bloeddruk, 
bloedsuiker en/of cholesterol la-
ten meten.

Eerbeek • Hengelo • Ruurlo • Steenderen • Vorden • Zutphen Centrum • Zutphen Leesten

Eigenaar zeker van zorg 
Steeds meer huisdiereigenaren slui-
ten een zorgverzekering af voor hun 
hond of kat. De medische behande-
ling van een dier kan namelijk tot 
hoge kosten leiden. De mogelijk-
heden om het dier te behandelen 
worden ook groter door toenemende 
specialistische zorg en modernere 
apparatuur. Soms kan het leven 
van een dier zelfs afhangen van 
een financiële afweging. Door het 
afsluiten van een zorgverzekering 
voor huisdieren worden deze kosten 
(afhankelijk van het gekozen pakket) 
door de zorgverzekeraar vergoed. 
Verantwoord huisdierbezit is niet 
alleen het geven van goede voeding 
en een fijne slaapplek, maar ook 
het voorbereid zijn op  onvoorziene 
medische kosten.

Steeds meer aanbieders 
Door de stijgende populariteit van 
huisdierenverzekeringen betreden 
ook steeds meer aanbieders de 
Nederlandse markt. Net als bij men-

sen zijn er voor huisdieren verschil-
lende dierenzorgverzekeringen, met 
diverse pakketten en aanvullende 
verzekeringen. Bij het kiezen van een 
zorgverzekering is het belangrijk te 
letten op de voorwaarden, de dekkin-
gen en vergoedingen. Welke dekking 
het beste bij het huisdier past, is 
mede afhankelijk van het ras en de 
leeftijd van het dier. Een lage premie 
per maand, is namelijk niet per defi-
nitie de beste verzekering. De hoogte 
van de premie is onder andere afhan-
kelijk van de dekking, looptijd, leef-
tijd en gewicht van het dier. Mocht u 
een zorgverzekering voor uw huisdier 
afwegen? Dan kunt u daarover het 
beste nadenken als het dier nog 
gezond is, zodat u van het gehele 
zorgpakket gebruik kunt maken. Voor 
het vergelijken van verschillende 
aanbieders kunt u kijken op de web-
site www.dierverzekeringvergelijking.
nl. Heeft u verder nog vragen over 
het verzekeren van uw dier? Dan 
kunt u ook altijd terecht bij onze 
assistentes op één van onze locaties. 

 

De Graafschap Dierenartsen
nu ook te volgen via:

FACEBOOK
De Graafschap Dierenartsen

&
TWITTER

dg_dierenarts

www.degraafschapdierenartsen.nl 

Lezing: communicatie en gedrag 
bij honden! 

Cursus: verantwoord gebruik 
van diergeneesmiddelen 

CONTACTINFORMATIE

Gezelschapsdieren
0575 - 587888

Landbouwhuisdieren 
0575 - 587877

Paard
0575 - 587870

Rekening verzekerde huisdieren rechtstreeks naar zorgverzekeraar

Niet meer afrekenen aan de balie  
Nota’s opsparen, declaratieformulieren invullen en afrekenen aan de 
balie hoeft niet meer. Net als bij de huisarts, gaat nu ook de rekening 
van de dierenarts direct richting de verzekeringsmaatschappij. Bij één 
dierzorgverzekeraar was dit al mogelijk, binnenkort volgt er nog één. 
Voor eigenaren van verzekerde dieren scheelt dit een hoop financiële 
rompslomp. De eigenaar krijgt dan na het bezoek alleen nog een (ver)
rekening voor niet verzekerde diensten en/of eigen bijdrage.



Dan is nu het moment gekomen om 
er echt wat aan te gaan doen. “Met 
EFT of Reiki kun je heel direct gaan 
werken aan je persoonlijke ontwik-
keling,” aldus Hans ter Burg van de 
gelijknamige Praktijk. Hij start het 
nieuwe seizoen met een introductie-
workshop EFT (angstbeheersing) op 
donderdagavond 29 september in Het 
Middenhuis in Zutphen. EFT, Emotio-
nal Freedom Techniques, is een me-
thode waarmee mensen op een sim-
pele, en vaak verassend snelle manier 
hun angsten kwijtraken. 
Hans ter Burg: “Ik werk nu drie jaar 
met deze techniek, naast onder an-
dere stresscounseling en coaching, en 

heb al heel wat ‘wondertjes’ gezien.
Mensen die in één of een paar sessies
hun angsten, maar ook hun trauma’s
met alle beperkende gevolgen, kwijt-
raken, ook al ligt de oorzaak in een
ver verleden.” 
Claustrofobie, vliegangst, hoogte-
vrees, faalangst, gebrek aan zelfver-
trouwen, maar ook trauma’s door het
verlies van een dierbare, een ongeluk,
kindermishandeling, kunnen meestal
heel goed behandeld worden. “En dat
alles zonder dat je je angsten moet
confronteren of opnieuw beleven.” 
Ook start er zaterdag 19 november
weer een serie Reiki cursussen, te
beginnen met Reiki1, wie hier verder
mee wil kan later ook nog Reiki 2 en
3 (master) doen. 
Reiki is onder andere ook een gewel-
dige methode om jezelf, maar ook je
gezin beter te laten omgaan met de
dagelijkse stress. 
Voor verdere informatie en aanmel-
ding zie de website: www.praktijk-
hansterburg.nl of bel telefoon (0543)
565301.

Nieuwe cursus EFT 
(angstbeheersing) en Reiki
Zutphen - De vakanties zijn weer 
voorbij, de dagelijkse routine 
neemt ons al weer snel volledig 
in beslag. Wie heeft tijdens de va-
kantie plannen gemaakt om het 
na de vakantie anders te gaan 
doen, meer tijd voor jezelf, min-
der stress, meer in balans zonder 
hinder van beperkende ballast?

De middag werd goed bezocht, door 
zowel dames als heren. Tijdens de in-
formatiemiddag kwam het bereiken 
van kwaliteit van leven uitgebreid 
aan bod. Door zelf goed op de gezond-
heid te letten, dagelijks te bewegen en 
de sociale contacten te onderhouden, 
kan dit worden bereikt. Uitgebreide 
informatie kregen de aanwezigen 
over de Mediq Apotheek. Het verschil 
van de huisarts en apotheek van 

vroeger en nu werd toegelicht. Vroe-
ger was de huisarts degene die ook 
de medicatie verstrekte. Tijdens ope-
ningstijden binnen, maar na dienst-
tijd van de dokter in het kastje buiten 
op te halen. Vragen stelde men niet. 
Tegenwoordig zijn patiënten mondi-
ger en dat mag ook. Het verkrijgen 
van een medisch paspoort is er een 
voorbeeld van. Hierin staat alle infor-
matie over medicijngebruik, gemak-

kelijk voor als er een buitenlandreis 
op het programma staat. 
In de Mediq Apotheek is, behalve het 
afhalen van door de huisarts voorge-
schreven medicatie, een uitgebreid 
assortiment drogisterijartikelen ver-
krijgbaar. De huisartsenpraktijk in 
Steenderen is overigens geen Mediq 
Apotheek, maar een zelfstandige apo-
theker. 
In de zaal stonden verder informatie-
kramen ingericht met Thermo Care 
producten voor gezond gewicht en 
Bepanthen huidproducten en kre-
gen belangstellenden informatie over 
Groepsreizen.

KBO IJsselsenioren en Stichting Welzijn Steenderen

Gezamenlijke middag voor 55+

Steenderen - Dinsdagmiddag 6 september kwamen in de grote zaal van 
De Bongerd in Steenderen een grote groep 55+belangstellenden bijeen. 
KBO IJsselsenioren en de Stichting Welzijn Steenderen organiseerden 
samen deze middag met als thema: Een gezonde tweede Jeugd.

Dames en heren luisterden aandachtig naar de lezing over een gezonde tweede jeugd.

Op de Kasteelweide waren de ver-
schillende activiteiten van Natuur-
monumenten te vinden. Er waren 
mini-excursies met de boswachter, 
verschillende kramen met streek-
producten, schapen, demonstraties 
bomen verslepen met de malle Jan, 
dorsen, timmeren en nog veel meer. 
Hapjes proeven was mogelijk in het 
Hof van Hackfort, verzorgd door me-
dewerkers van de Keuken van Hack-
fort. In de ochtend werd met geno-
digden het boek ‘Hackfort, kasteel 

en landgoed’ officieel gepresenteerd.
Het eerste boek was voor burgemees-
ter Henk Aalderink. De boeken wa-
ren op een kraam verkrijgbaar. 
Vanwege Open Monumentendag met
als thema ‘Nieuw gebruik – Oud Ge-
bouw’ werd in het kasteel een uitleg
gegeven over cultuurhistorie en be-
heer van gebouwen van Natuurmo-
numenten. 
De historische watermolen was deze
dag geopend, er werd graan gema-
len.

Hackfortfestival 
succesvol

Vorden - Een druk programma, een ruim opgezet festivalterrein en
vele bezoekers maakten het Hackfortfestival zondag 11 september een
groot succes. Vele activiteiten voor jong en oud zorgde ervoor dat nie-
mand zich hoefde te vervelen.

Het ruim opgezette festival terrein bij Kasteel Hackfort.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij 

de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. 

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het 

Dorpscentrum. Op ma-wo en don-
derdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. 
Info en opgave bij Welzijn Ouderen 
Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden .

• Kaartclub ’s maandagmiddags 
en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

SEPTEMBER
14 ANBO klootschieten, Olde Lettink
14 Handwerkmiddag Welfare Rode 

kruis in de Wehme

15  Klootschietgroep de Vordense Pan
15 Bejaardenkring Vorden
21 ANBO klootschieten, Olde Lettink
22  Klootschietgroep de Vordense Pan
22 PCOB Stampertje ds. C. Ferrari

over reis naar Israel en Jordanie
28 Klootschieten bij Olde Lettink
28 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
29 Klootschietgroep de Vordense Pan

THEATER & KUNSTAGENDA
September
2  september t/m 7 oktober ABN

Amro overzichtstentoonstelling
KunstZondagVorden

3 september t/m 17 oktober Galerij
Amare, fijnkeramiek van Elma
Neven. Beelden en schilderijen
van Anneliese Melens.

18 TOM ‘Dicht bij Huis’ Wndy Ad-
dink & Friends

Het Tuschinski Trio heeft als geza-
menlijke passie, dat het graag mooie 
en pakkende muziek speelt, soms 
in een aparte zetting. Filmmuziek 
vormt voor het trio een onuitputte-
lijke bron van inspiratie. Camilla van 
der Kooij (viool), Lisette Emmink (so-
praan) en Josje Goudswaard (piano) 

bieden een programma met filmmu-
ziek van diverse componisten. Zoals 
stukken van D. Shostakovitz en L. 
Bernstein, maar ook de Dance Maca-
bre van C. Saïnt-Saens, het Ave Maria 
van Caccini en thema’s uit films zoals 
‘Schindler’s List’, ‘Amelie’ en ‘Pira-
tes of the Caribbean’. Een zestal ar-

rangementen, zoals bijvoorbeeld het 
‘Thema di Jill’ van Ennio Morricone 
uit de film ‘Once upon a Time in the 
West’, is speciaal voor het program-
ma gearrangeerd. Kaarten zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar via www.
kunstkringruurlo.nl, bij Alex Schoen-
mode, Dorpsstraat 21, Ruurlo, bij 
Groot Jebbink Bloemen, Dorpsstraat 
57, Ruurlo en Masman Haarmode, 
Borculoseweg 2, Ruurlo en op 2 ok-
tober vanaf 15.00 uur aan de kassa in 
het Kulturhus.
Meer informatie is te vinden op 
www.kunstkringruurlo.nl

Concert Tuschinski Trio op 2 oktober in Ruurlo

Filmmuziek om bij weg te dromen

Ruurlo - Bij veel filmmelodieën komen de beelden weer op je netvlies, 
zodra je de muziek hoort. Of je bent de beelden allang kwijt, maar de 
muziek vergeet je nooit. Filmmuziek blijft ook zonder beelden vaak in 
haar verrassende schoonheid overeind. Dat ervaar je in zijn volle om-
vang tijdens het concert met de titel ‘De mooiste filmmelodieën’ dat 
het Tuschinski Trio geeft op 2 oktober in het Kulturhus in Ruurlo.



De hele maand oktober kunnen kin-
deren van 6 t/m 11 jaar zich opgeven 
voor een GRATIS kennismakingsles 
in Zutphen. In deze afdeling leren de 
kinderen choreografie-, bewegings- 
en danstechnieken van Dance Coach 
Timothy de Fretes, en zal Marischka 
Melger Vocal coaching en Drama    
doceren. 
Nieuw dit seizoen is Assistent Coach 
Drama Koen Brouwer. De Vordense 
Koen kwam in 2006 bij TMH binnen 
als leerling in de HVZ en HVA klas 

en is inmiddels met zijn Duo “Lieve
Bertha” goed landelijk aan de weg
aan het timmeren.Koen gaat dit sei-
zoen voor het eerst assisteren nadat
hij door de coaches van TMH intern
is opgeleid, in de Drama lessen met
een speciaal TMH concept.

Ben jij in de middelbare school leef-
tijd ? Houd je van improviseren en
acteren? Kom dan langs in deze Dra-
ma klas. Opgeven dient te geschieden
via www.themovinghype.nl

Er is weer plek vrij bij 
theaterschool “TMH”

Zutphen - De inmiddels bekende theaterschool TMH heeft weer wat
plekjes vrij in haar kinder- en jongeren afdeling!

Tevens geven zij diverse workshops 
op locatie. Vanaf deze maand komt 
daar een workshop inclusief High 
Tea bij. Daar zij zelf niet over een ge-
schikte locatie beschikken, gaan zij 
samen met Kringloopbedrijf de Boe-
delhof uit Vorden dit verzorgen. 

U leert in één avond of middag de
kneepjes van het sieraden maken en
maakt zelf een prachtige ketting. De
Boedelhof verzorgt tijdens deze work-
shops de High Tea. 
De workshops worden gegeven vanaf
6 personen bij kringloopbedrijf de
Boedelhof aan de Enkweg 17b te Vor-
den. Vanaf donderdag 15 september
starten zij hiermee. U kunt zich reeds
opgeven bij de kassa van de Boedel-
hof of via: info@deboedelhof.nl of
telefoon: 0575 - 555 456.

Workshop Ketting Maken 
inclusief High Tea
KralenWebWinkel.nl en kringloopbedrijf de Boedelhof starten 
deze maand met workshops ‘Ketting Maken’ inclusief High Tea
Vorden - KralenWebWinkel is al 
10 jaar een begrip op internet 
voor kralen en onderdelen die 
nodig zijn voor het zelf maken 
van sieraden.

Dit jaar gaan we o.a. naar een zorg-
boerderij met geiten, een grasdro-
gerij en een ijsboerderij, allemaal in 

de buurt van Ruinerwold. Het afslui-
tend diner is bij restaurant De Sluis in
Eefde. Verdere gegevens staan in het
programmaboekje vermeld. 

Opgave is mogelijk tot 28 september
a.s. bij Rikie Norde, telefoon 551622,
e-mail rikienorde@hotmail.com

Agrarisch Reisje Vrouwen 
van Nu naar Drenthe
Vorden - Op woensdag 5 oktober  
is het jaarlijkse reisje van de re-
gionale Agrarische Commissie 
gepland.

De  Vrouwen van Nu hebben niet 
stil gezeten en hebben getracht een 
mooi programma voor het komend 
seizoen samen te stellen.
Vrouwen die geïnteresseerd zijn 
maar nog geen lid, mogen gerust 
ook een kijkje komen nemen op 

een van onze bijeenkomsten. Op 
21 September ‘11 start onze eerste 
bijeenkomst. De heer Cees Prinsen 
treedt voor ons op met  zijn befaam-
de ‘Meidenkist’ deze zit boordevol 
spullen uit de tijd van toen. Cees 
doorspekt de spullen uit zijn kist 
met anekdotes en wetenswaardig-
heden. De avond begint om 19.45 
uur  bij de Herberg.

Vrouwen van Nu
Vorden - Na de vakantieperiode 
is het weer tijd voor actie.

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

De besturen en de directies van bei-
de organisaties hebben dit bekrach-
tigd door het ondertekenen van een 
samenwerkings- en een huurover-
eenkomst inzake de nieuwe locatie 
van het kindcentrum aan het Hoge 
36. Harry Hendertink, directeur van 
‘t Hoge is blij met de komst van 
Avonturijn. Hij is directeur van een 
school die uitgaat van de visie dat 
hun school, uitgerust moet zijn met 
naschoolse opvang én kinderopvang. 
Het Hoge en Avonturijn willen hier-
mee bewerkstelligen dat werkende 
ouders hun kinderen in de leeftijd 
van 0 - 12 jaar naar één adres kunnen 
brengen, daar waar kinderen de hele 
dag kunnen spelen en leren. Zij heb-
ben daartoe een gezamenlijke visie 
ontwikkeld en die uitgewerkt in een 
samenwerkingsovereenkomst en de-
ze is gebaseerd op 5 -O’s-: Onderwijs, 
Opvang, Ontspanning, Opvoeding en 
Ontwikkeling. Deze 5 -O’s- inspireert 
hen en hiermee willen zij kinderen 
van 0-12 jaar één doorgaande leerlijn, 
waarin zij alles te werk stellen om 
het beste uit alle kinderen te halen. 
De pedagogisch medewerkers en de 
leerkrachten voelen zich samen ver-
antwoordelijk voor de kinderen en 

benaderen hen straks op dezelfde ma-
nier. Kinderopvang in de school blijkt 
een succesformule: Ouders kunnen 
hun kind ‘s morgens al voor school-
tijd naar de voorschoolse opvang 
brengen en aan het eind van de dag 
halen zij hun kind weer op dezelfde 
plek op. In tussentijd heeft het kind 
de school bezocht en allerlei activitei-
ten ondernoemen op het gebied van 
ontspanning. Het geeft ouders volop 
de gelegenheid om zorg en werk te 
combineren. 

Door het zetten van de laatste handte-
kening onder de overeenkomst, door 
directeur Yolanda Bensink van Avon-
turijn, gaat deze samenwerking een 
nadere invulling krijgen. Avonturijn 
is half augustus al gestart met voor- 
en naschoolse opvang in de tijdelijke 

huisvesting. Na de kerstvakantie zal 
ook opvang voor kinderen jonger dan 
4 jaar geboden kunnen worden. Avon-
turijn heeft daarvoor eigen groeps-
ruimtes, met slaapkamers waar de 
kinderen kunnen slapen, een keuken 
voor het bereiden van maaltijden en 
een eigen buitenruimte. Inschrijven 
is hiervoor al mogelijk. Mochten ou-
ders overwegen om hun kind naar 
het kinderdagverblijf te brengen, dat 
wil niet automatisch zeggen dat hun 
kind dan na zijn 4e verjaardag onder-
wijs aan ‘t Hoge moet volgen. 

Kinderen van andere basisscholen in 
Vorden zijn natuurlijk ook van harte 
welkom op de BSO en kunnen, door 
de pedagogisch medewerkers, lopend 
of met de bakfiets dan naar hun 
school worden gebracht.

Kinderopvang Avonturijn en CBS ‘t Hoge 
bekrachtigen samenwerking
Vorden - Avonturijn, een organi-
satie voor kinderopvang, buiten-
schoolse opvang en gastouderbe-
middeling verzorgt sinds half au-
gustus de naschoolse opvang op 
CBS ‘t Hoge. Binnenkort zullen 
zij ook de tussenschoolse opvang 
voor school gaan organiseren. 
Avonturijn vindt het belangrijk 
dat kindcentra in of in de nabij-
heid van basisscholen gepositio-
neerd zijn.

Een prachtige zonnige dag zorgde 
voor een heerlijk ontspannen speel-
klimaat waar veel ouders met peuters 
maar ook opa’s of oma’s op af kwa-
men. Er waren diverse spelletjes geor-

ganiseerd, de peuters hadden hun best 
gedaan op een leuk eigen gemaakte 
fotolijst. En als kers op de taart kon-
den de peuters op een pony rijden die 
voor hen wel heel erg bekend voor-

kwam, want het paardje van de fami-
lie Beeftink is ook altijd van de partij 
tijdens het schoolreisje! Bij enkele 
spelletjes kregen de peuters een ge-
zonde snack: een appeltje,mandarijn 
of banaan aangeboden door Reinier 
de plaatselijke groenteman.

Al met al voor herhaling vatbaar.

Succesvolle speelochtend bij Ot en Sien

Vorden - Zaterdag 3 september heeft de jaarlijkse speelochtend bij 
SPSB peuterspeelzaal Ot en Sien plaatsgevonden en dat was wederom 
een succes.

De club is een activiteit die uitgaat van de Gereformeerde- 
en Hervormde gemeente van Vorden en is bedoeld voor 
kinderen van de basisschool. Iedereen vanaf groep 3 is van 
harte welkom. Zoals voorgaande jaren is de club in “Het 
Achterhuus” (achter de Gereformeerde kerk). De meeste 
kinderen weten wel hoe leuk club is. Voor wie het nog 
niet weet: er worden sportieve en leuke spelen, knutselen 

en nog veel meer georganiseerd. Samen iets doen is het 
belangrijkste. Elk jaar wordt de club afgesloten met een 
clubkamp. Op een van de onderstaande avonden zijn de 
kinderen welkom: 
De indeling van de clubs voor 2011/2012 is als volgt:
Groep 3/4 6-8 jaar dinsdag 18.30 - 19.30 uur 
Groep 5/6 8-10 jaar maandag 18.30 - 19.30 uur
Groep 7/8 10-12 jaar woensdag 18.30 - 19.30 uur

Info: Anita Eskes, email: a.h.eskes@kpnplanet.nl

Club is weer begonnen
Vorden - Vanaf maandag 12 september 2011 is club 
weer begonnen!



Leerlingen uit Zutphen, Warnsveld, 
Baak, Toldijk, Steenderen, Brummen, 
Vorden en Lochem zullen op 16 sep-
tember hun rondjes rennen van ruim 
anderhalve kilometer rondom het 
Bronsbergenmeer. Ze worden per ki-
lometer of rondje gesponsord door fa-
milie, buren en kennissen. Na afloop 
ontvangen ze een medaille en een 
leuke verrassing. De zevende UNI-
CEF-loop belooft weer een gezellige 
middag te worden. Stefan Groothuis 
komt tussen zijn drukke trainings-
schema’s door naar Zutphen om een 
rondje mee te rennen met de kin-
deren. En ook wethouder De Lange 
verruilt zijn drukke vergaderschema 
even voor een paar rondjes Brons-
bergenmeer om de kinderen aan te 
moedigen zoveel mogelijk rondjes te 
lopen voor UNICEF. Onder de deel-
nemers zullen ook een groot aantal 
jeugdige voetballers van de Zutphen-
se voetbalclub AZC zijn. De jeugdelf-
tallen van AZC sponsoren UNICEF 
en spelen met het logo van UNICEF 
Kids United op hun clubtenue en ve-
len van hen zullen meedoen aan de 
UNICEF-sponsorloop. 
Rondom het meer zijn allerlei leuke 
activiteiten voor de ouders, broertjes 
en zusjes van de deelnemers. Bij de 
stand van Aerofitt kan men de ei-
gen gezondheid peilen via de Inbody 
meting en Aerofitt verloot een gratis 
abonnement. Ook kunnen kinderen 
geschminkt worden. Bovendien is 
er tegen een kleine vergoeding een 
kopje koffie of thee met iets lekkers 
te krijgen. 
Het terrein van Fort Bronsbergen in-
clusief EHBO en toiletvoorzieningen 
is weer belangeloos beschikbaar ge-
steld voor UNICEF. Diverse sponsors 
zorgen voor drinken en een gezonde 

snack voor de deelnemende kinde-
ren. De basisscholen informeren de
leerlingen over de sponsorloop en
delen de benodigde materialen uit.
De organisatie van de loop is verder
geheel in handen van de regionale
vrijwilligers van UNICEF. 
Honger. Je moet er niet aan denken.
Je moet er wat aan doen. Onder dit
motto lopen de kinderen dit jaar voor
UNICEF. Zo’n 200 miljoen kinderen
in de wereld zijn chronisch onder-
voed. Dat wil zeggen dat ze dagelijks
te weinig of te eenzijdige voeding
krijgen. Per jaar sterven er zo’n 3 mil-
joen kinderen aan de gevolgen van
ondervoeding. Hongerende kinderen
blijven niet alleen klein, maar ook de
ontwikkeling van hun hersenen on-
dervindt ernstige schade. Zo kan een
gebrek aan jodium leiden tot een 12
tot 13% lager IQ dan gemiddeld. 
Het geld dat de kinderen op 16 sep-
tember bij elkaar lopen gaat naar pro-
jecten van UNICEF die ondervoeding
bij kinderen bestrijden of voorkomen.
UNICEF zorgt er bijvoorbeeld voor dat
ernstig ondervoede kinderen ‘plumpy
nut’ krijgen, een pindapasta met alle
essentiële voedingsstoffen waardoor
kinderen snel weer aansterken. Maar
UNICEF geeft ook voorlichting over
gezonde voeding en pleit ervoor dat
een land jodium toevoegt aan zout en
vitamine A aan suiker. In die gebie-
den waar een tekort is aan goed voed-
sel krijgen kinderen op deze manier
toch voldoende jodium en zout bin-
nen, waardoor gebrekkige groei en
blindheid worden tegengegaan. 
Kinderen die mee willen doen met
de UNICEF-loop en ouders die meer
willen weten over de loop kunnen
contact opnemen met Els Veraart in
Toldijk, telefoon (0575) 442445.

Schaatser Stefan Groothuis en weth. Rik de Lange

Rennen voor strijd 
tegen honger
Zutphen - Schaatssprinter Stefan Groothuis en de Zutphense locobur-
gemeester en wethouder sport Rik de Lange geven op vrijdagmiddag 16
september om 16.00 uur het startsein voor de UNICEF-sponsorloop voor
basisschoolleerlingen op Fort Bronsbergen in Zutphen. Beide zullen
ook een aantal rondjes meelopen om de kinderen aan te moedigen.

Dat de kerkelijke bestuurders de in-
stallatie van Marije van der Wilt aan-
duiden met een ‘gouden randje‘ is niet 
zo verwonderlijk, want de in Silvolde 
woonachtige aanstaande predikant, 
is geen onbekende in Vorden. Zij was 
sinds januari 2008 een bepaald aantal 
uren per week als JOP jongerenwer-
ker (Jeugd Organisatie Protestantse 
kerk) aan de hervormde en gerefor-
meerde gemeente in Vorden verbon-
den. In die functie hield zij zich met 
diverse groepen jongeren bezig. Mede 
door haar aanstaande benoeming tot 
predikant heeft zij onlangs afscheid 
genomen als jongerenwerker. Marije: 
‘ Het was voor mij een prachtige tijd. 
Boeiende jaren en bovenal geleerd 

om dingen samen te doen. In Vorden 
zijn circa 70 vrijwilligers bij dit werk 
betrokken die zich o.m. inzetten voor 
de kinder-nevendienst, oppasclub,  
leiding geven e.d. 
Vooral het opzetten van een theater-
weekend met de jeugd was prachtig 
om te doen. In de week in- studeren 
en op zondagmorgen tijdens een 
kerkdienst ‘theater ‘opvoeren. Het 
jongerenwerk geeft mij straks een 
handvat voor mijn taak als predikant. 
Het is voor mij een nieuwe stap. Ik 
sta pas aan het begin en zal in het 
beroep van dominee nog veel moeten 
leren. Ik kijk er wel naar uit’, zo zegt 
Marije van der Wilt. Zij ontvangt de 
pers deze morgen in De Voorde (ach-

ter de kerk) dat i.v.m. haar komst 
wat verbouwd zal worden. Een stuk 
van de gemeenschappelijke ruimte in 
het gebouw wordt straks de woonka-
mer van Marije. Verder heeft ze aan 
de voorkant van De Voorde nog een 
klein kantoor tot haar beschikking.
Het begin van haar predikantenloop-
baan moet gezien worden als een 
‘nascholingstraject’. Een verplicht 
traject van vier jaar dat uitgaat van 
de PTU (Protestantse Theologische 
Universiteit). Met name ook meer 
aandacht voor de leeftijdsgroep 25- 
50 jaar. Marije: ‘Een belangrijke gene-
ratie met wie ik graag in gesprek wil. 
De mensen thuis opzoeken en o.m. 
vragen of de kerk nog iets in hun le-
ven kan betekenen. Overigens word 
ik de komende jaren begeleid door 
een mentor, bij wie ik ook met even-
tuele vragen terecht kan. Daarnaast 
kan ik ook altijd een beroep doen op 
collega Jan Kool. Een prettige predi-
kant die mensen veel ruimte geeft. 
Hij was ook degene die mij destijds 
zo terloops polste of ik interesse had 
om in Vorden predikant te worden. 
Op die vraag, heb ik alvorens ‘ja’ te 
zeggen toch nog wel even over nage-
dacht. Ik ben blij met de 40 procent- 
aanstelling, d.w.z. ongeveer 2,5 dag 
per week. Het had trouwens best wat 
meer uren mogen zijn’, zo zegt Ma-
rije lachend. 

In de praktijk zal Marije van der Wilt 
één zondag per maand in Vorden een 
predikbeurt houden. Marije is moe-
der van de tweeling Jelmer en Elora. 
Haar man Herco is in Silvolde als pre-
dikant werkzaam. ‘Net als de periode 
dat ik als jongerenwerker in Vorden 
bezig was, kunnen mijn man en ik 
de werkzaamheden prima op elkaar 
afstemmen’, zo zegt ze. Geboren in 
Elspeet bezocht Marije na de basis-
school het atheneum in Elburg. Daar-
na gedurende één jaar (basisjaar) de 
Evangelische Hogeschool te hebben 
bezocht, heeft ze in Utrecht theolo-
gie gestudeerd. In die periode heeft ze 
ook haar man leren kennen. 

In Vorden komt ze straks in de ‘ver-
bouwde’ hervormde kerk te werken. 
Daarover zegt ze: ‘Zo’ n nieuwe kerk 
inspireert natuurlijk wel en ik hoop 
dat de inwoners van Vorden de weg 
naar deze kerk zullen vinden. In Ne-
derland loopt het kerkbezoek wat 
terug, echter daar wil ik mij niet bij 
neerleggen. Natuurlijk heb ik niet de 
illusie dat ik het tij kan keren. Je kunt 
de mensen er nu eenmaal niet aan de 
haren bij betrekken. Eén ding is ze-
ker, de kerk zal altijd blijven bestaan. 
Mijn streven is om in Vorden samen 
‘kerk te zijn‘, om samen met ieder-
een meer van het geloof te begrijpen’, 
zo zegt ze.

‘Ik kijk er naar uit’

Installatie Marije van der Wilt 
tot predikant

Vorden - In het kerkblad van de Protestantse Gemeente (in wording) 
staat het mooi omschreven: ‘Zondagmorgen 18 september belooft een 
zondag met een gouden randje te worden. Immers dan zal Marije van 
der Wilt haar intrede in Vorden doen en in het ambt van predikant 
worden geïnstalleerd. Dit zal in een feestelijke middagdienst om 14.30 
uur in de gereformeerde kerk plaats vinden’. Marije is in feite de op-
volgster van dominee Betty Neppelenbroek, die in februari afscheid 
nam en met emeritaat ging.

Marije van der Wilt aan de achterzijde van de kerk (Hackfort-deur)

Ruim 30 klaverjassers en jokeraars 
komen dan weer wekelijks bijeen 
voor een gezellige kaartmiddag bij 
Plaza in Vorden. Nieuwe deelne-
mers, vooral klaverjassers, zijn van 

harte welkom. De competitie be-
gint eind september en eindigt eind 
april volgend jaar. De gezelligheid 
staat natuurlijk voorop, maar voor 
de kenners: er wordt Amsterdams 
geklaverjast en Amerikaans gejo-
kerd. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de heer Th. 
Eijkelkamp (55 28 18) of de heer H. 
Heuvelink (55 11 89).

55+ kaartclub 26 september 
van start
Vorden - Maandagmiddag 26 
september a.s. gaat het nieuwe 
kaartseizoen van de 55+ kaart-
club weer van start.

Leerlingen uit Zutphen, Warnsveld, 
Baak, Toldijk, Steenderen, Brum-
men, Vorden en Lochem zullen op 16 
september hun rondjes rennen van 
ruim anderhalve kilometer rondom 
het Bronsbergenmeer. Ze worden 
per kilometer of rondje gesponsord 
door familie, buren en kennissen. 

Na afloop ontvangen ze een medaille 
en een leuke verrassing. 

De kinderen kunnen zich tussen 
15.00 en 16.30 uur melden bij de in-
schrijfkraam. Om 16.00 uur zullen 
Stefan Groothuis en wethouder De 
Lange het startsein geven voor de 
loop. De kinderen lopen zoveel rond-
jes als ze zelf willen en kunnen.

De zevende UNICEF-loop belooft 
weer een gezellige middag te wor-
den. Stefan Groothuis komt tussen 
zijn drukke trainingsschema’s door 
naar Zutphen om een rondje mee 
te rennen met de kinderen. En ook 
wethouder De Lange verruilt zijn 
drukke vergaderschema even voor 
een paar rondjes Bronsbergenmeer 
om de kinderen aan te moedigen zo-
veel mogelijk rondjes te lopen voor 
UNICEF. 

Onder de deelnemers zullen ook een 
groot aantal jeugdige voetballers van 
de Zutphense voetbalclub AZC zijn. 
De jeugdelftallen van AZC sponsoren 
UNICEF en spelen met het logo van 
UNICEF Kids United op hun clubte-

nue en velen van hen zullen mee-
doen aan de UNICEF-sponsorloop. 

Rondom het meer zijn allerlei leuke 
activiteiten voor de ouders, broertjes 
en zusjes van de deelnemers. Bij de 
stand van Aerofitt kan men de ei-
gen gezondheid peilen via de Inbody 
meting en Aerofitt verloot een gratis 
abonnement. Ook kunnen kinderen 
geschminkt worden. Bovendien is 
er tegen een kleine vergoeding een 
kopje koffie of thee met iets lekkers 
te krijgen. 

Het terrein van Fort Bronsbergen in-
clusief EHBO en toiletvoorzieningen 
is weer belangeloos beschikbaar ge-
steld voor UNICEF. Diverse sponsors 
zorgen voor drinken en een gezonde 
snack voor de deelnemende kinde-
ren. Basisscholen uit Brummen, 
Zutphen, Warnsveld, Vorden en Lo-
chem hebben hun medewerking aan 
de loop toegezegd. Zij informeren de 

leerlingen over de sponsorloop en 
delen de benodigde materialen uit. 
De organisatie van de loop is verder 
geheel in handen van de regionale 
vrijwilligers van UNICEF. 

Kinderen die mee willen doen met 
de UNICEF-loop en ouders die meer 
willen weten over de loop kunnen 
contact opnemen met Els Veraart 
in Toldijk, telefoon: 0575 - 442445.
Honger. Je moet er niet aan denken. 
Je moet er wat aan doen. 

Onder dit motto lopen de kinde-
ren dit jaar voor UNICEF. Zo’n 200 
miljoen kinderen in de wereld zijn 
chronisch ondervoed. Dat wil zeg-
gen dat ze dagelijks te weinig of te 
eenzijdige voeding krijgen. Per jaar 
sterven er zo’n 3 miljoen kinderen 
aan de gevolgen van ondervoeding. 
Hongerende kinderen blijven niet 
alleen klein, maar ook de ontwikke-
ling van hun hersenen ondervindt 

ernstige schade. Zo kan een gebrek
aan jodium leiden tot een 12 tot
13% lager IQ dan gemiddeld. 

Het geld dat de kinderen op 16 sep-
tember bij elkaar lopen gaat naar
projecten van UNICEF die ondervoe-
ding bij kinderen bestrijden of voor-
komen. UNICEF zorgt er bijvoor-
beeld voor dat ernstig ondervoede
kinderen ‘plumpy nut’ krijgen, een
pindapasta met alle essentiële voe-
dingsstoffen waardoor kinderen
snel weer aansterken. 

Maar UNICEF geeft ook voorlichting
over gezonde voeding en pleit er-
voor dat een land jodium toevoegt
aan zout en vitamine A aan suiker.
In die gebieden waar een tekort is
aan goed voedsel krijgen kinderen
op deze manier toch voldoende jo-
dium en zout binnen, waardoor ge-
brekkige groei en blindheid worden
tegengegaan.

Schaatssprinter Stefan Groothuis ook van de partij

Unicef Sponsorloop voor strijd tegen honger
Vorden - Schaatssprinter Stefan Groothuis en de Zutphense loco-bur-
gemeester en wethouder sport Rik de Lange openen op vrijdagmiddag 
16 september de UNICEF-sponsorloop voor basisschoolleerlingen op 
Fort Bronsbergen in Zutphen. Beide zullen ook een aantal rondjes 
meelopen om de kinderen aan te moedigen.



De ‘dreun’ die werd uitgedeeld kwam 
van het Rijk en eigenlijk zeer onver-
wacht. Wat was het geval? De totale 
kosten van de herinrichting van de 
dorpskerk en de restauratie van de 
kerkramen bedragen 975.000 euro, 
onderverdeeld 425.000 euro voor 
de restauratie van de kerkramen en 
550.000 euro voor de herinrichting 
van de dorpskerk. De benodigde ‘cen-
ten‘ voor de her- inrichting (daarover 
straks meer) werden gerealiseerd. 
Voor de restauratie van de kerkra-
men had men goede hoop dat een 
subsidieaanvraag bij de BRIM (Besluit 
Rijkssubsidie Instandhouding Monu-
menten) van 212.000 euro gehono-
reerd zou worden. Dat zou dan be-
tekenen dat eerst alle ramen van de 
kerk gerestaureerd zouden worden 
en dan pas de vloertegels leggen.
Echter de aanvraag werd niet geho-
noreerd, ‘Vorden‘ werd uitgeloot. 
‘Toen dat bekend werd, betekende 
dat voor ons een dramatische ontwik-
keling’, zo zegt Hans Aartsen. Toch 
ging men niet bij de pakken neerzit-
ten. Integendeel zelfs. Dan maar eerst 
de vloertegels aanleggen en de res-
tauratie van de kerkramen uitstellen. 

Henk Menkveld: ‘Er werden vanuit 
heel Nederland zo’n 2400 aanvragen 
voor subsidie bij de BRIM ingediend, 
waarvan 1800 aanvragen werden 
goedgekeurd. Uiteindelijk werden er 
na loting 600 toegekend. Helaas wa-
ren wij daar niet bij. BRIM stelt het 
komende jaar weer 50 miljoen sub-
sidie voor restauraties beschikbaar. 
Wij dienen opnieuw een aanvraag in 
en dan maar hopen dat wij meer ge-
luk hebben’, zo zegt hij. Gerrit Vlog-
man: ‘Hebben we weer pech, gewoon 
blijven proberen’!
Ondanks deze tegenvaller overheerst 
bij de verschillende commissies toch 
een groot gevoel van tevredenheid, 
want op zondag 23 oktober kan de 
hervormde kerk weer geopend wor-
den. Wat betreft de herinrichting van 
de kerk (kosten 550.000 euro) heeft 
de commissie Geld- en Fondsenwer-
ving, een fantastische prestatie gele-
verd waarvoor ‘wij als kerk veel waar-
dering hebben’ (woorden gesproken 
door Hans Aartsen). Gerrit Vlogman 
daarover: ‘Onze commissie bestond 
uit zeven leden. Wij hebben vier 
maanden lang elke vrijdagochtend 
met veel inzet en enthousiasme ver-

gaderd met als insteek acties op touw 
te zetten.
De kerk heeft zelf in de loop der ja-
ren voor deze verbouwing 226.600 
euro gereserveerd. Daar kwamen 
de recessiegelden van de provincie 
Gelderland bij, hetgeen uiteindelijk 
betekende dat de commissie Geld- 
en Fondsenwerving moest trachten 
de ontbrekende 125.00 euro bijeen 
te krijgen. Geen gemakkelijke klus, 
maar we zijn er met veel enthousias-
me aan begonnen en er in geslaagd. 
Zo deden we een beroep op het Vor-
dense bedrijfsleven (opbrengst 21.000 
euro). Verkoop schilderijen en ban-
ken (4000 euro), Cultuuravond (2000 
euro). Sponsoring tegels/stoelen en 
verkoop kalenders (50.400 euro). Via 
‘goede doelen’ ontvingen we 50.200 
euro. En dan de inbreng van noem 
het maar de jongeren van Marije van 
der Wilt, met het tegen betaling aan-
bieden van diensten, zoals bijvoor-
beeld auto’ s wassen e.d. (1620 euro)’, 
zo legt Gerrit Vlogman uit.
‘ Toen ik dat allemaal zag en hoorde, 
sprongen mij van ontroering de tra-
nen in de ogen. Dat al die acties voor 
de kerk zo leefden in Vorden, gewel-
dig allemaal’, zo zegt Hans Aartsen 
die aansluitend een flinke pluim op 
de hoed stak van de Werkgroep Bouw. 
‘Het is de werkgroep gelukt om bin-
nen de begroting te blijven, petje- af’, 
aldus Hans Aartsen die tevens de Ker-
kenraad complimenteerde voor het 
feit dat deze haar goedkeuring heeft 
durven gegeven aan al die plannen. 
Henk Menkveld: ‘Onze werkgroep 
Bouw bestond uit slechts drie perso-
nen: Henk Droppers, Dick Star en on-
dergetekende. Ons uitgangspunt was 
uiteraard om te trachten binnen de 
begroting te blijven. Dat het niet zou 
lukken, was onze eer te na. 
De werkgroep heeft zelf de selectie 
aannemers gedaan met het accent op 
zoveel mogelijk Vordense inbreng . 
We hebben alles in het werk gesteld 
om de beste kwaliteit te krijgen en 
dat is ons gelukt. Het bestek hebben 
we ook zelf geschreven’, zo zegt hij. 
Hans Aartsen: ‘We hebben de afgelo-
pen negen maanden (momenteel nog 
steeds) gebruik mogen maken van de 
gereformeerde kerk. Wij zijn in die 
periode dichter naar elkaar toege-
groeid. Noem het maar een rijpings-
proces richting toekomst (fusie). Ho-
pelijk dat door de komst van Marije 
van der Wilt zich straks nog meer 
jongeren aangesproken voelen om de 
diensten in onze kerk te bezoeken. 
Het nieuwe interieur is gemakkelijk 
‘zittend‘ , dus meer bezoek moet luk-
ken’, aldus Hans Aartsen lachend.

Zondag 23 oktober openingsdienst

Restauratie dorpskerk nadert voltooiing

Vorden - Ondanks het feit dat ze onlangs een geweldige dreun te verwer-
ken kregen, vrolijke gezichten in De Voorde. Drie mensen napratend 
over de verschillende acties die op touw zijn gezet om de hervormde 
dorpskerk een ‘facelift ‘ van jewelste te geven! Gerrit Vlogman ‘voor-
man‘ van de commissie Geld- en Fondsenwerving, Hans Aartsen (inte-
rieurcommissie) en Henk Menkveld (werkgroep Bouw). Zij allen zijn er 
met tal van vrijwilligers in geslaagd om de kerk te her - inrichten.

Gerrit Vlogman en Hans Aartsen blij met resultaat.

Restauratie kerkramen naar later tijdstip.

Wij hechten aan kwaliteit. Onze kwaliteitseisen ziet u niet alleen terug in het resultaat, maar ook in de wijze 

waarop wij onze producten voor u realiseren. We zien er op toe dat ons werk gegarandeerd goed is. U krijgt 

de kwaliteit die voor ons vanzelfsprekend is, voor een vanzelfsprekend goede prijs. Natuurlijk maken we 

daarin verantwoorde & groene keuzes. Want ook met het milieu zijn we duurzaam verbonden. U bent van 

harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, (0575) 55 10 10, www.weevers.nl  
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Kwaliteitgericht

De herfstperiode is een prachtige 
tijd. Langzaam afscheid nemend van 
de zomer en opmaken voor de kou-
dere maanden van het jaar. Wan-
neer de dagen korter worden en de 
bomen hun mooiste kleuren tonen. 
,,De maanden waarin de feestda-
gen weer voor de deur staan en de 
sfeer in huis weer warmer wordt. 
Culinair gezien is dit ook de periode 
waar de Achterhoek om bekend 
staat: ‘het wild eten’”, zo verklaart 
Nynke Dolphijn die samen met Hen-
rike Lobbes en Tineke Wantia van 
Hampshire Hotel Avenarius voor de 
organisatie van de Herfstfair tekent. 
Wat kan men zoal verwachten tij-
dens de Herfstfair. Nynke Dolphijn: 
,,Mooi ingerichte stands in een 
prachtige kasteeltuin die uiteraard 
geheel in sfeer is aangekleed. Op al-
le gebieden is er wel iets te vinden: 
van interieur tot exterieur en van 

culinair tot mode. Een fair met aan-
dacht voor de goede dingen in het 
leven. Alle deelnemers komen met 
liefde voor het vak. Men kan letter-
lijk en figuurlijk de herfst komen 
proeven bij de diverse deelnemers.” 
De kasteeltuin zal voor de fair aan-
gekleed worden met pagodetenten 
en decoratie passende in het thema 
herfst. 

De horecaverkoop wordt verzorgt 
door Orangerie Huize Ruurlo/
Hampshire Hotel Avenarius. Is men 
benieuwd wie de deelnemers zijn op 
deze fair, of bent u geïnteresseerd in 
deelname? Kijk dan op de website: 
www.orangerie-ruurlo.nl. De fair is 
op beide dagen van 11.00 tot 17.00 
uur te bezoeken. Parkeren kan aan 
de Stapeldijk of aan de Batsdijk. 
Kortom een heerlijke dagje uitvoor 
het gehele gezin.

Twee dagen genieten van inspiratie voor de herfst

Herfstfair bij Orangerie 
Huize Ruurlo
Ruurlo - De Orangerie en de kasteeltuin van Huize Ruurlo staan 
zaterdag 1 oktober en zondag 2 oktober weer helemaal in het teken 
van het thema ‘Genieten!’ Op beide dagen organiseert Hampshire 
Hotel Avenarius namelijk een Herfstfair. Na de succesvolle Lente-
fair in maart staat ook nu weer een heerlijke dag uit te wachten in 
het hart van de Achterhoek: Ruurlo.
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SUPER SEPTEMBER VOORDEEL 
Wie in de actieperiode een bezoek 
brengt aan de showroom van Herwers 
Nissan profiteert van Super Septem-
ber voordeel. Zo kan de korting op 
de Nissan PIXO Herwers Edition oplo-
pen tot 1.600 euro. De Nissan NOTE 
is tijdens de show te verkrijgen met 
maximaal 1.500 euro voordeel. Ook 
bij aanschaf van een Nissan MICRA, 
QASHQAI of JUKE is er te profiteren 
van Super September kortingen. 

NIEUWE NISSAN MICRA DIG-S
Nieuw in de showroom is de Nissan 
Micra DIG-S. Deze Nissan biedt klan-
ten waar ook ter wereld de unieke 
combinatie van lage gebruikskosten, 
innovatieve technologie en aanspre-
kende prestaties - maar bovenal heel 
veel rijplezier. Er hoeft geen aan-
schafbelasting (BPM) betaald te wor-
den, dat scheelt al snel 1.000 euro. 

Ook de motorrijtuigenbelasting blijft 
achterwege. Geen enkele andere ben-
zineauto in zijn segment kan tippen 
aan zijn efficiency. Alleen een soort-
gelijke dieselauto komt misschien in 
zijn buurt.

ELEKTRISCHE NISSAN LEAF
Ook nieuw in de showroom is de 
elektrische Nissan LEAF. De Nissan 
LEAF is de eerste elektrisch aange-
dreven gezinsauto die in Nederland 
leverbaar is. Vijf zitplaatsen, een flin-
ke bagageruimte, communicatie met 
iPhone of pc: hij heeft alles in huis, 
plus natuurlijk volledig elektrische 
aandrijving. 

Vanwege de vernieuwende techniek 
is de Nissan LEAF gekozen tot Auto 
van het jaar 2011 en Wereldauto van 
het jaar 2011. De auto heeft een lithi-
um-ion-accu aan boord waarmee hij 

175 kilometer kan afleggen - geme-
ten volgens Europese verbruiksnor-
men. Ook heeft  de volledig elektrisch 
aangedreven Nissan LEAF tijdens de 
Euro NCAP-crashtests de maximale 
score van vijf sterren gekregen voor 
botsveiligheid. Het is voor het eerst 
dat een elektrische auto de maximale 
score haalt tijdens de botsproeven van 
de onderzoeksorganisatie. De Nissan 
LEAF is er vanaf 34.990 euro.

OCCASIONS
Naast de nieuwe Nissan modellen is 
er ook een groot aanbod aan occasi-
ons van diverse merken in diverse 
prijsklassen tijdens de Super Septem-
ber Show. 

Alle reden om eens langs te komen. 
Tijdens de Super September Show zijn 
er immers veel superaanbiedingen. 
De openingstijden van de show bij 
Herwers Nissan in Doetinchem, Hen-
gelo Gld en Zevenaar zijn maandag 
t/m donderdag van 09.00 - 18.00 uur, 
vrijdag 09.00 - 20.00 uur en zaterdag 
van 09.00 - 17.00 uur. Kijk voor meer 
informatie op www.herwers.nl

Super September Show 
bij Herwers Nissan

Hengelo - Van 14 t/m 24 september vindt bij Herwers Nissan de               
Super September Show plaats. Tijdens deze show is er te profiteren 
van verschillende aantrekkelijke aanbiedingen en er is een groot            
aanbod aan occasions! Bovendien staat de nieuwe Nissan Micra DIG-S 
in de showroom.

U bent van harte welkom bij Herwers Nissan.

Het is weer oogsttijd in de boom-
gaard. Niet alleen bij de professionele 
fruitteler, maar ook in de particuliere 
tuinen en de hoogstamboomgaarden 
begint het fruit te kleuren. Niks lek-
kerder dan een vers appeltje van ei-
gen boom, maar soms hangt er te veel 
fruit om op te eten of zelf te verwer-
ken. Waarom de appel- en perenoogst 
niet laten persen tot heerlijk sap? Sap 
van eigen oogst - hoe werkt dat? 
“Neem uw appels- en perenoogst mee 
naar Fruitbedrijf Horstink en stort de-
ze op de band van de Mobipers.” Het 
fruit wordt gewassen, geraspt en ge-
perst. Het verse sap wordt gepasteu-

riseerd (ca. 80 C) en direct afgevuld in
5ltr bag-in-box verpakking. “U kunt
het sap van uw eigen appel- en peren-
oogst gelijk meenemen.” Afhankelijk
van het ras en de kwaliteit van het
fruit kan van ca 7 kg appels 5 liter
sap geperst worden. 

De gesloten verpakking is minimaal
2 jaar houdbaar en na opening zo’n
2 maanden houdbaar (ook buiten de
koeling). De kosten zijn slechts 1 euro
per liter (persen incl. verpakking). 
Kijk voor meer informatie op 
www.fruitbedrijfhorstink.nl 
of bel (0575) 45 16 43.

Heerlijk sap van eigen 
appel- of perenoogst!

Steenderen - Op zaterdag 24 september aanstaande komt Mobipers
naar Fruitbedrijf Horstink te Steenderen om het fruit te persen, zodat
het hele jaar door genoten kan worden van eigen appelsap!

Sap van eigen appels en peren wordt gemaakt met de Mobipers.

Er zal een presentatie worden gege-
ven door rijschoolhouder Maalder-
ink uit Steenderen die over nieuwe 
verkeersborden en verkeersregels 
gaat. Daarnaast zal Mevr. D. Ver-
meulen het onderwerp behandelen 
over de Regiotaxi en het vervoer met 

Valys. Plaats van handelen is Den 
Bremer in Toldijk en de aanvang 
van deze middag is 14.00 uur. 

Tips voor de 50 plussers onder ons: 
betreffende verkeersregels en ver-
keersborden, maken deze middag 
tot een nuttige en informatieve 
middag. Deze bijeenkomst is voor 
iedereen toegankelijk en is gratis te 
bezoeken. 

De organisatie hoopt een ieder graag 
te ontmoeten op 21 september.

ANBO Verkeersmiddag
Toldijk - Op woensdag 21 sep-
tember aanstaande zal er in 
Den Bremer een themamiddag 
zijn over verkeer / vervoer onder 
auspiciën van ANBO Hengelo-
Steenderen. Aanvang 14.00 uur.

De rijvaardigheidsrit is bedoeld om 
de bestuurders inzicht te geven in het 
eigen verkeersgedrag en vrijblijvend 
adviezen te krijgen over eventuele 
verbeteringen in het rijgedrag. In een 
ontspannen sfeer gaan de rijadviseurs 
met de deelnemers, die zich voor 
deze rit hebben opgegeven, ongeveer 
een half uur rijden in hun eigen auto 
richting Zutphen of Doetinchem. Het 
gaat daarbij niet om een examen of 
een test! Met de rijadviseur wordt de 
rit nabesproken onder het genot van 
een kop koffie of thee. Aansluitend 
kunnen de deelnemers een gehoor- 
en een ogentest doen. Ook is er een 
theoretisch gedeelte in het program-

ma opgenomen om de kennis van 
de (nieuwe) verkeersregels en de ver-
keerborden op te vijzelen, zoals het 
rijden op de rotondes, de maximum 
snelheden in relatie met de wegmar-
kering, fietsstroken en fietssuggestie-
stroken, enz. 

De rijvaardigheidsritten worden geor-
ganiseerd door de Stichting Welzijn 

Steenderen en Veilig Verkeer Neder-
land, afdeling Bronckhorst met steun 
van de gemeente Bronckhorst. 
De inschrijving is mogelijk tot 19 sep-
tember aanstaande. Voor meer infor-
matie en/of aanmelding, wordt ver-
wezen naar mevrouw I. Bijsterbosch, 
tel. (06) 10687320, de heer G. Jansen, 
tel. (0575) 462056 of de heer E. Steen-
tjes, tel. (0314) 622126.

Dinsdag 11 oktober 2011 bij Den Bremer in Toldijk
Rijvaardigheidsritten voor inwoners Bronckhorst
Bronckhorst - De rijvaardigheids-
ritten in de gemeente Bronckhorst 
gaan weer van start voor automo-
bilisten van vijftig jaar en ouder. 
De ritten worden gehouden op 
dinsdag 11 oktober bij restaurant 
Den Bremer in Toldijk. Inwoners 
van de gemeente Bronckhorst van 
vijftig jaar en ouder kunnen zich 
voor deze rijvaardigheidsrit in-
schrijven bij de Stichting Welzijn 
in Steenderen of bij Veilig Verkeer 
Nederland afd. Bronckhorst.

Na de rijvaardigheidsrit geeft de ritbegeleider adviezen over het rijgedrag.

Zaterdag 1 oktober

De Oost Gelre Battle,
4-all

Zondag 2 oktober

Oogstfeest
Grote tent op de Markt in Lichtenvoorde - Entree vrij



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

Datum Activiteit Plaats Tijd
14-09 Welzijn Steenderen, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
15-09 Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur
21-09 ANBO, verkeersregels,
 Regiotaxi en Valys Den Bremer, Toldijk 14.00 uur
21-09 Senioren 60+, bingomiddag Informatie volgt volgt
21-09 Welzijn Steenderen, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
21-09 ANBO, middagprogramma Info volgt volgt
21-09 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen afspraak
22-09 Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur
27-09 Geheugenspreekuur Leefwinkel, Zelhem 10.00 uur
28-09 ANBO Hengelo/Steenderen, fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
28-09 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen afspraak
29-09 Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur
29-09 Welzijn DHK, fietsen met . . . Zorgcentrum, Hoog-Keppel 14.00 uur
05-10 Bejaardensociëteit Ons Contact Den Bremer, Toldijk 14.30 uur

ALGEMEEN
WereldAlzheimerDag 2011 in de Slangenburg
Organisatie: afdeling Doetinchem en omstreken van Alzheimer Nederland. Op za-
terdag 17 september van 13.30 tot 16.30 uur in en rond het Koetshuis van Kasteel 
Slangenburg te Doetinchem.
Programma-onderdelen: informatie over alles wat met dementie te maken heeft; 
ontspannende elementen als boswandeling, huifkartocht, liedjes uit vroeger tij-
den, rondleiding door Kasteel Slangenburg. Vooral bedoeld voor mensen met de-
mentie en hun familie, mantelzorgers, personeel verzorgings- en verpleeghuizen. 
Verder is iedereen welkom die belangstelling heeft.
Deelname is geheel gratis. Aanmelden kan, maar is niet nodig. Voor meer informa-
tie: tel. 06-20412665 en E-mail doetinchem@alzheimer-nederland.nl

GEHEUGENSPREEKUREN
Uw geheugen laat u in de steek. Dit betekent niet dat u dement wordt. Maakt u 
zich zorgen over uw geheugen? Bezoek dan een geheugen spreekuur in uw buurt. 
In de agenda hierboven leest u wanneer ze in Bronckhorst zijn. De eerstvolgende 
is op 27 september in Zelhem.

RIJVAARDIGHEIDSRITTEN
De  zeer gewilde rijvaardigheidsritten voor automobilisten van vijftig jaar en ouder 
in de gemeente Bronckhorst zijn er weer. U las hierover al in onze vorige rubriek. 
De ritten worden gehouden op dinsdag 11 oktober bij restaurant Den Bremer in 
Toldijk. De kosten van deze rijvaardigheidsritten bedragen € 12,50 per deelnemer. 
U kunt zich nog opgeven tot 19 september a.s. Voor meer informatie en/of aanmel-
ding kunt u bellen met mevrouw I. Bijsterbosch tel.06 10687320, de heer G. Jansen, 
tel. 0575-462056 of de heer E. Steentjes, tel. 0314-622126.

WAT IS WIJSHEID?
Bij de wijkagent is een mooi boekje over senioren en veiligheid te krijgen. Het heet: 
Ook werken aan veiligheid: Dat is wijsheid!. Zo nu en dan leest u in deze rubriek 
een klein stukje over wat u zelf kunt doen om u veiliger te voelen.
De kans op slachtofferschap neemt na het 25e levensjaar af. Met name in de cate-
gorie 65 jaar en ouder is de kans om slachtoffer te worden van een misdrijf aan-
zienlijk kleiner dan in de jongere leeftijdscategorieën. Maar door de voortdurende 
aandacht voor geweld en agressie in de maatschappij zijn de angstgevoelens van 
met name senioren juist toegenomen. Onveiligheid komt voort uit de angst om 
ooit zelf slachtoffer te worden. U kunt zich veiliger voelen door de kans op slacht-
offerschap te verkleinen, maar ook door anders met de zaken om te gaan.
Als er in uw omgeving iets naars gebeurt heeft dat nogal eens de aandacht van de 
gezamenlijke pers. Het gevolg is dat die ene gebeurtenis telkens word herhaald en 
de nare gevoelens die erbij horen meerdere keren worden opgewekt. Wees kritisch 
bij het lezen of kijken naar deze berichten. Aan het oplopen van de angstgevoelens 
kunt u zelf wat doen door  u te concentreren op meer positieve berichtgevingen.
Nieuwsgierig geworden naar wat er nog meer staat in het boekje? U kunt bij de 
wijkagent naar binnen stappen en het boekje en nog veel meer informatie te halen. 
Die er uw voordeel mee!

RIJVAARDIGHEIDSRITTEN
De rijvaardigheidsritten in de gemeente Bronckhorst gaan weer van start voor au-
tomobilisten van vijftig jaar en ouder. De ritten worden gehouden op dinsdag 11 
oktober bij restaurant Den Bremer in Toldijk. De rijvaardigheidsrit is bedoeld om de 
bestuurders inzicht te geven in het eigen verkeers¬gedrag en vrijblijvend adviezen 
te krijgen over eventuele verbeteringen in het rijgedrag. In een ontspannen sfeer 
gaan de rijadviseurs met de deelnemers, die zich voor deze rit hebben opgegeven, 
ongeveer een half uur rijden in hun eigen auto richting Zutphen of Doetinchem. 

Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel, tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00 
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur, 
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
of l.vanuden@sswb.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Wilma Berns, ouderenadviseur)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur. Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem 
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. Paul Tiggeloven (ouderen-
adviseur/coördinator) Tel. 0314-622074
E-mail: swozel@xs4all.nl

Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8 tevens 
steunpunt WMO-loket, maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 11.00 uur. Tel. 0314-621139
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34 elke tweede 
maandag van de maand van 11.00 tot 11.45 uur.
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87 elke derde 
dinsdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur

Met de rijadviseur wordt de rit nabesproken. Aansluitend 
kunnen de deelnemers een gehoor- en een ogentest doen. 
Ook is er een theoretisch gedeelte in het programma op-
genomen om de kennis van de (nieuwe) verkeersregels en 
de verkeersborden op te halen. De rijvaardigheidsritten 
worden georganiseerd door Stichting Welzijn Steenderen 
en Veilig Verkeer Nederland, afdeling Bronckhorst met 
steun van de gemeente Bronckhorst.
De kosten van deze rijvaardigheidsritten bedragen € 12,50 
per deelnemer. De inschrijving is mogelijk tot 19 septem-
ber a.s. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u 
bellen met mevrouw I. Bijsterbosch tel. 06-10687320, de 
heer G. Jansen, tel. 0575-462056 of de heer E. Steentjes, 
tel. 0314-622126.

RECTIFICATIE: GYM IN DE SPORTHAL
De gymles voor de jonge oudere is weer begonnen. Deze 
gezonde activiteit vindt plaats in sporthal ’t Hooge Wes-
sel op woensdagochtend van 8.30 tot 9.30 uur. Naast de 
grondgymnastiek worden er allerlei sport en speloefenin-
gen gedaan om het lichaam soepel te houden. Contact-
persoon: mevr. Wil Geurts, De Bongerd 8, Steenderen, 
451683.

COMPUTERCURSUS
Donderdag 6 oktober (en niet 29 september zoals eerder 
gemeld) gaan de computercursussen weer van start. Als 
u zich hebt opgegeven krijgt u binnenkort hierover be-
richt. Er is nog een plaatsje vrij voor de vier lessen creatief 
met Word. De cursus wordt gegeven op donderdagavond 
in basisschool De Steenuil. De lestijden zijn van 20.00 tot 
21.30 uur. Informatie en opgeven bij Ineke Bijsterbosch, 
tel. 06 - 106 87 320.

BEZOEK EN OPPASSERVICE
De Bezoek en Oppas Service is bedoeld om de mantelzorg 
te ontlasten. Dit gebeurt door vrijwilligers die op afge-
sproken momenten even de zorg komen overnemen van 
de mantelzorger. Ook kunnen zij op afspraak een bezoek-
je komen brengen aan ouderen die dat graag willen. 
Zorgt u voor iemand en vindt u het moeilijk wat tijd voor 
uzelf te nemen? Neem dan contact op met de ouderenad-
viseur. 06 10687320. Zij kan samen met u kijken wat de 
mogelijkheden zijn om met inschakeling van een vrijwil-
liger u wat ‘lucht’ en onbezorgde vrije tijd te gunnen.

ACTIVITEITEN IN WOONZORGCENTRUM 
DE BLEIJKE
Entree is 3 euro p.p. inclusief 1 kop koffie/thee 
en 1 consumptie.
Za. 24 sept. Muziekmiddag met 
 John Wils 14.30-16.00 uur
Wo. 28 sept. Salonorkest 
 Happy Days 14.30-16.00 uur
Do. 6 okt. Smartlappenkoor 
 Hollands Glorie 19.30-21.30 uur

Spelletjesmiddag. Elke woensdagmiddag worden in het 
bruincafé spelletjes gespeeld.
Dineren in De Bleijke. Voor € 6,75 kunt u om 12.00 uur 
genieten van een warme maaltijd. Aanmelden is niet nodig.
Uitleen rolstoel. In het woonzorgcentrum kunt u voor 
een dag een rolstoel lenen. Hier zijn geen kosten aan ver-
bonden.

COMPUTERCURSUS
Bij voldoende deelname worden in het najaar de volgende 
computercursussen georganiseerd. Docent: Henk Roes

 Word 2010: 6 lessen à 1.30 uur, tijd: 18.30-20.00 uur
 BASISCURSUS WORD 2011 OP WOENSDAGAVOND

 september oktober november december
 21 september   5 oktober 2 november 
 28 september 12 oktober  
 26 oktober  

 Basiscursus internet/e-mail: 3 lessen à 1.30 uur
 BASISCURSUS INTERNET/E-MAIL OP WOENSDAGAVOND

 september oktober november december
    9 november 
  16 november 
  30 november 

Aanmelden kan bij:
KBO Hengelo: mevr. C.J.M. Ditshuizen-van Hummel, 
tel. 461435
KBO Keijenborg: mevr. J. Eijkelkamp, tel. 463130
ANBO Hengelo/Steenderen: de heer A. Grotenhuys, 
tel. 461272
Stichting Welzijn Hengelo: mevr. A. Vermeulen, 
tel. 465281
Henk Roes, tel. 461061

BETER ZIEN
Op woensdag 14 september organiseert KBO Hengelo in
samenwerking met Stichting Welzijn Hengelo een the-
mabijeenkomst met als onderwerp ’Beter zien’. Samen
met de optometrist Ariënne Wellner van Bartiméus ver-
zorgt Harry van Aalten, gezondheidsvoorlichter KBO, een
presentatie waarin aandacht wordt besteed aan het be-
wust maken van de risico’s van oogproblemen op latere
leeftijd en wat men hieraan zelf kan doen.
Locatie: Café restaurant Leemreis. Aanvang: 14.00 uur.
Kosten: geen. Opgave bij Jo van Aken, tel 461800 en Ans
Vermeulen, tel. 465281.Ook niet KBO leden zijn welkom.

STUDIEKRING VOOR OUDEREN
Bij voldoende belangstelling willen we weer starten met
een Studiekring voor Ouderen. Tijdens de kring worden
eigen gekozen onderwerpen met elkaar uitgediept. Het
kan daarbij gaan over bij voorbeeld choloca maken, Na-
poleon, vulkanen etc. etc. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de ouderenadviseur Ans Vermeu-
len, tel. 465281.

BILJARTEN
In Hengelo willen we het biljarten uitbreiden, lijkt het u
leuk om mee te spelen of om te leren biljarten dan kunt
u zich hiervoor aanmelden bij de ouderenadviseur. Ook
vrouwen zijn van harte welkom.

HANDMASSAGE
Even heerlijk ontspannen. Mirjam Boerhout wil u graag
leren om elkaar een eenvoudige handmassage te geven.
Deze cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en zal plaatsvin-
den in de Bleijke. De kosten zijn € 50.-. Voor meer infor-
matie of aanmelding kunt u contact met Ans Vermeulen,
tel. 465281.

EEN INFORMATIE EN ONTMOETINGSMIDDAG 
IN HET DORPSCENTRUM
Op 16 september is er een Informatie- en ontmoetingsmiddag in
het Dorpscentrum van 14.00 tot 17.00 uur, georganiseerd door
Stichting Welzijn Vorden, ouderenbonden en het Dorpscentrum.
De aanleiding is dat bij Stichting Welzijn Vorden vra-
gen binnenkomen naar informatie over activiteiten. Het
blijkt dat niet iedereen weet welke activiteiten er zijn
en op welke plek. Vooral ouderen die alleen zijn komen
te staan of hun kinderen informeren naar de mogelijk-
heden. Daar willen wij in tegemoet komen en op deze
middag zoveel mogelijk de bestaande activiteiten en ook
nieuwe laten zien.Er zijn verschillende mogelijkheden,
zoals: schilderen, tekenen, kaarten maken, glas grave-
ren, iets over tuinieren. etc. Muziek is een leuke hobby
en daarom komt ook het Vordense Huisvrouwen Orkest.
Er zijn verschillende gezelschapsspelen waaraan  u mee
kunt doen of ook voor kunt opgeven, zoals koersbal,
rummi-cub- kaarten, sjoelen, darten, klootschieten en
jeu de boules. etc.

De hobby-club voor ouderen is aanwezig om de zelf ge-
maakte spullen te laten zien en te verkopen. De hobby-
ruimte kan worden bekeken waar ouderen 3 keer per
week met elkaar hobby-en. 
Over bewegingsvormen zoals: meer bewegen voor oude-
ren, bewegingsvormen zoals haptonomie en yoga. Zijn er
voldoende mensen die geïnteresseerd zijn in haptonomie
en yoga, dan kan er een workshop gegeven worden. Over
de cursus bridgen is voldoende informatie te krijgen. Ook
over een geheel nieuwe cursus ‘schrijven van levensver-
halen’ ligt informatiemateriaal. Voor deze cursussen kan
men zich aanmelden.
Er is de mogelijkheid om zich met elkaar te verdiepen
in de computer en eventueel een  computerclub op te
zetten. Er wordt gepoogd een filmclub op te zetten, er is
filmapparatuur aanwezig.

 

 



Bij het Friesche Paard werd er ge-
keurd in diverse rubrieken waar een 
eerste, tweede en derde premie te 
verdienen viel. Volgens Han Kuipers, 
voorzitter van de organiserende Fok-
vereniging Het Friesche Paard Twen-
te-Achterhoek, was de aanvoer ma-
tig. “Dat heeft vooral te maken met 
de recessie waar we last van hebben. 
De prijzen van de veulens liggen hele-
maal op z’n kont”. Over de kwaliteit 
van de veulens was de jury over het 
algemeen tevreden. 
De Nationale keuring van de vereni-
ging Het Nederlands Dartmoor Po-
nystamboek had een goed verloop en 
de kwaliteit was goed. Volgens Anton 
van Ingen, voorzitter van het Dart-
moor Ponystamboek, was de aan-
voer redelijk. “Je ziet ook bij andere 

stamboeken dat de aanvoer minder
is”. Er werd gekeurd in diverse ru-
brieken. Daarnaast waren er diverse
andere activiteiten. De heer Zantinge
uit Borne gaf een mooie demonstra-
tie met een zesspan Dartmoors. Lu-
cia Feijen uit Schoonoord heeft een
zware lichamelijke beperking. Dat dit
geen belemmering hoeft te zijn om
je sport te kunnen beoefenen, liet zij
zien met een dressuurdemonstratie.
Verder werd er een Dartmoor be-
oordeeld door een jurylid en het pu-
bliek. Iedereen die dat wilde kon vra-
gen stellen of opmerkingen maken.
Beide stamboekkeuringen zijn goed
verlopen. Marktvereniging Hengelo
kreeg na afloop complimenten voor
het mooie terrein De Hietmaat en de
goede organisatie.

Het Friesche Paard en Dartmoor

Keuringen op De Hietmaat

Hengelo - Op het evenemententerrein De Hietmaat werden zaterdag 3 september keuringen gehouden 
van Het Friesche Paard en het Dartmoor Ponystamboek. Voor een vlot verloop van de keuringen waren 
er diverse ringen uitgezet op het terrein. Het was een mooi contrast van de grote Friesche Paarden en de 
kleine Dartmoor pony’s. 

Er was ee mooie demonstratie met een zesspan Dartmoors.

Keuring van Het Friesche Paard.

Er is informatie over het ‘maatjesproject’ in het kader van het 
project Eenzaamheid en over de KunstBus.
Het Rode Kruis/Welfare is met handwerken aanwezig, Bejaarden-
kring en de Ouderenbonden (de PCOB en ANBO) zijn aanwezig 
met verschillende vormen van activiteiten.  
Wij nodigen alle senioren, ook jongere senioren, uit om deze mid-
dag te  komen bezoeken. Het Vordens Huisvrouwen Orkest zorgt 
voor gezellige muziek en er wordt tussendoor bingo gespeeld met 
kleine prijzen.
Heeft u vragen over deze middag, wilt u weten of uw activiteit al 
wordt gepresenteerd of wilt u die aanmelden, mail of bel gerust 
naar de coördinator, Louise van Uden- te Woerd van Stichting 
Welzijn Vorden. tel. 0575-553405, E-mail l.vanuden@sswb.nl) 
Ouderen die vervoersproblemen hebben kunnen zich melden bij 
Stichting Welzijn Vorden of bij dhr. Wim Klein Kranenbarg, tel. 
06-10303989. Er is een busje beschikbaar. Zie ook elders in Contact!

LEREN OMGAAN MET EEN MOBIELE TELEFOON  
Voor de derde keer organiseert Stichtingen Welzijn Vorden orga-
niseert met het Ulenhofcollege een middag waar een groep oude-
ren worden geholpen met het uitleggen van een mobiele telefoon. 
De mobiele telefoon is niet weg te denken in deze tijd en lijkt een 
onmisbaar communicatiemiddel. Nu ouderen steeds langer zelf-
standig blijven wonen is de mobiele telefoon een belangrijk hulp-
middel geworden. Het gebruik van een mobiel telefoon is niet zo 
eenvoudig voor ouderen.
Tijdens deze middag wordt uitgelegd hoe te handelen om te bel-
len, voice-maile beluisteren, sms-en en vele andere mogelijkhe-
den die een mobiele telefoon biedt. Wij willen dit organiseren, 
maar willen eerst weten of hiervoor belangstelling is.
Lijkt het u iets?, U kunt zich aanmelden bij de betreffende Stich-
ting Welzijn in uw woonplaats.
Stichting Welzijn Hengelo: tel. 0575 - 46 52 81
Stichting Welzijn Steenderen: tel. 06 - 106 87 320
Stichting Welzijn Vorden: tel. 0575 - 55 34 05 
Stichting Welzijn Zelhem: tel. 0314 - 62 20 74

CURSUS BRIDGE
Bij voldoende belangstelling wordt er eind oktober / begin decem-
ber begonnen met een cursus voor beginners. Deze cursus wordt 
gegeven door een gediplomeerd bridgedocent. De lestijden wor-
den in onderling overleg bepaald. Ook kunnen licht gevorderden 
zich aanmelden als zij belangstelling hebben voor een vervolg-
cursus.

Wat is bridge?
Bridge is een spannend en boeiend kaartspel waaraan je veel ple-
zier 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 maken dan de tegenstanders. Dit 
doe je door te bedenken welke kaarten je tegenstanders en je part-
ner 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 acht 
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 denksporten gerangschikt, net als bijvoorbeeld schaken, dam-
men 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 verschil-
lende mensen en je kunt het overal en tegen iedereen spelen. De 
spelregels zijn wereldwijd hetzelfde.

CURSUS KENNISMAKEN MET DE COMPUTER 
EN INTERNET EN E-MAIL
Bij voldoende deelname wordt weer een cursus kennismaken met 
de computer en Internet en E-mail gegeven. Voor het volgen van 
de cursus Internet en E-mail wordt wel vereist dat de deelnemer 
al een kennismakingscursus heeft gevolgd. Voor de cursus ken-
nismaken is de startdatum vanaf 26 oktober, 8 lessen van 1,5 uur 
van 9.00 tot 10.30 uur. Kosten zijn 95,-.
Cursus Internet en E-mail is de startdatum is vanaf 26 oktober,     
6 lessen van 10.45 tot 12.15 uur. Kosten zijn € 75,-.
Aanmelden bij Stichting Welzijn Vorden, tel. 553405

DIENSTVERLENING VAN STICHTING WELZIJN VORDEN
U kunt gebruik maken van verschillende activiteiten maar ook 
van de volgende dienstverlening, zoals de Centrale Vrijwillige 
Hulpverlening, het Bezoek Oppas Service voor Dementerende en 
Chronische zieken, Klussendienst, Maaltijdservice Apetito en aan-
melding voor de intake van personenalarmering. Ook informatie 
over het Eenzaamheidsproject en uitleen van hulpmiddelen (ou-
derenadviseur Wilma Berns). Heeft u vragen of wilt u er gebruik 
van maken, bel gerust naar Stichting Welzijn Vorden, tel. 553405 
of 553159. Voor de Open Tafel kunt u iedere dag bij De Wehme 
terecht. Hiervoor is de opgave bij de balie van De Wehme, tel. 
0314-357450.

INFORMATIEF HUISBEZOEK VOOR 80 JARIGEN

Coördinator van Stichting Welzijn Vorden en de ouderenadviseur 
houden zich bezig met het coördineren, verstrekken van voor-
lichting over voorzieningen op gebied van wonen, welzijn en zorg 
en houdt daartoe o.a. het informatief huisbezoek. De bedoeling 
is dat er nu jaarlijks 2 keer een informatief huisbezoek wordt 
gehouden, in het najaar de 80 jarigen en in het voorjaar de 75 
jarigen. In september ontvangen de 80-jarigen via de Gemeente 
Bronckhorst een brief met daarbij een aanmeldingsformulier van 
Stichting Welzijn Vorden. U kunt de aanmeldformulier voor 1 
oktober terugsturen naar Stichting Welzijn Vorden. De senio-
renvoorlichters komen bij u langs en doorlopen met u een korte 
vragenlijst over wonen, welzijn en zorg en er kan informatie ge-
geven worden. Zij hebben een uitgebreid informatiemap over de 
genoemde items bij zich en indien mogelijk kan informatiemate-
riaal achtergelaten worden. Geheimhouding is verplicht. Indien 
men daarna de ouderenadviseur op huisbezoek wil, kan hiervoor 
een afspraak worden gemaakt, tel. 553159 of 06-22929630. Ook is 
het mogelijk buiten deze leeftijdsgroep contact op te nemen voor 
een aanvraag van een huisbezoek.

LEESGROEP
Bij voldoende belangstelling is het plan een of meerdere leesgroe-
pen op te richten. Dit met ondersteuning van de Stichting Senis. 
Deze stichting is behulpzaam bij het oprichten van de leesgroep 
en verzorgt de zogenoemde leeswijzers. Deze bevatten informatie 
over de auteur en het boek, evenals informatie over de achter-
grond van het boek zoals stijl, schrijfwijze, personages, etc. Ook 

bevat het discussie vragen om met elkaar het boek uitgebreid te
kunnen bespreken. De leesgroepen behandelen 6 á 7 boeken per
jaar, hetgeen neer komt op een bijeenkomst om de 5 á 6 weken.
Overigens kan de groep deze frequentie zelf bepalen. Er is de mo-
gelijkheid voor diverse leesclubs, naar gelang de belangstelling:
0.a. literatuur, geschiedenis, romans. Goed leesbare boeken voor
diverse niveaus van lezers.
De kosten zijn € 28,50 per jaar, waarvoor men naast de leeswijzer
een nieuwsbrief ontvangt en wordt uitgenodigd voor ontmoe-
tingsdagen, workshops en excursies. U kunt zich aanmelden bij
de coördinator van de lokale Stichting Welzijn. Voor meer infor-
matie kunt u terecht bij de coördinator van Stichting Welzijn
Vorden, tel. 553405. E-mail l.vanuden@sswb.nl

GEHEUGENSPREEKUUR IN WOONZORGCENTRUM 
DE WHEME
Op dinsdag 25 oktober wordt van 10.00-11.00 uur een geheu-
genspreekuur gehouden in het woonzorgcentrum De Wheme,
Nieuwstad 32 in Vorden. Dit geheugenspreekuur is bedoeld voor
mensen van 55 jaar en ouder in Vorden en omstreken, die vragen
hebben over hun geheugen of over andere klachten zoals pieke-
ren, concentratieproblemen of somberheid. Het bezoek aan het
geheugenspreekuur is gratis. Iedere bezoeker krijgt een persoon-
lijk gesprek. Om teleurstelling te voorkomen geldt dat aanmel-
ding gewenst is bij ouderenadviseur Wilma Berns, tel. 553159.
Openingstijden maandag, woensdag, vrijdag van 8.30-10.30. Ook
kunt u bij haar terecht voor meer informatie of een folder.

RIJBEWIJSKEURING 70+ VIA OUDERENBONDEN
Datum: 24 september om 9.00 uur. Voor wie 70 jaar is of ouder
moet voor een verlenging van het rijbewijs zich eens in de vijf jaar
laten keuren. Belangstellenden voor de keuring kunnen, voor de
aanmelding en/of informatie , dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur
bellen naar 552003. De prijs voor deze medische keuring bedraagt
€ 25,- Locatie: in het woonzorgcentrum, De Wehme, Nieuwstad
32 in Vorden . Het is raadzaam om zich ruim op tijd voor de ver-
lengingsdatum van het rijbewijs te laten keuren.

RECTIFICATIE TIJD VOLKSDANSEN
Volksdansen in het Dorpscentrum op de woensdagmorgen is
van 9.30 tot 11.00 uur. Er zijn nog plaatsen in deze groep voor
Volksdansen in Vorden.

DAG VAN DE SENIOREN
1 oktober is uitgeroepen tot de nationale dag van de Senioren.
Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst viert deze dag op
vrijdag 21 oktober voor alle senioren in de gemeente Bronck-
horst.

Locatie:  Ons Huis, Beukenlaan 1 in Hengelo gld.
Aanvang:  14.30 uur. De zaal is open v.a. 14.00 uur
Kosten:  Geen. 2 consumpties worden u aangeboden.
Aanmelden:  Graag vooraf aanmelden bij één van de volgende  
 personen.

Ineke Bijsterbosch 06 - 106 87 320
Loes van de Laan  0314 - 38 02 32
Paul Tiggeloven 0314 - 62 20 74
Louise van Uden 0575 - 55 54 05
Ans Vermeulen 0575 - 46 52 81
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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
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot  

 16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
Nr. 37, 13 september 2011

In het voorjaar van dit jaar zijn diverse 
bijeenkomsten geweest met inwoners 
en organisaties over de toekomst van 
onze gemeente. Onder andere waren 
er begin april vijf avonden voor inwo-
ners en verenigingen, waar veel men-
sen positief, creatief en met grote be-
trokkenheid met ons meedachten over hoe Bronckhorst zich kan voorberei-
den op ontwikkelingen die op ons afkomen. Zoals de bevolkingsdaling, de te-
rugtredende overheid en bezuinigingen. Daarnaast hebben ruim 200 inwo-
ners in de zomer meegedaan aan een enquête, waarvan de resultaten nu be-
kend zijn. Wat heeft de gemeente met al uw opmerkingen gedaan en welke 
richting stellen b en w voor? Hierover hielden we vorige week een bijeen-
komst voor inwoners, organisaties en verenigingen. Bijna 150 mensen waren 
aanwezig. Natuurlijk praten we u ook graag via deze gemeentepagina’s bij 
over hoe b en w, in overleg met de vele betrokkenen, Bronckhorst toekomst-
bestendig denken te maken. Daarom nu het college aan het woord. 

Burgemeester Henk Aalderink: “We 
hebben eerst in algemene termen geke-
ken waar we ons op willen richten. Dat 
blijft een groot aantal uitgangspunten 
uit de Toekomstvisie 2030 (zie www.
bronckhorst.nl) die we in 2008/9 samen 
met u als inwoner, verenigingen en or-
ganisaties maakten. Daarnaast zetten 
we in op kwaliteit, verscheidenheid (er 
kunnen verschillen tussen kernen/ge-
bieden zijn), duurzaamheid en het ver-
sterken van (ver)bindingen. Verder bie-
den we veel meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. U 
kunt veel zaken ook zelf goed regelen. Een aantal voorstellen zult u misschien 
ingrijpend vinden. Daar hebben we begrip voor. We hebben ze echter welover-
wogen gemaakt, na de uitkomsten van de gesprekken met u, de enquête, onze 
financiën en de verwachtte bevolkingsveranderingen gedegen op een rij te heb-
ben gezet. We hebben gemerkt dat inwoners behoorlijk verschillend tegen za-
ken aan kunnen kijken, dat maakt het maken van keuzes soms ook zo moeilijk. 
Maar wij hebben de keuzes gemaakt vanuit de overtuiging dat we op deze ma-
nier juist de goede en passende voorzieningen in stand kunnen houden. Dit alles 
heeft geleid tot de volgende voorlopige uitgangspunten onderverdeeld naar de 
thema’s Zorg en welzijn, Economie, Kindvoorzieningen, Accommodaties, Ruimte 
en Dienstverlening.”

B en w: “Bronckhorst toekomstbestendig maken betekent 
meer keuzes en verantwoordelijkheden bij inwoners 
neerleggen. Maar inwoners die hulp nodig hebben, 
kunnen op gemeente blijven rekenen”

Zorg en welzijn
Wethouder Josephine Steffens van wel-
zijn (o.a. Wmo): “Buitenkijf staat voor 
het college dat kwetsbare inwoners, 
dus mensen die hun leven niet meer 
zelfstandig kunnen inrichten, een be-
roep mogen blijven doen op de ge-
meente. We leveren hen waar mogelijk 
maatwerk, zodat zij actief deel kunnen 
nemen aan de maatschappij. Sterke in-
woners daarentegen zorgen voor zich-
zelf en helpen anderen. Veel instanties 
hebben nu een rol in zorg of welzijn. Wij zijn ervan overtuigd dat dit efficiënter 
geregeld kan worden als zij onderling beter samenwerken en afstemmen. Or-
ganisaties moeten toegankelijk en laagdrempelig zijn, zodat mensen op snel-
le en praktische hulp kunnen rekenen. Inwoners opperden dit ook tijdens de 
bijeenkomsten. We willen ook beter gaan bekijken wat per gebied echt nodig 
is en het aanbod hier goed op aan laten sluiten. Dit kan wat ons betreft inhou-
den dat een organisatie niet altijd dicht in de buurt gevestigd hoeft te zijn, als 
ze de zorg aan inwoners maar lokaal of aan huis kunnen leveren, er goede
digitale mogelijkheden zijn en mensen weten waar ze moeten zijn. Verder
willen we meer aandacht besteden aan preventie en het versterken van de
eigen kracht van mensen, zodat zij zo min mogelijk gebruik hoeven te maken 
van zorgvoorzieningen.”

Economie
Wethouder Dorien Mulderije heeft eco-
nomie in haar portefeuille. “Uiteraard is 
er ons veel aangelegen om een econo-
misch aantrekkelijke gemeente te zijn 
en de werkgelegenheid te behouden en 
te versterken. Als gemeente willen wij 
ook een goede gesprekspartner voor 
het bedrijfsleven zijn en bijdragen aan 

een dynamisch ondernemersklimaat. Partijen bij elkaar brengen in de rol van 
aanjager en nieuwe ontwikkelingen in Bronckhorst stimuleren. We maken op 
verschillende terreinen afspraken met onze ondernemers waar we elkaar aan 
houden en zoeken veel samenwerkingsmogelijkheden in regionaal verband. 
Het verstrekken van structurele subsidies nemen wij kritisch onder de loep en 
is niet vanzelfsprekend.”

Accommodaties 
Wethouder Paul Seesing: “De hoeveel-
heid en de spreiding van de maat-
schappelijke accommodaties in 
Bronckhorst stamt nog uit de tijd van 
de voormalige gemeenten. Gelet op de 
grootte van onze gemeente en de demografische ontwikkelingen zou in de 
toekomst sprake zijn van een overcapaciteit. We gaan er dus vanuit dat de ko-
mende jaren minder accommodaties nodig zijn. Als het gaat om de zwemba-
den dan vinden we dat er in de directe omgeving van onze gemeente voldoen-
de (binnen)baden zijn. Daarom stellen we voor de instandhouding van de vijf 
baden in Bronckhorst over te laten aan (markt)partijen. Als een private partij 
een bad wil overnemen, blijft deze bestaan. 
Onze gemeente telt zeven sporthallen en zes gymzalen. Als het aantal inwo-
ners afneemt, kan dit aantal verminderen zonder dat de mogelijkheden om 
overdekt te sporten in gevaar komen. We willen financieel bijdragen aan de 
benodigde hoeveelheid sporthallen/gymzalen, waarbij we gebruikers wel 
zullen vragen een rol te gaan spelen in beheer en onderhoud. De gemeente 
houdt haar verantwoordelijkheid voor het bewegingsonderwijs. Natuurlijk 
kunnen (markt)partijen hallen/zalen waar we niet meer aan bijdragen,
overnemen. 
Voor wat betreft de buitensportaccommodaties (voetbal en korfbal) stellen
we voor om eigendom, beheer en onderhoud van velden, accommodaties en 
groenvoorzieningen over te dragen aan de verenigingen. Om ze een goede uit-
gangspositie te geven, ontvangen ze van ons een eenmalige bijdrage. 
Dorpscentra zien we ook niet als een voorziening die we als gemeente in 
stand moeten houden. We vinden het wel belangrijk dat er plaatsen zijn waar 
mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten, maar dit kan ook een school, café 
of kantine zijn. Private partijen kunnen dorpscentra exploiteren. Zij bepalen 
daarmee uiteindelijk de locaties waar dorpscentra in Bronckhorst zijn. 
We hebben verenigingen gevraagd aandacht te hebben voor de veranderingen 
die eraan komen. Wat betekent minder inwoners voor hun ledenaantal, be-
zoekers, bestaansrecht, accommodatiebehoefte etc. We vroegen hen elkaar 
op te zoeken en samen oplossingen en mogelijkheden, wellicht ook tot sa-
mengaan, te bespreken. Dit proces loopt.”

Ruimte
Ruimte is een breed begrip. Hier vallen de inrichting en het beheer van de 
openbare ruimte tot het ontwikkelen van nieuwbouw onder. Bronckhorst trekt 
rond onderdelen binnen dit thema gezamenlijk op met de andere zeven Achter-
hoekse gemeenten. Wethouder André Baars licht toe: “De Achterhoekse woon-
visie is een voorbeeld. Veel nieuwe woningen bouwen, terwijl je weet dat de be-
volking afneemt, is niet slim. Verpaupering of grote waardedaling van bestaan-
de huizen is dan het gevolg. Om dat voor te zijn, is ons woningbouwprogramma 
nu afgestemd op het aantal Bronckhorsters in 2020 en we streven ernaar le-
vensloopbestendig te bouwen. Daarnaast heeft Bronckhorst prachtige natuur. 
Dat willen we behouden, maar het onderhoud van openbaar groen door de ge-
meente schroeven we terug naar een minimaal niveau. En waarom zouden wij 
als gemeente alleen voor het groen moeten zorgen? Bij groenonderhoud kun-
nen inwoners volgens ons prima een rol vervullen. In Steenderen gebeurt dat 
sinds kort ook al voor een deel in de plantsoenen. Wat ons betreft mag dan de 
kwaliteit van het aanzicht ook best wat variëren. Als je iets delegeert, hoort 
daar ook een eigen aanpak bij. De infrastructuur (wegen, vervoer en digitaal) 
willen we behouden en versterken. Waar mogelijk en verantwoord kan wel een 
efficiëntieslag plaatsvinden.”

Kindvoorzieningen 
“Onze mening over goede kindvoorzieningen, verschilt eigenlijk niet van de me-
ning van ouders”, stelt wethouder Josephine Steffens. “Als we vragen: ‘Wat is 
het belangrijkst als we straks 30% minder jeugd hebben: het aantal scholen of 
de kwaliteit van het onderwijs’, dan antwoordt nagenoeg iedereen: ‘Kwaliteit’. 
En dat is ook het uitgangspunt voor ons beleid op dit thema. Dat kan betekenen 
dat er minder scholen komen. De komende periode zetten we in op het stimule-
ren van scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, maar ook verenigingen om 
samenwerking te zoeken. Dat biedt ook weer kansen voor nieuwe voorzienin-
gen. Zo werd in één van de inwonerbijeenkomsten als idee genoemd het opzet-
ten van kindercentra met onderwijs en ontspanning (sport en cultuur), die van 
07.00 uur ‘s ochtends tot 19.00 uur ‘s avonds open zijn. Wie weet zijn dit soort 
nieuwe initiatieven, als er behoefte aan is, op termijn een optie.”



De Islamistische stichting Nederland 
schenkt ons een wasplaats voor het 
begraven op het Islamitische deel van 
de begraafplaats Zelhem. De afgelo-
pen maanden is de wasplaats opge-
bouwd en nu bijna klaar. Naast de 
wasplaats staat ook een stenen tafel 
waarop tijdens de uitvaartplechtig-
heid op het kerkhof de kist met de 
overledene wordt geplaatst.

Schenking van Islamitische stich-
ting Nederland
De wasplaats is ons geschonken naar 
aanleiding van het inrichten van een 
apart Islamitisch gedeelte op de be-
graafplaats in Zelhem. In de Islamiti-
sche cultuur begraaft men de overle-
dene met het gezicht richting Mekka. 
De wasplaats is bedoeld voor het 
wassen van de handen voorafgaand 
aan de begrafenis. Tijdens een bij-
eenkomst in oktober zullen burge-
meester Aalderink en wethouder 
Seesing de wasplaats officieel in ont-
vangst nemen van een afgevaardigde 

van de Islamistische stichting Neder-
land.

Werken aan de toekomst van Bronckhorst

Dienstverlening 
Burgemeester Henk Aalderink, bij de gemeente verantwoorde-
lijk voor dienstverlening: “Voor wat betreft onze dienstverlening 
aan u, staat voor ons voorop dat het moet aansluiten bij uw be-
hoeften. U kunt kiezen of u naar het gemeentehuis komt, dingen 
waar mogelijk met ons regelt via onze website, e-mail/brief of 
per telefoon en dat blijft ook zo. U heeft aangegeven prijs te stel-
len op deze verschillende mogelijkheden. Wel streven we er-
naar u de mogelijkheid te bieden om steeds meer diensten vol-
ledig digitaal (24 uur per dag, gemakkelijk vanuit huis of bedrijf) 
met ons te regelen. We zetten ons ook in voor minder regels/
vergunningen. We gaan ervan uit dat een vergunning niet altijd 
nodig is, omdat u zelf kunt inschatten wat wel en niet kan. Ver-
der willen we nog efficiënter gaan werken, door meer samen-
werking te zoeken met de gemeenten om ons heen, minder ex-
terne deskundigheid in te huren en werkprocessen doelmatiger 
in te richten.”

De raad beslist
In de gemeente beslist de 
raad, die bestaat uit uw 
volksvertegenwoordigers, 
uiteindelijk over deze voor-
stellen van b en w. Op 19 
oktober spreken zij over de 
visie in een commissievergadering. U kunt de raad dan ook laten 
weten wat u ervan vindt. Op 27 oktober neemt de raad een besluit 
in de raadsvergadering.

Concreet
Wat de voorlopige uitgangspunten die we bij de thema’s noem-
den nu dus echt voor u gaan betekenen, kunnen we nog niet 
concreet benoemen. Dat vullen we in nadat de raad hierover 
besloten heeft. Maar het kan zijn dat de subsidie die uw vereni-
ging altijd ontving vermindert of stopt of dat uw accommodatie 
in de toekomst niet meer beschikbaar is of gedeeld wordt met 
meer verenigingen of organisaties, wat consequenties kan 
hebben voor uw uren of gebruiksdagen. Dat we ons als over-
heid meer terugtrekken, biedt u ook mooie kansen. U kunt zelf 
initiatieven ontplooien waar wellicht behoefte aan is. Denk aan 
buitenschoolse opvang in een voetbalkantine of een wekelijkse 
voorleesmiddag met doeactiviteiten in een café.

Uitslagen enquête 
231 inwoners vulden de enquête in die we in juni uitzetten. Dit on-
derzoek is uitgevoerd door onafhankelijk bureau ROMA uit Hen-
gelo (Gld). Het aantal deelnemers is geen representatieve steek-
proef, maar wel een goede indicatie. Hieronder een greep uit de 
uitslagen:
• Met de stelling of de kwaliteit van het onderwijs centraal moet 
staan en het aantal scholen daaraan ondergeschikt is, waren 178 
mensen het eens. 53 mensen waren het hiermee oneens.
• Van de 231 deelnemers waren 160 mensen van mening dat de 
inrichting/kwaliteit van de wijken het beste door bewoners (in-
woners en organisaties) zelf ingevuld kan worden. Een groep van 
71 mensen vindt dat niet.
• De gemeente moet zich vooral richten op de meest kwetsbare 
inwoners. De meeste inwoners hebben de steun van de gemeente 
niet nodig. Hierbij was de uitkomst: oneens 59, eens 172.
• Een moeilijke kwestie blijkt het accommodatiebeleid. Op de 
stelling of de accommodaties in principe onafhankelijk van ge-
meentelijke middelen (zoals subsidies) moeten functioneren,
antwoordden 122 mensen oneens en 109 mensen eens. 
De volledige uitslagen van de enquête vindt u op www.bronck-
horst.nl.

Doe mee aan een volgende inwonerspanel 
Het traject naar een toekomstbestendig Bronckhorst is in volle 
gang, maar we zijn nog niet klaar. Bij de verdere uitwerking
willen we inwoners nog eens via een enquête vragen stellen
over hoe we om kunnen gaan met bepaalde zaken. Wilt u
ook deelnemen aan ons inwonerpanel, geeft u zich dan op

via info@roma-marktonderzoek.nl en geef in uw mail als onder-
werp aan: ‘Aanmelding inwonerpanel Bronckhorst’. We horen uw 
mening graag! Let op: als u zich heeft opgegeven voor de vorige 
enquête maar inmiddels een nieuw e-mailadres heeft, geef dit 
dan aan ons door via het genoemde e-mailadres, bedankt.

Meer info?
Voor alle informatie over het traject naar 
een toekomstbestendig Bronckhorst kunt u 
terecht op www.bronckhorst.nl. Zie op de 
homepagina onder Uitgelicht → Werken aan 
de toekomst van Bronckhorst. De uitslagen 
van de enquête staan hier ook. U kunt ook 
de QR-code scannen.

Aanleiding 
Waarom werken we ook al weer aan een toekomst-

bestendig Bronckhorst? Onze gemeente wordt de ko-

mende jaren geconfronteerd met een aantal forse 

veranderingen. Ons inwoneraantal neemt af en de 

samenstelling van onze bevolking verandert (meer 

ouderen en minder jongeren). Dit betekent:

• ruim 12% (ca. 5.000) minder inwoners in 2030

• 30% minder jeugd (0-14 jarigen) in 2020

• in 2025 is één op de drie Bronckhorsters 65 jaar of 

ouder

Tegelijkertijd moeten we flink bezuinigen als gevolg 

van de economische recessie. Voor ons staat echter 

voorop dat Bronckhorst aantrekkelijk blijft voor alle 

(toekomstige) inwoners en dat de kwetsbare inwo-

ners de juiste zorg krijgen. Dat kan alleen als ieder-

een die Bronckhorst maakt wat het is, zich nu met el-

kaar inzet: u als inwoner, maatschappelijke organi-

saties, verenigingen, bedrijven en wij als gemeente.

Begin dit jaar is onderzoek gedaan 
naar de tevredenheid van onze klan-
ten en aanvragers van individuele 
voorzieningen in het kader van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Eén van de groepen waarop 
de Wmo zich richt zijn mensen die 
hulp nodig hebben bij het huishouden 
of een andere individuele voorziening 
nodig hebben vanwege een (lichame-
lijke) beperking, bijvoorbeeld een 
vervoerspas. 

Circa 800 vragenlijsten zijn verzon-
den aan inwoners die in 2010 een 
aanvraag voor een individuele voor-
ziening hebben gedaan. Zij kregen 
vragen over de toegang tot onder-
steuning, hulp bij het huishouden, 
overige voorzieningen en de Partici-
patieraad. In totaal 366 aanvragers 
vulden de vragenlijst in. De aanvra-
gers die voorzieningen ontvangen ge-
ven een gemiddeld rapportcijfer van 
7,1 over hun tevredenheid over de 
Wmo-hulpmiddelen. Het overgrote 
deel van de aanvragers (92 %) zegt 
(zeer) tevreden te zijn over de indica-
tiestelling. Ook zijn ze positief over de 

wachttijd tussen de aanvraag en het 
daadwerkelijk verkrijgen van de hulp 
of de voorziening (86 %). De onder-
steuning/het hulpmiddel draagt bij 
73 % van de aanvragers redelijk tot 
veel bij aan het zelfstandig blijven 
wonen. Van de aanvragers geeft 58 % 
aan dat de ondersteuning redelijk tot 
veel bijdraagt aan het meedoen aan 
de maatschappij.

De gemeente scoort o.a. de volgende 
rapportcijfers:
• Toegang tot de ondersteuning
 Voor de aanvraagprocedure, waar-

bij de cliënten het meest tevreden 
zijn over tijd die voor de hen werd 
genomen, wordt een 7 gegeven

• Hulp bij het huishouden
 Cliënten met hulp bij het huishou-

den geven de gemeente voor de 
dienstverlening daarvoor een 7,9. 
Vooral over de inzet van de mede-
werker is men (zeer) tevreden (97 
%). Het minst tevreden is men over 
de vervanging bij afwezigheid

• Hulpmiddelen
 Het rapportcijfer voor hulpmidde-

len (zoals rolstoelen, scootmobie-

len en woonvoorzieningen) is voor 
Bronckhorst een 7,1. Het meest te-
vreden zijn de cliënten over de 
hoogte van de tegemoetkoming in 
de vervoerskosten 

• Collectief vervoer (Regiotaxi)
 Het collectief vervoer, dat in 

Bronckhorst wordt uitgevoerd door 
de Regiotaxi, waarderen cliënten 
met het cijfer 7,3.

Nette rapportcijfers van onze Wmo-
klanten

Gemeente opent was-
plaats op Islamitische
begraafplaats Zelhem

Om de bewegwijzering op bedrijven-
terreinen in Bronckhorst uniform en 
herkenbaar te maken, vervangen we 
vanaf volgende week de huidige be-
wegwijzering van bedrijven door wit-
te borden met zwarte letters. Op de 
meeste bedrijventerreinen in de ge-
meente zorgen de bedrijven nu zelf 
nog voor bewegwijzering naar hun 
bedrijf. De bewegwijzering is daar-
door niet uniform, niet altijd even 

duidelijk en veelal meer een recla-
me-uiting. Om meer uniformiteit en 
herkenbaarheid te krijgen, hebben 
we in overleg met de verschillende 
industrie- en bedrijvenkringen be-
sloten de firma Revis voor de komen-
de 10 jaar het alleenrecht op de be-
wegwijzering te geven op alle bedrij-
venterreinen in onze gemeente.

Het bedrijf start volgende week met 

het plaatsen van de bebording voor 
de bewegwijzering. Uiterlijk in week 
40 zijn alle bedrijventerreinen voor-
zien van uniforme bewegwijzering. 
Alle ondernemers op de bedrijven-
terreinen krijgen van ons bericht met 
het verzoek in die periode hun eigen 
verwijzingen en reclame te verwijde-
ren. Na afronding van het project 
worden eventueel achtergebleven ei-
gen borden van bedrijven verwijderd.

Uniforme bewegwijzering op bedrijven-
terreinen van start

Een voorbeeld van de nieuwe bewegwijzering op de bedrijventerreinen



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.

De rijvaardigheidsritten voor 
Bronckhorster automobilisten van 
vijftig jaar en ouder gaan weer van 
start. De ritten zijn op 11 oktober a.s. 
bij restaurant Den Bremer in Toldijk. 
Wilt u uw rijvaardigheid wel eens 
testen, doe dan mee! Inschrijven kan 
bij de stichting welzijn Steenderen 
en Veilig Verkeer Nederland, afde-
ling Bronckhorst, die de rijvaardig-
heidsritten organiseren met steun 
van de gemeente.

Inzicht in verkeersgedrag 
De rijvaardigheidsrit is bedoeld om 
de bestuurders inzicht te geven in 
het eigen verkeersgedrag en vrijblij-
vend adviezen te krijgen over even-
tuele verbeteringen in het rijgedrag. 
In een ontspannen sfeer gaan de rij-
adviseurs met de deelnemers onge-
veer een half uur rijden in hun eigen 
auto richting Zutphen of Doetinchem. 
Het gaat daarbij niet om een examen 
of een test! Met de rijadviseur be-
spreekt u de rit vervolgens na onder 
het genot van een kop koffie of thee. 
Aansluitend kunt u een gehoor- en 
een ogentest doen. Ook is er een
theoretisch gedeelte in het program-

ma opgenomen om de kennis van de 
(nieuwe) verkeersregels en de ver-
keerborden op te vijzelen, zoals het 
rijden op rotondes, de maximum-
snelheden in relatie met de wegmar-
kering, fietsstroken en fietssugges-
tiestroken etc.

De kosten van de rijvaardigheidsrit-
ten zijn € 12,50 per deelnemer. U 
kunt zich inschrijven tot 19 septem-
ber a.s. Voor meer informatie en/of 
aanmelding kunt u bellen met me-
vrouw I. Bijsterbosch, tel. (06) 10 68 
73 20, de heer G. Jansen, tel. (0575) 
46 20 56 of de heer E. Steentjes, tel. 
(0314) 62 21 26. Verkeersveilig op de 
weg zijn, geeft een goed gevoel!

11 oktober a.s. bij Den Bremer in Toldijk

Rijvaardigheidsritten voor 
50plussers weer van start

B en w zijn van plan om voor het cen-
trum van Vorden een parkeerduur-
maatregel in de vorm van een blauwe 
zone in te stellen. Binnen een blauwe 
zone zijn de vakken waar geparkeerd 
mag worden voorzien van een P. De 
vakken waar de parkeerduur beperkt 
is, zijn ook voorzien van een blauwe 
lijn. De maximale parkeerduur is dan 
2 uur. De blauwe zone geldt van 
maandag t/m zaterdag tussen 08.00 
en 18.00 uur. Met de maatregel willen 
we langparkeerders weren uit het 
centrum, waardoor er parkeerplaat-
sen beschikbaar blijven voor kortpar-
kerende klanten van de ondernemers 
in het centrum.

De begrenzing van de zone is als 
volgt:
• De Zutphenseweg vanaf huisnum-

mer 34, overgaand in de Dorps-
straat tot aan de rotonde met De 
Horsterkamp

• De Smidstraat vanaf huisnummer 3 
tot aan de Zutphenseweg

• De Raadhuisstraat vanaf de krui-
sing met Het Hoge tot aan de 
Dorpsstraat

• De Burgemeester Galleestraat van-
af de kruising met Het Jebbink tot 
aan de Dorpsstraat

• De parkeerplaats tussen de Kerk-
straat en de Dorpsstraat valt buiten 
de zone

• De parkeerplaatsen van de C1000 
en de Aldi vallen binnen de zone

Voor een blauwe zone is een ver-
keersbesluit nodig. Voordat b en w dit 
besluit nemen, willen ze u graag in de 
gelegenheid stellen te reageren op 
hun voornemen. U kunt dat doen door 
uw zienswijze te sturen aan de ge-
meente Bronckhorst, postbus 200, 
7255 ZJ  Hengelo (Gld), onder vermel-
ding van ‘Zienswijze blauwe zone 
Vorden’ en uw naam en adres. Uw 
zienswijze moeten wij uiterlijk 14 ok-
tober a.s. heben ontvangen. Een teke-

ning van de zone vindt u op www.
bronckhorst.nl. Klik aan de linkerzij-
de op ‘Plannen en projecten in uw 
buurt’ → Herinrichting openbare 
ruimte Vorden Centrum.

Blauwe zone centrum Vorden

Hulp en informatie om 
huiselijk geweld te stoppen.

Huiselijk geweld

Raadsvergadering
22 september
Op 22 september a.s. vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent 
van harte welkom om deze vergade-
ring bij te wonen. Op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwer-
pen:

• Bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2010; fietspad Baak-Zutphen’

 Om de verkeersveiligheid van fiet-
sers en voetgangers te verbeteren, 
wil de provincie Gelderland een 

vrijliggend fietspad aanleggen 
langs de N314 Baak-Zutphen. Om 
aan dit plan medewerking te verle-
nen, moet op Bronckhorst-grond-
gebied het bestemmingsplan wor-
den aangepast. Aan de raad het 
verzoek om het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen

• Bestemmingsplan ‘Hengelo, 
Winkelskamp Oost’

 In de ‘Structuurvisie bebouwd ge-
bied Bronckhorst’ is opgenomen 
dat het bedrijventerrein Winkels-
kamp in Hengelo (Gld) aan de zuid-
oostzijde kan worden uitgebreid. 
De gemeente heeft hiervoor gron-
den aangekocht. Er is nog geen 
stedenbouwkundig ontwerp of een 
concreet inrichtingsplan. De uit-
breiding van het bedrijventerrein 
moet ruimte bieden aan locale be-
drijvigheid zoals ook is toegelaten 
op het huidige bedrijventerrein, 
waarbij geen bedrijfswoningen 
worden gerealiseerd. Voorstel aan 
de raad is om het bestemmings-
plan ongewijzigd vast te stellen

• Statuten nv Cultureel Centrum 
Amphion

 De raad wordt gevraagd akkoord 
te gaan met de nieuwe statuten

• Wijziging reglement en jaarreke-
ning 2010 stichting IJsselgraaf

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan, kijk 

op www.bronck-
horsthorst.nl → 
Bestuur en orga-
nisatie → Open-
bare vergaderin-
gen → Gemeen-
teraad, of scan 
de QR-code

Spreekrecht tijdens raadsvergade-
ringen
Tijdens raadsvergaderingen is het 
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet 

op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande project-

besluiten op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening, die niet in 
een raadscommissie zijn behan-
deld.

U kunt de raad tijdens een raadsver-
gadering niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken en presen-

taties
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet be-

stuursrecht tegen een besluit van 
het gemeentebestuur of het advies 
van een adviescommissie be-
zwaarschriften ex artikel 7:13 van 
de Algemene wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voordrach-
ten of aanbevelingen van personen

d. een klacht zoals bedoeld in hoofd-
stuk 9 van de Algemene wet be-
stuursrecht

e. onderwerpen die niet behoren tot 
de bevoegdheid van het gemeente-
bestuur

Als u tijdens de vergadering het 
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur voor 
aanvang van de vergadering, aanmel-
den bij de Griffie, tel. (0575) 75 02 50 
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl. 

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, huis aan huis verkopen van loten, 8 oktober 2011, C.V. De Doldraejers Velswijk-
 Wittebrink
• Drempt, perceel hoek Zomerweg/Hulsevoortseweg, tijdelijke gebruiksvergunning voor plaatsen 

tent i.v.m. Dremptse Kermis, 16 t/m 20 september 2011, Josi Events
• Steenderen, sporthal ‘t Hooge Wessel, tijdelijke gebruiksvergunning voor bestaand gebouw i.v.m. 

internationale kattenshow, 20 november van 08.00 tot 18.00 uur, sociëteit voor kattenliefhebbers 
Neocat

• Toldijk, Wolfsstraat 5, tentfeest met live-muziek, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
 gebruiksvergunning tent, 29 oktober 2011 tussen 20.00 en 02.00 uur, stichting Humstee

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Ontvangen op 2 september 2011: 
• Keijenborg, Remmelinkdijk 9A, bouwen schuur 
• Wichmond, Lindeselaak 1, kappen 2 bomen

Aanvragen

Ontvangen op 5 september 2011:
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 26, kappen 8 wilgen en 3 elzen
• Vorden, Het Jebbink 3, kappen beuk
• Zelhem, Kerkhoflaan 3, kappen grove den
Ontvangen op 6 september 2011: 
• Hengelo (Gld), Oude Varsselseweg 2, verbouw woning en tijdelijk plaatsen caravan
• Hengelo (Gld), Schapendijk 8, kappen 3 eiken
• Hoog-Keppel, Rijksweg (ter hoogte van sportvelden), kappen 2 eiken 
Ontvangen op 7 september 2011: 
• Hengelo (Gld), Gompertsdijk 11, brandveilig gebruik
• Hummelo, Torenallee 6, veranderen accommodatie en kantoorruimte
• Vorden, Mosselseweg 16, slopen schuur
• Vorden, Nieuwstad 30, vergroten bedrijfswoning en vergroten bedrijfsruimte
• Vorden, Zutphenseweg 3A, aanbrengen lichtreclame
Ontvangen op 8 september 2011: 
• Drempt, Dreef 28, kappen hazelaar
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 40A, verwijderen asbest 2 schuren
• Hengelo (Gld), nabij Ruurloseweg 90 en 95, kappen diverse bomen
• Hummelo, Keppelseweg 30, kappen plataan en berk
• Vorden, Het Hoge, tijdelijk gebruik zuiveringsgebouw  
• Zelhem, Boeninksteeg 2A, tijdelijk plaatsen woonunit

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 18 augustus 2011:
• Vorden, Het Heijink 11, bouwen berging met overkapping
Ontvangen op 19 augustus 2011:
• Steenderen, Toldijkseweg 21, bouwen loods en sluis



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ontvangen op 25 augustus 2011: 
• Hengelo (Gld), Regelinklaan 3, aanleggen paardenbak en plaatsen longeerbak en trapmolen
Ontvangen op 26 augustus 2011: 
• Hengelo (Gld), Slotsteeg 7, kappen 39 dennen (vergunningsvrij) 
Ontvangen op 29 augustus 2011: 
• Drempt, Zomerweg 28, gedeeltelijk herbouwen restaurant 
• Vorden, tegenover Baakseweg 1, plaatsen trafo (vergunningsvrij)
Ontvangen op 31 augustus 2011: 
• Hummelo, Keppelseweg 22, kappen 8 dennen en 2 coniferen (vergunningsvrij)
• Vorden, Ruurloseweg 95, kappen 3 dennenbomen (vergunningsvrij

Aanvragen buiten behandeling gelaten
Verzonden op 8 september 2011: 
• Hummelo, Kasteellaan 1, kappen beuk

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
• Vorden, Ruurloseweg 101, veranderen entree (artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo 

af te wijken van het bestemmingsplan) 

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 15 september t/m 26 ok-
tober 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeen-
tehuis. U kunt de stukken ook digitaal raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke 
plannen.

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op het plan naar keuze, schrifte-
lijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belanghebben-
den die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunning.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 7 september 2011:
• Halle, Roggestraat 50, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 24 september 2011, jubileumcommis-

sie SV Halle
Afgegeven op 8 september 2011:
• Hummelo, terrein aan de Greffelinkallee, ontheffing verstrekken zwak-alcoholische drank, 13 en 

14 september 2011 van 14.00 tot 17.00 uur, muziekvereniging De Eendracht

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 8 september 2011: 
• Zelhem, Hummeloseweg 75, plaatsen 4 silo’s 
• Zelhem, Hummeloseweg 75, plaatsen schoorsteen

Drank- en horecavergunningen (art. 3)
Verzonden op 8 september 2011:
• Zelhem, voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Halseweg 29B, zaterdagsport-

vereniging Zelos

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Verzonden op 8 september 2011:
• Vorden, Dr. C. Lulofsweg 18, gehandicaptenparkeerplaats, J. van Ark  

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 
Wabo)
Verzonden op 2 september 2011: 
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 33B, bouwen bedrijfsgebouw
• Toldijk, Russerweg 2A, 2B, 2C en 2D, aanleggen vier uitwegen
Verzonden op 6 september 2011: 
• Halle, Bielemansdijk 22, slopen en bouwen woning en bijgebouw

Verleende vergunningen

• Halle, Halseweg 54 85, kappen boom
• Halle, Veengoot 12, kappen berk en eik
• Hengelo (Gld), Raadhuisstraat, kappen 13 leiplaten
• Vorden, Brinkerhof 64, plaatsen opbouw op bestaande garage
• Vorden, Deldensebroekweg 8A, kappen lindeboom
Verzonden op 8 september 2011: 
• Vorden, De Horsterkamp 4, wijzigen voogevel woning en aanleggen paardenbak

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hummelo, tijdens het volksfeest zijn de Torenallee, de Zutphenseweg (N314) en de Keppelseweg 

(N814), tussen de Zelhemseweg en de Dorpsstraat, afgesloten voor alle verkeer, met uitzonde-
ring van bestemmingsverkeer, vanaf 13 september 10.00 uur t/m 14 september 2011 24.00 uur. 
Ook is dan op de Broekstraat éénrichtingsverkeer ingesteld richting de Zutphen-Emmerikseweg. 
Voor het verkeer richting Doetinchem en Zutphen wordt een omleidingsroute ingesteld via de 
Broekstraat en de Zelhemseweg. Voor het verkeer richting Doesburg komt een omleidingsroute 
via de Zomerweg. Verkeer vanuit Zutphen naar Doetinchem wordt omgeleid via de Zomerweg, 
Rijksweg (gem. Doesburg), de Provincialeweg (gem. Doesburg), de Ganzepoelweg (gem. Does-
burg) en de Eldrikseweg.

• Drempt, (gewijzigd besluit!) tijdens de jaarlijkse kermis zijn van 17 september 18.00 uur tot 19 
september 24.00 uur de Zomerweg, tussen de Roomstraat en de Veenweg, en de Hulsevoortse-
weg afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Tevens is er een 
omleidingsroute voor het doorgaande verkeer vanaf de Zutphen-Emmerikseweg naar Doesburg 
via de Zomerweg, Hoefkensestraat, Nieuwe Eekstraat (gem. Doesburg), Eekstraat (gem. Does-
burg) en de Zomerweg. Ook wordt het doorgaande verkeer vanaf Doesburg naar de Zutphense-
Emmerikseweg omgeleid via de Zomerweg, Eekstraat, Nieuwe Eekstraat, Doesburgseweg,

 J.F. Oltmansstraat en Toldijkseweg. De Dubbeltjesweg in Hoog-Keppel, tussen de Kerkstraat 
(Drempt) en de Ulenpas, is op 18 september 2011 van 12.00 tot 15.00 uur afgesloten voor alle 
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer.

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk be-
zwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit heeft 
genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). In het 
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar 
en uw ondertekening. 

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplan-
nen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de werkzaamheden kan 
starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voor-
lopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector be-
stuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent 
u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld 
bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager 
moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot 
het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te 
dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding van een ver-
leende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoon-
nummer (0575) 75 02 50.

De nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maakt het mogelijk een aantal vergunnin-
gen of ontheffingen die voorheen apart aangevraagd moesten worden, nu in één aanvraag te com-
bineren. Dit geldt ook voor een aantal ontheffingsmogelijkheden in de ruimtelijke ordening (be-
stemmingsplannen). Dit houdt in dat u onder de koppen Aanvragen, Ontwerpvergunningen, Ver-
leende vergunningen (als onderdeel van de omgevingsvergunning) en Bestemmingsplannen ruim-
telijke ordeningsprocedures kunt tegenkomen.

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied; Doetinchemseweg 78 
Schovenweg Zelhem’ (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan ‘Buitengebied; Doetinchemseweg 
78; Schovenweg Zelhem’ voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op het vervallen van de hore-
cabestemming op Doetinchemseweg 78 en Schovenweg 1, sloop van het voormalige café, behoud 
van de ijsbaan en trainingslocatie van de survivalvereniging, het oprichten van een nieuwe woning 
aan de Schovenweg en ontwikkeling van nieuwe natuur.

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

Bestemmingsplannen

Hoveniers  |  Boomverzorgers  |  Groenvoorzieners

Zutphen Emmerikseweg 83-A  |  7223 DA  BAAK
T 0575 441048  |  info@inhetgroen.com 

www.inhetgroen.com
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meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



KOOPAVOND
HENGELO GLD.
PER 1 SEPTEMBER OP DONDERDAGAVOND

LEDEN HENGELOSE ONDERNEMERSVERENIGING

U WILT TOCH OOK
BESPAREN OP
UW MAANDLAST?

Dat kan! Als onafhankelijk adviseur kunnen we de 
hypotheek precies afstemmen op úw wensen en
mogelijkheden. We vergelijken de hypotheken  
van diverse hypotheekverstrekkers. Zodoende

beschikken wij over alle actuele
gegevens en voorwaarden!
Kortom, een deskundig advies
op maat!

Spalstraat 11 Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 15 21
www.memelink-bergervoet.nl

Onze hardloper
Ambachtelijk gegrilde beenham

nu bij

Win kaarten voor De Graafschap!

Voor elke thuiswedstrijd kunt u
kaarten winnen!

Alleen bij PLUS Hans Eland
Spalstraat 44, 7255 AD  HENGELO (gld)
Tel. 0575-463778
www. deegelantier.nl
cafedeegelantier@chello.nl

Regelink
Raadhuisstraat 5, 7255 BK Hengelo Gld. Tel. 462266

WOL

NIEUW

®

Niks om aan te trekken?
Dan is het hoog tijd dat je eens binnenstapt bij één van onze filialen.

De nieuwe collecties hangen in het rek. Zeker weten dat je slaagt!

www.focusfashion.nl

CECIL    STREET-ONE    ONLY    VERO MODA    TOM TAILOR     YAYA    IT’S NOIZE    GARCIA    ROMANO    DOUBLE FACE

NU HEEL VOORDELIG UW GORDIJNEN REINIGEN

20% KORTING
BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

OP HET LATEN STOMEN VAN GORDIJNEN

DROGISTERIJ
VERFSPECIAALZAAK

Kerkstraat 1 Hengelo Gld tel. 0575 461300

Zondag 18 september

KOOPZONDAG!
De najaarscollectie dames is binnen.

Voor de heren Twinlife en Quick.

Donderdag koopavond!

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo (Gld.). Tel. 0575-461996



KOOPAVOND HENGELO GLD.
PER 1 SEPTEMBER OP DONDERDAGAVOND

LEDEN HENGELOSE ONDERNEMERSVERENIGING

ZOMERCOLLECTIE
3 HALEN = 1 BETALEN

Actie alleen geldig op donderdag van 17.00 - 20.00 uur.

TUINMEUBELEN  TUINVERLICHTING  TUINACCESSSOIRES  WERK- EN VRIJETIJDSKL  AANLEG SPROEI-INSTALLATIES  CADEAU-ARTIKELEN

HELE KLEDING

Regelinkstraat 16, 7255 CC  Hengelo Gld.  •  Tel. (0575) 46 38 18 - Fax (0575) 46 50 88
 E-mail: info@uiterweerd.nl - Internet: www.uiterweerd.nl

drukwerk  •  pr in t  en  kop ieerserv ice

Voor al uw drukwerk bent u bij ons aan het juiste adres!
Wij zorgen voor een perfecte uitstraling van al uw handels- en 

reclamedrukwerk in zwart/wit, kleur of full-colour.

Ook uw familiedrukwerk verzorgen wij graag.
Wij hebben een uitgebreide collectie geboortekaarten, 

huwelijkskaarten, en jubileumkaarten.

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

Ter gelegenheid van 
het jubileum ontvangt 
U in de maand 
september 10% van 
uw aankoopbedrag in 
een modecheque. Deze 
is te besteden in de 
maand November.

Op onze eerste 
etage kunt U zeker 
een keuze maken 
uit de prachtige 

collectie 
WINTERJASSEN!

18
september

KOOP 
ZONDAG

ACTIE zondag:
€ 12,50 KORTING
bij besteding vanaf € 75,-

(op vertoon van deze advertentie)

KOOP
ZONDAG

18
SEPTEMBER

12.00
TOT

17.00 UUR

KOOP
ZONDAG

18
SEPTEMBER

12.00
TOT

17.00 UUR

De najaarscollectie is binnen!
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Relatie- en individuele therapie in Baak
Voor relatietherapie: om  je relatie te redden of op te waarderen. 
Met behulp van de nieuwste methode: EFCT, emotionally focused couple therapy.  
Deze therapie heeft een hoog succesgehalte! Wacht niet tot het te laat is.
Voor relaties die op springen staan, maar ook voor een ingedut huwelijk. Om je leven 
met je partner weer op te laten bloeien.

Ook voor individuele therapie: om sneller uit een burnout te raken, om weer meer 
plezier in je leven te hebben.
Met de eclectische methode, toegepast op jouw problemathiek en jouw persoon.

Marga Jansen, praktijk voor psychosociale therapie
Rozenstraat 17a, Baak. Lid LVPW Ook in het achterhoekse dialect.
0575-441569 Afspraken ’s avonds ook mogelijk.
mmjansen@hccnet.nl
www.praktijk-margajansen.nl

Begrip, contact, ervaring, waardering, doorleven, communicatie, betrokkenheid.

       

bedankt alle sponsors,

vrijwilligers en medewerkenden 

voor hun bijdrage aan het

British Promsconcert

op 3 en 4 september jl.

Zonder deze geweldige inzet was 

het onmogelijk om zo’n prachtig 

concert te organiseren!

Heel hartelijk dank!

Bestuur Cultuurfonds Vorden
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MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Vincent Spiegelenberg
Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206

JUST MORE Damesmode ook in Dieren, naast de Gazelle-fabriek

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-625995

De herfstmode
nu bij ons in
de winkel!!!

DE  MA K E L A A R S  V A N BR O N C K H O R S T

Vrijwillige Oppas- en Thuishulp is  
een vrijwilligersorganisatie.

De V.O.T ontlast ouders/verzorgers  
van mensen met een beperking.

Wie wil een handje helpen?
Bestuursleden

  Voor diverse taken waaronder: Voorzitter of 
penningmeester.

  Affiniteit met de doelgroep is een pré.
  Tijdsinvestering: gemiddeld 5 a 6 uur per 

mnd.

Oppassers / Begeleiders
  Die ouders/verzorgers van een kind met 

een  beperking voor een paar uur te ont-
lasten. Door op te passen, een spelletje te 
spelen, samen te spelen met de computer 
of iets anders ondernemen. De vrijwilliger 
wordt aan een vast gezin gekoppeld.

V.O.T. biedt:
 -  Onkosten vergoeding
 -  aanbod van cursussen
 -  verzekert tijdens werkzaamheden 

Belangstelling of vragen?
Kijk eens op www.votregiozutphen.nl
Neem contact op met Marian de Krey,  
tel: 0575-511197 of mail naar:  
info@votregiozutphen.nl

najaarsaanbiedingen
PLAZATEGEL 60x60x6 zwart 14,95 m2

TROMMEL EN STRAKKE STENEN div.maten
v.a 11,95

SPOORBIELZEN nieuwe en gebruikte

WEIDEHEKKEN, WEIDEPALEN, GOLFPLATEN

AKTIE PLANKEN GESCHAAFD 4 mtr  5,00

PALEN hardhout en geimpregneerd alle maten

PLANKENSCHERM zware uitvoering  38,95

HOUTEN BLOEMBAKKEN div maten
opruiming 60% korting

BLOKHUTTEN diverse uit voorraad leverbaar
voor speciale prijs

TUINVERLICHTING in-lite, ks-verlichting en franssen
voor de donkere dagen

voorraad TERRASHAARDEN opruiming 40 % korting

SEPTEMBERAANBIEDING 20% KORTING
op alle tuinbeits en verf

www.weulenkranenbarg.nl

PBB Bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14

7021 BK Zelhem

Tel. / Fax 0314-625159

De verspreider in de  

gemeente Bronckhorst van:

vraagt enkele 

bezorgers(sters) 

in het verspreidingsgebied van deze  

krant vooral voor Linde (Vorden).
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WINTERBANDEN
In verband met de grote vraag naar 

winterbanden en velgen en de te 
verwachten schaarste is het raadzaam 

vroegtijdig te reserveren.

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55 Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar

Sensire Wonen met Zorg in 
Vorden zoekt ziekenverzorgenden

 is onderdeel van Sensire. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Sensire Wonen met Zorg
Solliciteren? Ga naar www.sensire.nl 
of neem contact op met Yvonne Eggink: 
06 512 318 49

Vijf redenen om bij Sensire te werken:
1.  Je hebt de tijd om je klant persoon-

lijk te leren kennen, in zijn eigen 
 omgeving.

2.  Je werkt op eigen kracht, met alle 
ondersteuning die je nodig hebt.

3.  Sensire heeft aandacht voor een 
goede balans tussen werk en privé.

4.  Je maakt gebruik van vernieuwende 
 technieken, zodat je meer tijd hebt 

om dátgene te doen waarvoor jij de 
zorg in ging.

5.  Je krijgt alle ruimte om jezelf te 
ontwikkelen.

Nu ook
grote 

contracten



In Het Anker in Steenderen opende 
de voorzitter van de Stichting Open 
Monumentendag Bronckhorst Bart 
van Rooij de avond. Hij was ver-
heugd de nieuwe hoofdsponsor 
te kunnen voorstellen: de heer De 
Vries van Timmer- en aannemers-
bedrijf De Vries uit Hummelo. Hij 
dankte de secretaris Rinus Rabeling 
en de andere vrijwilligers, die ook 
dit jaar de brochure hebben ver-
vaardigd. 
De heer Jan Keukenkamp, voorzit-
ter van de Monumentencommissie, 
opende de Open Monumentenda-
gen. “Het is de moeite waard de 
monumenten in stand te houden, 
ook al krijgen ze een ander ge-
bruik,” zo vertelde hij. “Een boer-
derij wordt misschien een woning, 
het erf wordt anders gebruikt.” 
Hij vertelde de gemeenteraad tij-
dens een presentatie: “Waarschijn-
lijk realiseert u zich zelf niet eens 
hoe mooi de gemeente is.” Hij 

noemde als voorbeelden het afwis-
selende en authentieke buitenge-
bied, met beschermde stadsgezich-
ten in Bronkhorst en Laag-Keppel 
en de buitenplaatsen. 
“Het is goed dat de groep van Rinus 
Rabeling er elk jaar weer aandacht 
voor vraagt,” vindt Keukenkamp. 
“Kijk eens hoe mooi het is en kijk 
naar de gemeentebegroting hoe 
weinig het eigenlijk kost, om iets 
fantastisch, ook economisch ge-
zien, in stand te houden.” 
Bronckhorst wordt zo op de kaart 
gezet. Jan Keukenkamp hoopt dat 
deze avond een prachtige start zal 
zijn voor een heel mooi weekend, 
hier twee dagen. “Ik wens u hele 
goede monumentendagen en ik 
hoop dat Bronckhorst in de toe-
komst even mooi mag blijven als 
het nu is.” 
Deze woensdagavond werd een le-
zing gehouden over ’Traditie en 
vernieuwing - boerenerven veran-

deren in burgererven’ door Yvonne
Hermus. Zij vertelde een en ander
over de herbestemming van agra-
rische panden in het bijzonder,
aan de hand van een PowerPoint
Presentatie met veel foto’s als voor-
beelden. 
Het ‘Stimuleringsprogramma re-
animatie industrieel en agrarisch
erfgoed’ houdt zich bezig met het
transformeren van monumentale
objecten in Overijssel. Binnen dit
programma wordt gekeken of sloop
van gebouwen kan worden voorko-
men door er een andere functie aan
te geven, passend binnen het land-
schap en met behoud van identiteit,
streekeigen, bij voorkeur zelfs met
een goede economische bestem-
ming. Daar is in de provincie Over-
ijssel een ruime subsidieregeling
voor beschikbaar. 
Na een korte pauze werd de aanwe-
zigen in de gelegenheid gesteld om
vragen te stellen. Daarna werd de
avond door de voorzitter afgesloten
met een dankwoord voor Yvonne
Hermus en het uitreiken van de
brochure voor de Open Monumen-
tendagen Bronckhorst 2011.

Thema: Nieuw gebruik - Oud gebouw

Opening Open Monumentendagen
Bronckhorst

Bronckhorst - De opening van de Open Monumentendagen, die op 
10 en 11 september werden gehouden, met als thema Nieuw ge-
bruik - Oud gebouw, vond plaats in Het Anker in Steenderen op 
woensdagavond 7 september.

Een lezing over de verandering van boerenerven in burgereven door Yvonne Hermus.
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EETCAFÉ
FEESTZAAL

DE  VELDHOEK
Varsselseweg 55

7255 NR Veldhoek
Tel. (0573) 461061

info@sportherberg-develdhoek.nl • www.sportherberg-develdhoek.nl

Het is weer tijd 
voor mosselen!

Verse mosselen met friet,
rauwkost en sausjes         € 16,50

Laatste verkoopdag 17 september 
van 09.00 tot 12.00 uur 
In het Havo-gebouw

Meubels gratis mee te nemen. 
Huishoudelijke artikelen, 
kleding en boeken: 
een bananendoos vullen  voor  5,-

 

en een plastic tas vullen  voor  2,-

Stichting Veilingcommissie, 
Burg. Galleestraat 69, Vorden

Hengelo GLD

Roy Polman
Rozenstraat 10
7255XT Hengelo GLD
Tel. 0575 462209
Mob. 06 202 39881

Beplanting

Heeft u beplanting nodig maar weet u niet welke?
Wij maken graag een beplantingsplan.
Wij kunnen u planten leveren, maar u kunt ook 
alles uit handen geven zodat wij het inplanten.
Voor info www.hoveniersbedrijfpolman.nl 

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

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

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

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

Nu ook biologische producten in ons
assortiment!

Hollandse bloemkool nu 0.89 per stuk
Nieuwe oogst uien nu 2 kilo 0.99

Nieuwe oogst Alkmene of Elstar 3 kilo 1.99
Nieuwe oogst Goudreinette 3 kilo 1.99

Stoofperen St. Remy of Giezer Wilderman 3 kilo 1.99
Eigen oogst zuurkool ‘t vat 500 gram 0.49

Eigen oogst aardappelen Surprise of Parel 10 kilo 0.49
Kadotip!! Doe het met een streekproducten-pakket!!

Hoort u minder?

Nederlandse Vereniging  
voor Slechthorenden
Kijk op www.hoorwijzer.nl
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Na afloop van de wedstrijd vindt om 17.30 uur de offici-
ele openingsceremonie plaats. Hierbij zullen naast ver-
tegenwoordigers van de Nederlandse golfwereld o.a. de 
Commissaris van de Koningin in Gelderland en het Col-
lege van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Bronckhorst aanwezig zijn.

Keppelse Golfclub

Opening nieuwe baan
Hoog Keppel - Op vrijdag 16 september wordt de 
nieuwe 9 holes baan geopend. President Ronald 
Pfeiffer van de NGF (Nederlandse Golf Federatie) 
zal om 10.45 uur het startschot slaan. Daarna 
wordt er een openingswedstrijd gespeeld in aan-
wezigheid van vele gasten uit de Nederlandse golf-
wereld.

Na grondlegger Bertus Wisselink en 
zijn vrouw Doortje was het zijn zoon 
Herman, die samen met Alie jaren 
achtereen de scepter zwaaiden over 
het bedrijf. En tegenwoordig is het 
kleinzoon Bert, die zich eigenaar mag 
noemen van een prachtig en bloeiend 
bedrijf met een nevenvestiging in 
Duiven. De toch wel rigoureuze groei 
van het bedrijf gedurende de laatste 
decennia heeft tot gevolg gehad dat 
Eddy Rensing, al 17 jaar werkzaam 
in het bedrijf en sinds enige jaren di-
recteur, en zus Marga Wisselink ook 
volop meewerkt in het bedrijf. En om 
het plaatje compleet te maken, Bert 
en zijn vrouw Paulien hebben met de 
zoontjes Daan en Stijn de opvolging 
binnen het familiebedrijf voor de toe-
komst ook al gegarandeerd.
Opa Bertus Wisselink heeft in sep-
tember 1936 niet kunnen bevroeden 
dat er 75 jaar later een bedrijf zou 
staan, dat zaken doet in geheel in Ne-
derland en zich met name wat betreft 
de verkoop en plaatsing van kachels 
een toppositie heeft verworden op de 
Nederlandse markt.
Het waren in eerste instantie de beide 
zonen: Herman en de onlangs over-
leden Gerard die het bedrijf overna-
men. In 1980 splitste men zich op. 
Herman ging verder met de smederij 
annex winkel in Halle en Gerard leg-
de zich in Hengelo Gld. vooral toe op 

het onderdeel karabijnhaken.

GROOTSTE VAN NEDERLAND
Onder het genot van een kop koffie 
praten Herman Wisselink (71), Bert 
Wisselink (44) en Eddy Rensing (38) 
met een aanstekelijke bedrijfspassie 
over de groei van het bedrijf.
Daarbij komt duidelijk tot uiting dat 
binnen het bedrijf door de jaren heen 
de kachel zich als hoofdproduct heeft 
ontpopt. Werden er altijd al kolen- en 
oliekachels aan de man gebracht, in 
de eindjaren zeventig, beginjaren 
tachtig deed de sfeerkachel zijn in-
trede. De in die jaren goed verkochte 
hout- en in een later stadium gaska-
chel had in de negentiger jaren een 
grote verbouwing tot gevolg. Naast 
het verbouwen van de winkel werd 
er een nieuwe hal gebouwd voor de 
opslag van kachels en haarden. De 
overal heersende revolutie op het ge-
bied van verschillende woontrends 
en leefstijlen zorgde ervoor dat in 
2003 de kachelshowroom verder 
werd verbouwd en uitgebreid. Dit al-
les had tot gevolg dat De Heide Smid 
sedert het 70-jarig bestaan in 2006 
door het leven gaat als dé specialist 
van Nederland op het gebied van ka-
chels en haarden. En dit laatste re-
sulteerde in 2009 in de opening van 
een goed lopende nevenvestiging in 
Duiven aan de A12 en dicht naast het 

bekende bedrijf Ikea. Mede vanwege 
het succes in Duiven zit De Heide 
Smid momenteel met 16 monteurs 
en buitendienstmedewerkers op de 
weg en mag zich daarom de grootste 
speciaalzaak in kachels en haarden 
van Nederland noemen.

VAN ALLE MARKTEN THUIS
Maar naast kachels en haarden, waar-
bij er twee keer per jaar en dat in 
het voor- en najaar een show wordt 
georganiseerd, richt De Heide Smid 
zich op tal van andere zaken. Zo is 
men gespecialiseerd in ijzerwaren 
en gereedschappen, tuinmachines, 
huishoudelijke en cadeau- artikelen, 
installatietechniek en ga zo maar 
door. En natuurlijk is men in de win-
terperiode een toonaangevend bedrijf 
wanneer het gaat om de verkoop van 
schaatsen en allerlei aanverwante ar-
tikelen. Immers handel zit in de ge-
nen van de familie Wisselink, getuige 
hun grote successen in het verleden 
met de verkoop van bijvoorbeeld 
kruiwagens, lasapparaten, kettingza-
gen en tal van andere zaken.

Sedert iets meer dan een jaar mag het 
familiebedrijf De Heide Smid zich bo-
vendien ook een erkend schoorsteen-
veegbedrijf noemen. Niet dat men 
voorheen niet bekwaam was in het 
vegen van schoorstenen. Maar door 
de overname van een tweetal bedrij-
ven op dat gebied in Barchem en Ter-
borg, is het klantenbestand voor deze 
activiteit gestegen van 200 naar 1800. 
Door de aanwezigheid van deskundig 
personeel, een hoogwerker en aller-
hande materialen, staat men nu te 
boek als een officieel gecertificeerd 
schoorsteenveegbedrijf.
En na de viering van het 75-jarig be-
staan richt men zich al weer op de 
volgende uitbreiding: een nieuwe 
hal in Halle voor de opslag van goe-
deren.
Er wordt momenteel hard gewerkt 
aan de vernieuwde site en die kunt u 
binnenkort bekijken.

Van kleine smederij tot gerenommeerd bedrijf!

De Heide Smid in Halle bestaat 75 jaar

Halle - Het is woensdagmorgen 7 september 2011. In en rond het be-
drijf van De Heide Smid in Halle is het een gezellige, beter gezegd 
feestelijke boel.
Het is namelijk de dag waarop het exact 75 jaar is geleden dat wijlen 
Bertus Wisselink zich als zelfstandig smid-rijwielhersteller vestigde in 
het heden ten dage tot de gemeente Bronckhorst behorende Halle-Hei-
de. En de geboortedag van dit inmiddels niet alleen regionaal, maar 
ook landelijk bekende bedrijf De Heide Smid wordt begonnen met een 
gezamenlijk ontbijt, georganiseerd voor alle ruim 40 personeelsleden. 
Het grote jubileumfeest annex open huis vindt plaats in het weekend 
van zaterdag 17 en zondag 18 september a.s. Vanuit De Heide Smid is 
er veel betrokkenheid bij de stichting ‘Doe een wens’ en daarom zien 
zij graag als cadeautip uw bijdrage naar deze stichting. U kunt storten 
op de rekening o.v.v. actienr. 12061 of een envelop doneren in de spe-
ciaal daarvoor bestemde ‘Doe een wens bus’ bij binnenkomst tijdens 
de receptie of feest.

Op de foto van links naar rechts Bert Wisselink, Herman Wisselink en Eddy Rensing van De Heide Smid in Halle.

Wat is: A. Tuugkiste.

 B. Verkeulen.

 C. Deurslag.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Om ongestoord rond te kunnen lopen 
in de uitgebreide showroom (500m2) 
en de speciaal ingerichte stijlkamer, 
is er voor de kinderen een gezellige 
kinderhoek ingericht waar zij zich-
zelf kunnen vermaken. Zo kunt u 
zich door één van de aanwezige in-
terieurstylisten op uw gemak laten 
informeren over kleuren en materia-
len en wat past binnen uw interieur. 
Door de grote keuze binnen de uitge-
breide collecties is de kans op slagen 
zeker 100%. 

Desgewenst komt een werknemer 
van Deco Home Harmsen bij u thuis 
om in te meten en verzorgen zij ook 
het ophangen, leggen en monteren. 
Ook kunnen zij al het binnen- en bui-
tenschilderwerk aan huis of gebouw 
verzorgen.

BEHANG IS WEER 
HELEMAAL TERUG
En daarmee bedoelen we: terug van 
heel even weggeweest. Fabrikanten 
zijn constant bezig met het ontwikke-
len van nieuwe technieken en toepas-
singen van behang. Eén van de nieuw-
ste ontwikkelingen is vliesbehang. Bij 
dit type behang is een behangtafel 
overbodig. U lijmt slechts de muur 
in, waarna het behang direct van de 

rol kan worden aangebracht. Behang
is een prima middel uw interieur
de uitstraling te geven die u wenst.
Trendy, sfeervol, klassiek, kleurrijk,
sober, ingetogen of juist heel uitbun-
dig. Nog nooit was behang zo mooi.
Uitgesproken kleuren, dessins en
structuren zorgen voor prachtige ef-
fecten op uw wand.

ROLGORDIJNEN
Rolgordijnen zijn praktische sfeer-
makers die door hun eenvoud in elk
interieur passen. Een rolgordijn is
compact en goed te plaatsen in elk
kozijn. Ook voor dakramen zijn (cas-
sette)rolgordijnen een uitkomst. Met
een verduisterende stof zorgt het cas-
setterolgordijn voor nagenoeg 100%
verduistering. In de kinderkamer kan
een rolgordijn naast lichtverduiste-
raar ook goed gebruikt worden om de
warmte buiten te houden. De keuze
in rolgordijnen is onvoorstelbaar.

20% KORTING OP VOORRAAD-
BEHANG EN ROLGORDIJNEN!
Ga nu naar Deco Home Harmsen en
laat u inspireren. U heeft keuze uit
maar liefst 200 collecties! Bovendien
krijgt u de hele maand september
20% korting op voorraadbehang en
op rolgordijnen. Om dit te vieren
hebben wij op zaterdag 17 september
koffie met iets lekkers voor u klaar
staan. 

Deco Home Harmsen helpt u graag
bij het maken van uw keuze en krijgt
u een professioneel advies.

Vanaf 1 September is de showroom
i.p.v. vrijdagavond, nu de gehele
donderdag geopend van 8.30 uur tot
20.00 uur. De koffie staat klaar!

Actie bij Decohome Harmsen
De hele maand september 20% korting 
op voorraadbehang en rolgordijnen
Hengelo - Tijd om uw interieur 
in een nieuw jasje te steken! Deco 
Home Harmsen is dé speciaalzaak 
voor Hengelo en omgeving op het 
gebied van verf, behang, raamde-
coratie, gordijnstoffen en vloer-
bedekking. Bent u dus van plan 
om uw woning binnen of buiten 
in een nieuw jasje te steken, dan 
moet u zeker eens kijken in de 
showroom.

De ANBO zoekt: Mensen die hun ta-
lenten willen inzetten voor het alge-
meen belang en het leuk vinden een 
bijdrage aan de maatschappij te leve-
ren. Mensen die ervaring willen op-
doen met maatschappelijke ontwik-
kelingen en belangenbehartiging. 

Mensen die graag omgaan met an-
deren en iets voor die anderen wil 
betekenen. Mensen die dat doen in 
hun eigen tempo en eigen tijd. ANBO 
biedt deze kans: de ANBO Academie 
is een van de ontmoetingsplaatsen 
waarin men naast kennis en inzicht 
ook veel plezier kan beleven. De 
ANBO Academie is er voor de vrijwil-

ligers en bestuurders van ANBO. Zij
organiseert trainingen, workshops en
expertmeetings. 

Er zijn opleidingen voor (afdelings)
bestuurders, Vrijwillige Ouderen
Adviseur (VOA), Financieel hulpver-
lener, Lokale Belangenbehartiger,
Belastinginvulhulp, Webmaster,
Redacteur afdelingsnieuwsbrieven
en vrijwilligers voor het begeleiden
van culturele, sportieve en recrea-
tieve activiteiten. De kosten van de
trainingen zijn voor rekening van
ANBO. Voorwaarde voor deelname is
dat deelnemers lid zijn van ANBO of
FNV. 

Wie het aanspreekt om talenten te
benutten of te ontwikkelen en meer
wil weten over ANBO en haar acti-
viteiten, neem dan contact met hen
op. Zij willen graag nieuwe mensen
ontmoeten en zijn bereikbaar via tel.
nr. (0575) 46 12 72 of email secr.anbo.
hengelosteenderen@gmail.com

Meer informatie over de ANBO via:
www.anbo.nl

Start nieuw seizoen 
ANBO Hengelo-Steenderen
Bronckhorst - ANBO is belangen-
behartiger en spreekbuis voor 
400.000 mondige en sociaal be-
wogen senioren met als doel de 
keuzevrijheid voor haar leden 
te vergroten op het gebied van 
wonen, werken, vrije tijd, zorg 
en inkomen. ANBO behartigt de 
belangen van haar leden op deze 
gebieden en organiseert zinvol 
vrijwilligerswerk.
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Op haar 30e besloot ze dat het genoeg 
was met de burnout en was ze zo ver 
dat ze zichzelf kon accepteren met be-
perkingen en kwaliteiten. Een mooi 
startpunt om de triatlon serieus aan 
te pakken, want Grada bleek name-
lijk een talent met vooral grote fiets-
capaciteiten. Door haar jarenlange 
looptraining kon ze bij het hardloop-
onderdeel ook met de besten mee in 
de regionale wedstrijden en ondanks 
de mindere zwemtijd wist ze vanaf 
Didam vele wedstrijden te winnen.
Grada: “Zwemmen is het onderdeel 
waar ik nog veel kan verbeteren. Door 
veel op techniek te trainen moet dat 
veel sneller kunnen. Nu kom ik nog 
met flinke achterstand op ‘de besten’ 
uit het water en moet ik op de fiets 
een inhaalrace houden om vooraan 
te komen om vervolgens bij het lopen 
zo weinig mogelijk prijs te geven op 
de hardloopspecialisten.”
Dat fietsen gaat prima. Daar waar 
haar naaste concurrenten een gemid-
delde fietsen van 34 km per uur weet 
Grada wel een gemiddelde van 38 km 
op haar fietscomputer te toveren.
Dat we in deze regio nog niet veel 
hoorden over haar prestaties kwam 
omdat ze in Apeldoorn woonde waar 
ze, naast haar studie HBO Shiatsu 
Therapie. Grada werkt ondertussen 
als natuurgeneeskundig Zorgverle-
ner, als masseur en personal trai-
ner. Verder is ze in het bezit van het 
Cios-diploma. Door de triatlon kwam 
ze in contact met de Zelhemse triat-

leet Bernard Hilferink en dat contact 
heeft inmiddels geleid tot een relatie, 
waardoor Grada verhuisde om met 
Bernard samen te wonen in het bui-
tengebied van Zelhem.
Grada: “Het is heerlijk hier en na-
tuurlijk prachtig om te trainen. Je 
loopt of fietst zo van je huis uit de na-
tuur in. Nadeel is natuurlijk wel dat 
ik voor mijn werk in Apeldoorn en 
mijn studie meer moet reizen, maar 
dat weegt niet op tegen de rust en de 
mogelijkheden van deze plek.”
Naast werk en studie is training wel 
een belangrijk onderdeel van het da-
gelijks leven. Zelfs een recreatieve tri-
atleet traint vaak al zo’n 10 uur per 
week, maar wil je bij de top horen 
dan zitten er periodes bij dat je meer 
dan 20 uur per week traint.
Grada: “Je hebt altijd drie onderdelen 
die je moet trainen. Bij mij ligt op 
dit moment de nadruk op de zwem-
training. Daar kan ik in de komende 
wedstrijden de meeste winst pakken. 
Maar zwemmen is tevens het moei-
lijkste onderdeel, omdat de techniek 
belangrijk is. Met onderwaterca-
mera’s zijn mijn tekortkomingen in 
de techniek inmiddels duidelijk ge-
worden, maar het duurt lang voor je 
verandering in de techniek kunt toe-
passen. Vooral op langere afstanden, 
want als je moe wordt, verval je snel 
weer in je oude slag.”

WINST IN REGENSBURG
Na diverse triatlons in de Olympische 

afstand (eigenlijk een kwart triatlon, 
waarin 1500 meter gezwommen 
wordt, vervolgens 40 km gefietst 
en als laatste nog 10,5 km gelopen 
wordt) gewonnen te hebben, werd 
het idee om aan langere afstanden 
mee te doen groter. 
Grada: “Vorig jaar deed ik vier halve 
triatlons, waarbij ik me in de wed-
strijd van Antwerpen wist te kwali-
ficeren voor de WK-halve triatlon in 
Clearwater in Florida (V.S.), waar ik 
negende werd. De wens om ook eens 
een hele triatlon te proberen werd 
sterker en zo besloten Grada en Ber-
nard zich, samen met de Zelhemse 
triatlete Dorothé Vrieze in te schrij-
ven voor de hele in Regensburg in 
Duitsland.
Voor ze daar aan de start kon ver-
schijnen, moest ze echter nog een 
grote teleurstelling verwerken, want 
de halve triatlon van Didam werd een 
deceptie.
Grada: “Daar stond ik met de ver-
keerde mentale instelling aan de 
start. Werkbeslissingen, een nieuwe 
nog niet goed afgestelde fiets, twijfel 
en naweeën van verbranding door 
de zon, gaven blijkbaar toch zoveel 
spanning, die ik zelf aan de start niet 
voelde, maar nadat ik uitgestapt was, 
was de pijn ook weg. Achteraf gezien 
is het een belangrijke wedstrijd ge-
weest, omdat ik er veel van geleerd 
heb. Namelijk sport beoefenen van-
uit het genieten, vanuit de harmonie 
tussen lichaam en geest. Alleen dan 
kun je maximaal presteren en als je 
er meer uit wilt persen, keert zich dat 
als een boemerang tegen je. Kort ge-
zegd: Accepteer je tekortkomingen, 
werk eraan en geniet van het resul-
taat, ook al is dat misschien minder 
dan je gehoopt had.”
Met deze nieuwe instelling stond 
Grada op 7 augustus in Regensburg 
aan de start. Ontspannen, grapjes 
makend, maar wel met een positieve 
wedstrijdspanning om wat ze tijdens 
haar eerste hele triatlon (we hebben 
het over 3,8 km zwemmen, 180 km 
fietsen en 42 km hardlopen) tegen 
zou komen.
Grada: “De wil om te presteren was 
er, maar niet ten koste van het genie-
ten. Ook toen ik over de finish kwam, 
was ik ontspannen. De wedstrijd was 
‘lekker’ verlopen en pas toen mijn 
vader en Bernard’s vader me (met 
tranen in hun ogen) vertelden dat ik 
gewonnen had in mijn leeftijdscate-
gorie (35-39), besefte ik de reikwijdte 
van mijn prestatie, want winnaar 
worden in een Ironmantriatlon bete-
kent, dat je je plaatst voor dé triatlon 
van het jaar, de WK-Ironman Triatlon 
van Hawaï (op 8 oktober) en deelna-
me aan die wedstrijd is de droom van 
iedere triatleet.”
Geplaatst voor Hawaï en hoe nu ver-
der?
Direct na de gedachte van deelname 
op Hawaï kwam ook de zakelijke ge-
dachte naar boven. Want zo’n trip 
kost handen vol geld en hoe betaal 
je dat? In eerste instantie probeerde 
Grada de deelname uit haar hoofd te 

zetten, maar toen iedereen in haar 
omgeving haar ‘pushte’ om toch wel 
te gaan, omdat ze er anders de rest 
van haar leven spijt van zou hebben, 
besefte ze dat ze moest gaan, maar 
ook dat ze een plan moest maken om 
dat te bekostigen.
Grada: “De trip naar Hawaï kost € 
6000,--. Door nu een sponsorplan te 
maken voor de komende twee jaar, 
hoop ik bedrijven duidelijk te maken 
dat het aantrekkelijk is, dat ik met 
hun naam op mijn kleding loop. In 
dat plan zit bijvoorbeeld de deelname 
aan Nederlands grootste triatlon in 
Almère. Maar ook deelname aan de 
wedstrijden in de regio, waardoor ik 
de sponsornaam (of namen) kan uit-
dragen in de (regionale) pers. Door 
mijn opleiding en ervaring kan ik 
veel vertellen over harmonie en stress 
en de uitwerking ervan op prestaties 
en die gelden niet alleen in de sport, 
maar zeker ook in het bedrijfsleven. 
Verder kan ik trainingen verzorgen, 
zowel voor sporters als ook voor het 
bedrijfsleven en als ‘personal trainer’ 
trainer begeleid ik sporters om tot de 
maximale prestaties te komen. Tot 
slot wil ik ‘iets’ betekenen voor de 
sport in het algemeen door de jeugd 

enthousiast te maken voor sport en
te voorkomen dat ze nog vaker weg-
duiken achter hun spelcomputer.”
Sponsor(en) gezocht. Om al die wen-
sen te kunnen realiseren, is Grada
hard op zoek naar sponsoren, want
met alleen werken als masseur kan
ze niet over voldoende financiën be-
schikken om haar dromen waar te
maken. Grada: “Ik wil er zelf alles aan
doen. Zo heb ik mijn motor verkocht
en draai ik extra uren als masseur en
personal trainer. Verder wil ik ook
hier in de regio wel als masseur aan
de gang. Zelfs mijn kinderwens heb
ik twee jaar uitgesteld om me de ko-
mende twee jaar volledig aan het re-
aliseren van mijn plannen te kunnen
wijden. Maar ik heb nog extra spon-
soren nodig om mijn tweejarenplan
waar te maken.”
Al Grada’s ideeën over sponsoring
heeft ze vastgelegd in haar website
www.gradaboschker.nl, waar ook de
begeleidings- en massagemogelijk-
heden worden genoemd. Bedrijven,
maar ook privépersonen, die haar
willen ondersteunen in haar plan-
nen, kunnen Grada bereiken via tel.
06-28330132 of via de mail op 
info@in-beweging.eu

Deelname WK triatlon door winst in Regensburg

Ironman Triatlon Hawaï start twee jaar topsport

Zelhem - Met Hugo Boschker als vader kreeg Grada het triatlonvirus 
natuurlijk al met de paplepel ingegeven. Toch duurde het lang voor ze 
haar eerste triatlon deed. Niet, dat Grada niet van sport hield, maar ze 
streefde een loopbaan als hardloopatleet na en als sportinstructeur in 
het leger maakte ze gebruik van de faciliteiten om de landelijke sub-
top op de langere afstanden te bereiken. Ook toen ze wist dat ze de top 
niet zou halen, bleef ze hard trainen om zo hoog mogelijk te komen. 
Inmiddels had ze, op 26-jarige leeftijd, aan de achtste triatlon van Di-
dam, een wedstrijd georganiseerd door een organisatie waarvan vader 
Hugo de voorzitter is, deelgenomen en het virus begon te werken, 
maar op 28-jarige leeftijd kreeg ze een burnout, omdat ze onzeker was 
over haar kwaliteiten en verkrampt bleef trainen.

PV STEEDS SNELLER HENGELO GLD. 
Zaterdag 10 september vlogen 136 duiven van 10 deelnemers van 
Steeds Sneller Hengelo Gld. vanuit NIVELLES/NIJVEL. De duiven 
werden om 09.30 uur gelost bij zuid zuidoostenwind kracht 3. 
Uitslag: W. Jansen (7/10) 1 2 4 6 12 15 16, G. Duitshof (5/12) 3 10 
17 18 30, R. Koers (6/20) 5 9 13 24 25 33, W. Brom (2/4) 7 22, G. 
Kempers (13/36) 8 11 14 19 20 21 23 26 27 28 29 31 32, W. Wil-
lemsen (1/7) 34. 
Eveneens op zaterdag 10 september werden 28 duiven van 4 deel-
nemers gelost in MANTES LA JOLIE. Zij vertrokken om 8.30 uur. 
Uitslag: A.H.J. Peters (2/7) 1 5, R. Koers (2/10) 2 7, J. Teunissen (1/1) 
3, G. Duitshof (2/10) 4 6. 

PV VORDEN 
Zaterdag 10 september stond het konvooi van P V Vorden op-

gesteld in NIJVEL, met een af te leggen afstand van 217 km tot 
Vorden. Om 09.30 uur werd het sein om de manden te openen 
gegeven. Met een zuidzuidoosten wind werd het een redelijk 
makkelijke opgave. Iedereen had al vroeg zijn stelling ingeno-
men, want er konden hoge snelheden worden bereikt. Na ruim 
2,5 uur klepperen was het nestor C. Bruinsma die zijn favoriet 
kon verwelkomen en zo ook de 1e spelen in heel de kring Doe-
tinchem; zowaar geen kattenpis. Uitslag: C. Bruinsma 1 5 10 11 
16 36 50 61, Ashley Eykelkamp 2 6 22 42 54, E. Bruinsma 3 37 46 
65, Marc Tiemessen 4 7 8 26 27 29 53 55 60 68 72, D.J. Gotink 9 
20 23 34 35 48 56 59 66, W.J.S. Verbeek 12 21 44 52 57 69 75 77, 
H.B.M. Hoksbergen 13 15 17 18 24 31 32 41 47 51 64 67 71, A. 
Kappert 14 39 40 63, R. de Beus 19 28 30 49 62, Roy Schipper 25 
33 58 76 79, Martijn Schuerink 38 43 45 70 73 74 78. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
De 382 duiven van 20 deelnemers van duivenvereniging De Koe-
rier vlogen zaterdag 10 september vanuit NIVELLES/NIJVEL. De 
duiven werden om 09.30 uur gelost. Uitslag: G.J. Wassink (5/10) 
1 6 24 33 92, A.H. Wassink (19/72) 2 9 15 25 26 28 29 30 31 38 39 
40 52 60 61 63 66 72 79, H.A. Kamperman (21/53) 3 4 5 7 13 16 
20 23 34 42 43 47 49 51 53 55 73 74 75 82 95, A. Velthorst (7/20) 

8 10 11 32 59 62 87, J.G. Berendsen (5/20) 12 45 84 91 96, Comb.
Menkhorst (5/10) 14 27 64 69 85, E. Weenk (6/15) 17 44 56 58 71
86, S. Gemmink (8/17) 18 21 22 46 70 76 78 81, G.J.W. Massen
(5/16) 19 57 83 89 94, H.W. Niesink (6/27) 35 54 65 68 80 88, Nick
Chevalking (2/12) 36 37, H. Eenink (1/11) 41, R.T.J. van Aken (5/16)
48 50 67 90 93, R. Jansen (1/8) 77. 

Nog tegoed was de uitslag van zaterdag 3 september. Van 23
Deelnemers vlogen 484 Duiven vanuit STROMBEEK. De duiven
werden om 10.00 uur gelost. Uitslag: R.T.J. van Aken (6/19) 1 27
59 64 70 91, G.J.W. Massen (2/17) 2 83, G.J. Wassink (6/10) 3 7 52
82 96 97, H.A. Kamperman (24/57) 4 5 9 10 13 14 22 24 29 30 47
49 50 51 54 58 67 73 74 75 90 106 109 111, Comb. Menkhorst
(6/13) 6 21 28 44 66 81, Fr. Meijerman (4/17) 8 32 62 113, A.H.
Wassink (23/76) 11 16 17 18 23 26 33 34 41 42 43 79 80 85 87 88
101 102 105 114 118 119 121, S. Gemmink (10/30) 12 15 19 38
63 69 76 93 94 95, A. Velthorst (7/28) 20 35 37 46 55 89 100, J.G.
Poelman (4/13) 25 36 53 115, J.G. Berendsen (5/26) 31 71 72 108
120, W. Meijerman (6/26) 39 40 60 65 86 103, H.W. Niesink (7/26)
45 56 61 77 78 107 110, J.Th. Reindsen (1/12) 48, R. Jansen (2/10)
57 68, E. Weenk (3/16) 84 112 117, Nick Chevalking (2/13) 92 99,
J.W. Wisselink ( 2/ 25) 98 116, M.G.J. Burghout (1/6) 104.

Duivenberichten 10 september 2011
Bronckhorst - Van de vier duivenverenigingen in de ge-
meente Bronckhorst, PV De IJsselbode uit Steenderen, PV 
Vorden, PV Steeds Sneller Hengelo Gld. en PV De Koerier 
uit Zelhem vloog Steenderen vorige week de laatste vlucht. 
Hengelo Gld., Vorden en Zelhem vlogen zaterdag 10 sep-
tember vanuit Nivelles/Nijvel en Mantes la Jolie.
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Voorts rondom het bassin rommel 
opruimen, de planten, de struiken 
e.d. verzorgen. Met de herfst in aan-
tocht en daardoor te verwachten 
stormachtige weersomstandigheden, 
voortdurend controle uitoefenen en 
eventuele boomtakken opruimen. 
Daarnaast zal Timme de komende 
tijd noodzakelijke verbeteringen aan 
douches, sanitair e.d. aanbrengen. 
Timme: ‘We hebben nog steeds met 
achterstallig onderhoud te maken. 
Zoals bekend is de gemeente Bronck-
horst bezig met plannen ten aanzien 
van de zwembaden. Echter, met 
sommige dingen kun je niet wach-
ten tot volgend seizoen’, zo zegt hij. 
De bedrijfsleider die ook met succes 
een studie tuin- en bosbouw heeft ge-
volgd, kan deze kennis rondom het 
bassin in praktijk brengen en er voor 
zorgen dat park, zonweide e.d. up to 
date wordt gehouden. Ook heeft hij 
nog andere activiteiten in gedachten.
Timme: ‘Het zwembad ‘In de Den-
nen‘ is in 2010 uitgeroepen tot het 
‘beste zwembad van Nederland‘. 
Een titel waar we zeer trots op zijn 
en die we graag nog wel een keer in 
de wacht willen slepen. Maar dat zal, 
gezien de concurrentie elders in ons 
land, een hele toer worden, maar wij 
gaan er wel voor’, zo zegt hij. Het 
zwembad ‘In de Dennen’ heeft con-
tinu een watertemperatuur van 23 
graden. Bij echt warm weer, ‘rust ‘ in 
de machinekamer. Bij koude weers-
omstandigheden, b.v. teruglopende 

temperaturen in de nacht, moeten 
de machines wel volop draaien. Dus 
hoge stookkosten. Dat loopt per sei-
zoen gauw op tot zo’n 30.000 euro. 
Timme: ‘Ik zou heel graag de beschik-
king hebben over twee ‘afdekdekens‘, 
één voor het ondiepe en één voor het 
diepe bad. Dat scheelt de helft van de 
stookkosten. Deze afdekdekens kos-
ten zo rond de 100.000 euro. Ik ben 
momenteel druk aan het bekijken 
hoe we dat geld via sponsoring e.d. 
bijeen kunnen krijgen. We hebben 
al enkele gesprekken gevoerd, echter 
nog niets concreets. Ik hoop dat we 
voor volgend seizoen alvast één af-
dekdeken kunnen realiseren’, zo zegt 
hij. Timme Koster is overigens een ty-
pe bij wie het glas altijd half vol is en 
nooit half leeg. Terugkijkend op het 
afgelopen seizoen zegt hij: ‘ Het was 
voor het zwembad geen slecht, maar 
wel een matig seizoen. Niet koud, al-
leen jammer dat de mindere weers-
omstandigheden juist in de schoolva-
kanties vielen. 
Toch hebben we nog 45.000 bezoekers 
gehad (in 2010 - 54.700) Dat heeft te 
maken in de periode mei tot half juni. 
Door het mooie weer stond de teller 
toen al op ruim 25.000. Tijdens het 
slotweekend (begin september) ruim 
duizend bezoekers, dus een leuke 
afsluiting. Wel jammer dat de ‘Expe-
ditie In de Dennen ‘letterlijk in het 
water viel. Ik ben weken met de voor-
bereiding bezig geweest. Op de dag 
zelf kwamen er precies 87 kinderen 

opdagen, terwijl wij vorig jaar ruim 
400 kinderen konden verwelkomen. 
Ik erger mij trouwens dikwijls aan 
de buienradar met soms regen- voor-
spellingen en dan valt er de gehele 
dag geen spatje. Dat heeft natuurlijk 
wel invloed op het bezoek. En nog zo 
typisch Nederlands, een paar wolken 
voor de zon en hoewel toch nog een 
aangenaam ‘buiten- temperatuurtje’, 
desondanks het zwembad mijden. 
Trouwens de mensen moeten eens 
leren meer zelf naar buiten te ‘kij-
ken. Nogmaals, in zijn totaliteit ben 
ik niet ontevreden.

Ook is hij tevreden over het school-
zwemmen of noem het maar ‘natte 
gymnastiek’. De gehele zomer door 
zijn de kinderen van school de Kraan-
vogel, school Het Hoge en de openba-
re dorpsschool hier geweest. Alleen 
school De Vordering liet het afweten. 
Het schoolzwemmen paste niet in de 
visie van die school, zo kreeg ik des-
gevraagd te horen. Heel erg jammer, 
want van de leerkrachten van de wel 
aanwezige scholen vernam ik, dat 
de kinderen na een bezoek aan het 
zwembad, fitter in de klas zitten’, 
zo zegt Timme Koster die zich tevre-

den toonde over de bezoekers. ‘De
mensen hebben zich in en rondom
het bad voorbeeldig gedragen, geen
rommel, geen relletjes, kortom alles
is probleemloos verlopen’, zo zegt
Timme Koster. 

Er waren het afgelopen seizoen in
totaal (vast rooster en reserve roos-
ter) 26 personen op het bad in touw,
waarvan bij hoogtijdagen circa acht
man continu toezicht hielden. In to-
taal waren er 230 kinderen op zwem-
les, vergeleken bij voorgaande jaren,
een stabiel aantal.

‘Ondanks matig seizoen toch 45.000 bezoekers’

Timme Koster bedrijfsleider zwembad ‘In de Dennen’
Vorden - De rust is weergekeerd in zwembad In De dennen. Het bad 
is gesloten, het bassin loopt langzaam leeg. Tijd om de gehele accom-
modatie alvast ‘winterklaar’ te maken. Echter, zover is het nog lang 
niet. Bedrijfsleider Timme Koster zal zijn ‘zwemkostuum’ inruilen en 
zich in zijn werkplunje hijsen en krijgt zijn taak een andere invul-
ling. Zo zal hij onder meer de machinekamer onderhanden nemen, 
schoonmaken, ‘doorsmeren’ en dat soort zaken. Daar moet je wel een 
technische knobbel voor hebben.

in mei leek een mooie zomer in het verschiet te liggen

Het Presentatiemagazine van Pax 1 
en begeleiders komt alweer voor de 
vijftiende keer uit. Fred Ruiterman 
had een belangrijk aandeel in de tot-
standkoming van het magazine. Hij 
deed ondermeer de coördinatie en de 
redactie. Ruiterman ging in hoe het 
magazine tot stand is gekomen en 
bedankte iedereen voor de medewer-

king. In het bijzonder bedankte hij de 
adverteerders, de selectie van Pax 1 
en Ap Meenink voor de vormgeving. 
Meenink, die al jaren betrokken is bij 
het magazine kreeg een attentie over-
handigd van Ruiterman. Vervolgens 
reikte Ruiterman het eerste exem-
plaar uit aan de preses van Pax, Er-
win ten Kate. De voorzitter had even-

eens veel waardering voor een ieder 
die had meegewerkt en bedankte in 
het bijzonder de adverteerders. Ook 
was Ten Kate blij dat een deel van de 
opbrengst van het Presentatiemaga-
zine naar de jeugdafdeling gaat. Het 
Presentatiemagazine ziet er professi-
oneel uit. 

Naast de vele foto’s wordt het afge-
wisseld met interviews en diverse 
andere artikelen en wetenswaar-
digheden. Na de presentatie kregen 
alle aanwezigen een exemplaar uitge-
reikt. Hierna bleef men nog gezellig 
bij elkaar en werd er bladerend in het 
magazine gekeken.

Presentatiemagazine Pax 
ziet er prachtig uit

Hengelo - Na afloop van de wedstrijd Pax tegen Erica ’76 werd in de 
kantine van de Hengelose voetbalvereniging het Presentatiemagazine 
van het eerste elftal van Pax gepresenteerd. Veel adverteerders waren 
hierbij aanwezig. Het magazine ziet er mooi uit en is mede tot stand 
gekomen door veel adverteerders. Fred Ruiterman, coördinator van 
het magazine, reikte het eerste exemplaar uit aan Pax-voorzitter Er-
win ten Kate.

Fred Ruiterman (rechts) overhandigt het eerste exemplaar aan Erwin ten Kate.

Start – en finish waren bij Brasserie 
Lettink welke deze zaterdag extra 
vroeg de deuren had geopend om , in-
dien gewenst, de wandelaars van een 
kop koffie of thee te voorzien. Ook 
vrijwilligers van de Hospice waren 
aanwezig en hadden een informatie 
stand opgezet waarbij men onder 
meer ook kaarten verkocht voor het 
goede doel. De deelnemers vertrok-
ken precies om 10.00 uur voor de 

zogenaamde de ‘Veldwijk route’ met
een lengte van tien kilometer. 

 Vrijwilligers van de FNV hadden vrij-
dagavond de gehele route nagelopen
om te kijken of er zich onderweg bij-
zonderheden zouden kunnen voor-
doen. Halverwege de tocht werden
de lopers verrast met een kop bouil-
lon en konden ook de waterflessen
gevuld worden. De wandelaars ar-
riveerden tegen 12.15 uur weer bij
Brasserie Lettink waar de afdeling
IJsselvallei de vrijwilligers, wande-
laars, sponsoren, Brasserie Lettink en
alle andere mensen die hebben mee-
gewerkt aan deze tocht, bedankten
voor hun inzet. 
Eén dezer dagen wordt bekend ge-
maakt wat de sponsorloop exact heeft
opgeleverd. Mochten er trouwens nog
mensen zijn die een bijdrage willen
leveren dan kunnen zij alsnog een
bedrag overmaken op giro 4159320
t.n.v. FNV-Bouw Sponsorloop 2011.

Sponsorloop FNV- Bouw 
voor Hospice Zutphen
Vorden - De afdeling IJsselvallei 
van de FNV-Bouw organiseerde 
afgelopen zaterdag een sponsor-
loop voor de Hospice Zutphen. 
Het doel van deze wandeltocht 
was om een activiteit voor le-
den- en niet leden te organiseren 
met daarbij een bepaald doel te 
sponsoren. In dit geval dus voor 
de Hospice Zutphen. (De Hospice 
is een tehuis voor zieke mensen 
voor begeleiding in hun laatste 
levensfase).

Alle deelnemers krijgen een trainings-
schema voor drie maanden waarmee 
zij stap voor stap hun conditie kun-
nen verbeteren. Zowel hardlopen, 
wandelen en fietsen maken deel uit 
van dit schema. Hardlopen en wande-
len wisselen elkaar tijdens de training 
dusdanig af dat je niet uitgeput raakt. 

Rust tijdens de training is van even
veel waarde als inspanning. De tien
begeleide trainingen vinden plaats op
vrijdagochtend van 09.00 tot onge-
veer 10.30 uur vanaf de Koningsweg
in Hengelo Gld. en worden afgesloten
met een kop koffie of thee en de gele-
genheid om nog even na te praten. 

In de herfstvakantie is er geen trai-
ning. De kosten bedragen 100 euro
per persoon voor de trainingen,de
begeleiding, het trainingsschema en
de koffie of thee na afloop. De groep
bestaat uit maximaal 15 deelnemers.
Meer informatie en opgave kan via
de mail feikje.breimer@fastfoot.nl of
telefonisch 06-29467463.

Hardlooptraining 
voor starters
Hengelo - Op vrijdagochtend 16 
september start gediplomeerd 
hardlooptrainster Feikje Breimer 
met een startersgroep in het bui-
tengebied van Hengelo Gld. Ple-
zier in beweging staat voorop, de 
trainingsopbouw is geleidelijk en 
gaat uit van de persoonlijke mo-
gelijkheden van de deelnemers.
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Ouders-Helpen-Ouders (OHO) Zut-
phen en omstreken (Bronckhorst en 
Lochem), bestaat uit ouders en ver-
zorgers van kinderen met een beper-
king. Het doel van OHO is het delen 
van kennis mét anderen en gebruik 
maken van de kennis ván anderen. 
Jongeren met autisme kunnen net als 
ieder ander in aanraking komen met 
politie en justitie. 
Tijdens deze avond wordt de film 
‘Autidelict’ vertoond, waarin te zien 

is hoe twee jongeren door hun autis-
me ernstig in de problemen komen.
Bij politie- en justitiemedewerkers is
vaak weinig bekend over autisme. 
Vervolgens komt de ‘autipas’ aan de
orde. De autipas is een hulpmiddel
om onder andere de politie te laten
zien dat iemand autistisch is, en kan
daardoor escalatie voorkomen. Daar-
naast biedt het een aantal andere
voordelen. Tijdens de bijeenkomst
krijgen ouders ook de gelegenheid
ervaringen uit te wisselen.

Alle ouders en verzorgers uit de ge-
meenten Bronckhorst, Lochem en
Zutphen die belangstelling hebben
voor dit onderwerp zijn van harte
welkom vanaf 19.45 uur. Het pro-
gramma begint om 20.00 uur en
duurt tot ongeveer 22.00 uur en is
gratis toegankelijk. Voor meer infor-
matie belt u VIT Oost-Gelderland, tel.
0573-43 84 00 of MEE Oost-Gelder-
land, tel. 0314-344224.

Informatieavond over 
autisme en autipas
Vorden - Op maandag 26 septem-
ber van 20.00 tot 22.00 uur wordt 
een informatieavond gehouden 
voor ouders van kinderen met 
autisme in De Herberg, Dorps-
straat 10 in Vorden. Onderwerp 
van de bijeenkomst is autisme en 
de autipas. De organisatie is in 
handen van Ouders-Helpen-Ou-
ders Zutphen e.o. in samenwer-
king met VIT Oost-Gelderland en 
MEE Oost-Gelderland.

Het café ziet er weer mooi uit. De 
wanden zijn opnieuw gestukadoord 
in een donker paarse kleur. De toilet-
ten zijn op een andere manier gesi-
tueerd en opnieuw betegeld. De gar-
derobe heeft eveneens een likje verf 
gekregen. De bar heeft z’n bekende 
vorm behouden maar is wel helemaal 
vernieuwd. Ook de bijbehorende bar-
installatie is vervangen. Achter de bar 
is een glazen koelvitrine gekomen 

voor allerlei dranken. Gasterij Win-
kelman heeft het aantal merken bier 
uitgebreid, maar Grolsch blijft wel de 
hoofdmoot. 
Gasterij Winkelman is ook begonnen 
met afhaalmenu’s. Iedere maand zijn 
er verschillende menu’s om af te ha-
len. Bestellingen kunnen telefonisch 
doorgegeven worden. Ook is er iedere 
maand een extra menu te gebruiken 
bij Gasterij Winkelman. De maande-

lijkse menu’s worden gepubliceerd in 
weekblad Contact. 
In het voorjaar 2012 wordt het terras 
aan de voorzijde van het café opnieuw 
ingericht. Verder wordt er begonnen 
om enkele keren in het jaar een feest-
avond te houden met livemuziek, 
drank en eten voor één prijs. 

Bij Gasterij Winkelman kan men ook 
terecht voor onder andere catering, 
barbecue, buffetten, feesten, verjaar-
dagen, vergaderingen en recepties. 
Voor meer informatie: tel. 0575-
461267. www.gasterijwinkelman.nl 
of info@gasterijwinkelman.nl

Café Gasterij Winkelman opgeknapt

Keijenborg - Na enkele weken van klussen ziet het café van Gasterij 
Winkelman er weer fris uit en heeft het een mooie uitstraling gekre-
gen. Er was veel belangstelling voor de heropening op 2 september. De 
uitbaters Michel en Petra kregen veel leuke reacties.

Michel en Petra achter de nieuwe bar.

Ze zouden het super vinden als u bij-
voorbeeld walnoten brengt of maïs of 
eikels zoekt. In het bos is zo veel te 
vinden waar de dieren in de opvang 
blij mee zijn. Het is natuurlijk ook 
een leuk idee om met uw kinderen 

pakketjes te maken voor 4 oktober, 
dierendag. De dieren smikkelen ook 
graag van appels, wortelen, katten-
voer en zaden zoals zonnepitten.
Verder kan dierenopvang Noach al-
tijd oude handdoeken, theedoeken 

washandjes enz. gebruiken. U kunt 
die spullen in de ontvangstruimte op 
Aaltenseweg 21a in Halle neerzetten. 
Op de woensdagmiddagen in septem-
ber en oktober nemen Petra en Toon 
het in ontvangst en krijgt u in ruil 
een kleine attentie voor de moeite.
Kijk op www.opvangnoach.nl om de 
dieren in het asiel te bekijken. Noach 
Dierenopvang is gesloten voor pu-
bliek om de dieren geen extra stress 
te bezorgen.

Noach zoekt hulp van dierenvrienden

Halle - Evenals voorgaande jaren vragen Toon, Petra en Shakib van 
dierenopvang Noach jong en oud om hulp bij het zoeken van voedsel 
voor de dieren in de opvang. De vogels, egels, eekhoorntjes, reeën enz. 
lusten graag walnoten, appels, eikels (ook inlandse), beukennootjes, 
hazelnoten, tamme kastanjes en maïskolven.

Wendy deed auditie bij Joop van den 
Ende, was een jaar lang de zangeres 
van Kwartz, zong bij Vocal Group 
Christmas Jingles en vormde vele 
jaren het duo Juweel samen met 
Juliette Dumoré. Juweel stond in 
de finale van het open podium Am-
phion. Ook schrijft Wendy nu en 
dan muzieknummers, zowel voor 
eigen gebruik als voor anderen. Op 
de CD’s Fijngeslepen van Juweel en 
Bi-j ons thuus en Better in de Wi-je 
wereld van Op Drift zijn deze terug 
te vinden. Met het eigen nummer 

Sunflowers won ze talentenjachten 
en kreeg een top-10 notering bij 
Skyradio. 

In het voorjaar van 2011 heeft zij 
de keuze gemaakt om solo te gaan. 
Met orkestband of samen met mu-
zikale vrienden zingt Wendy mooie 
en gevoelige luisterliedjes. Zondag 
vóór de pauze brengt ze het auto-
biografische programma Dicht bij 
Huis, waarin ze voordrachten en 
liedjes koppelt aan herinneringen 
over haar leven. Covers, gelardeerd 
met eigen nummers, zullen de re-
vue passeren, waarbij af en toe een 
gevoelige snaar zal worden geraakt. 

Rita Boshart en Erik Knoef zullen 
muzikale ondersteuning bieden op 
respectievelijk piano en accordeon. 
Na de pauze brengt Wendy wat ou-
dere maar herkenbare nummers, 
begeleid door Sander Heuvelink op 
drums, Wim Woestenenk op gitaar 
en Johny Addink op basgitaar in een 
semi-akoestische bezetting. Hierin 
zullen artiesten als Janis Joplin, Otis 
Redding en Creedence Clearwater 
Revival niet ontbreken. Reserveren 
is mogelijk voor zondag 18 septem-
ber en kan via de webstek of telefo-
nisch: 0575 555783 of gewoon bij het 
theater binnenlopen. Geen vervoer? 
Neem tot vrijdag aanstaande 12.00 
uur contact op met 0657079558. U 
wordt dan opgehaald en thuisge-
bracht.

Wendy Addink in 
Theater Onder de Molen
Vorden - Zondagmiddag 18 
september verzorgt Wendy Ad-
dink een solo-optreden in TOM 
te Linde/Vorden. Ze brengt dan 
de voorstelling Dicht bij Huis. 
Aanvang 15.00 uur. Wendy Ad-
dink (geboren Zieverink) is op-
gegroeid in Vorden. Na een uit-
stapje van 10 jaar net buiten de 
grenzen van het 8-kastelendorp 
woont ze er al weer een tijdje, 
met man en zoon. Wendy zingt 
al sinds ze kan praten. Zij begon 
op 4 jarige leeftijd met optreden 
op de bonte avonden van het 
Vordense dameskoor en daarna 
was het podium niet meer weg 
te denken. Heel wat muzikale 
ervaringen heeft ze sindsdien 
opgedaan, zoals bij TV Gelder-
land en de RTL4 Soundmixshow, 
en ze scoorde veel nr.-1 noterin-
gen bij andere gelegenheden.

Vanuit het vliegveld nabij het Duitse 
Vreden stegen Dinie Regelink, Jacque-
line Kuipers en Jessica Wonnink met 

piloot Freek Nijman op voor een reis
boven het mooie Achterhoekse land.
Vooraf hadden de prijswinnaars last
van wat gezonde spanning, maar ach-
teraf was deze spanning omgedraaid
in enthousiasme en zijn alle drie de
winnaars een unieke ervaring rijker. 

Deze rondvlucht werd mede moge-
lijk gemaakt door handbalvereniging
Quintus.

Rondvlucht boven Hengelo!
Hengelo - Zondag 11 september 
was het dan zover. De prijswin-
naars van de Rondvlucht boven 
Hengelo, die ze tijdens de SV 
Quintus verloting op de braderie 
in augustus jl. hadden gewonnen, 
mochten de lucht in!

Zondag leest ze haar verhaal over de 
korendag in Terborg.Muziek is er van 
de Rock & Lolband Experience. Van 
Lainne Abeln is het nummer ‘Lekker 
loi’ te horen en Gerard Hoebenzingt 

het nummer‘Hol de knip in den tuk’.
De Limburgse zangeres Angelin zingt
haar lied over de kernis, Pieter Wil-
kens zingt in het Friesen van Corne-
lis Vreswijk hoort u ‘de nozem en de
Non’. Johannes de Gladstrieker zit op
‘de Praotstoel en uut de Olde Deuze
komt het geluid van Diene van Gait.
U kunt het programma beluisteren
op Ideaal FM.105.1/105.8 en via de
kabel FM 91.1- FM 94.0.

Dinie uut Aalten te gast bij 
Ideaal Dialect
Zelhem - Dinie uut Aalten heeft 
weer een zestal verhalen ingelezen 
die de komende weken zijn te be-
luisteren in het programma Ideaal 
Dialect op de zondagmorgen.
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Iedereen heeft de posters al wel zien 
hangen want vrijdag 23 september 
wordt het jubileum van Flophouse 
in Toldiek groots gevierd in een tent 
achter de soos met een wereldbeken-

de band, namelijk Plork en de Aan-
nemers. Zij mogen samen met Flop-
house het 40-jarig jubileum vieren. 
Een band die meerdere malen op de 
Zwarte Cross heeft gespeeld, Dauw-

pop, 3FM en nu in Flophouse. En ie-
dereen is voor dit heugelijke festijn 
uitgenodigd! Grijp die kans en kom 
vrijdag 23 september om 21.00 uur 
naar Flophouse en vier het 40 jarig 
jubileum met Plork en de Aannemers 
mee. 

Zaterdag de 24e september wordt 
het jubileum ook gevierd, maar deze 
avond is alleen voor genodigden. Dus 
wie geen uitnodiging heeft gehad is 
vrijdag de 23e welkom om met Flop-
house het feest te vieren!

Vrijdagavond 23 september soosavond

Flophouse viert 40 jaar met 
Plork en de Aannemers!

Toldijk - Over twee weken is het dan eindelijk zover, wat vorig jaar 
bijna mis ging, wordt dit jaar wel werkelijkheid. Een authentiek boer-
derijtje aan de Hoogstraat in Toldiek wat een rijke historie kent, waar 
vele hun geliefde hebben leren kennen, waar iedere vrijdagavond vele 
jongeren komen om gezellig het weekend in te luiden, waar vele eve-
nementen worden georganiseerd zoals Dauwtappen of het Normaal-
weekend. Dat boerderijtje wat de naam Flophouse draagt bestaat dit 
jaar 40 jaar.

Plork en de Aannemers speelt tijdens de jubileum soosavond op vrijdag 23 september.

Kunstenaar Ad Verstijnen heeft een 
Pallone fauteuil van Leolux beschil-
derd. Deze unieke fauteuil is vanaf 10 
september bij Hoefsloot Wonen te be-
wonderen. U kunt deze stoel in uw be-
zit krijgen door op de website: www.
hoefsloot.nl/veiling.html een bod uit 
te brengen. Op deze website vindt u 
ook de actuele updates over de veiling. 
KiKa (Kinderen Kankervrij) werft fond-
sen, die ten goede komen aan de ze-
ven kinderkankercentra in Nederland: 
Emma Kinderziekenhuis AMC Am-
sterdam, UMC Groningen Koningin 
Beatrix Kinderkliniek, Willem-Alexan-
der Kinder- en Jeugdcentrum Leiden, 
UMC St. Radboud Kinderziekenhuis 

Nijmegen, Erasmus MC - Sophia Kin-
derziekenhuis in Rotterdam, VU me-
disch centrum in Amsterdam, Wilhel-
mina Kinderziekenhuis Utrecht. Om
precies te zijn: aan onderzoek waar-
mee deze centra versneld therapieën
beschikbaar willen maken voor een
betere behandeling en genezing van
kinderkanker. Minder pijn en strijd.
En meer genezing en kwaliteit. Dat is
waarvoor KiKa uw steun vraagt. Want
kinderen met kanker worden liever
gisteren beter dan vandaag. Bent u na
5 weken de hoogste bieder bij deze vei-
ling, dan kun u deze unieke Pallone
fauteuil van Leolux in Elst in ontvangst
komen nemen.

Stichting KiKa   Kunstveiling

Vijf weken lang kan men digitaal bieden op een functioneel kunst-
object, waarvan de opbrengst bestemd is voor de stichting KiKa. Deze
stichting zet zich in voor de bestrijding van kanker bij kinderen. De
internet veiling is één van de vele jubileum activiteiten in het kader
van het 130-jarig bestaan van Hoefsloot Wonen in Elst Gld.

Kunstenaar Ad Verstijnen heeft een Pallone fauteuil van Leolux beschilderd.

‘Elk mens een veilig bestaan’ is het 
thema van de landelijke Vredesweek, 
die elk jaar in de 3e week van septem-
ber wordt gehouden. Bij dat thema 
wordt in deze weken waarschijnlijk 
allereerst aan het Midden-Oosten 
gedacht. Burgeropstanden, schieten, 

vechten, waardoor het bestaan dus al-
lerminst veilig is. Maar tegelijk, vrede
is meer dan ‘geen oorlog en geweld’.
Echte vrede gaat verder, breder en
dieper. Echte vrede gaat over gerech-
tigheid en gelijkwaardigheid, een eer-
lijker verdeling van welvaart, werk,
gezondheid, enz.

Deze oecumenische, gezamenlijke
dienst is voorbereid met vertegen-
woordigers van de vier bij de Raad
van Kerken aangesloten kerken. Mu-
zikale medewerking wordt verleend
door de Lamberticantorij onder lei-
ding van Wilbert Berendsen, die ook
de organist is. Ds. Nelle-Mieke Drop is
de voorganger.

Oecumenische viering 
Lambertikerk
Zelhem - Zondag 18 september is 
dit jaar de Vredeszondag. Ter ge-
legenheid daarvan organiseert de 
Raad van Kerk Halle-Keijenborg-
Zelhem elk jaar een oecumeni-
sche dienst in één van de aange-
sloten kerken. Dit jaar wordt die 
dienst in de Lambertikerk in Zel-
hem gehouden. De dienst begint 
om 10.00 uur.

Capital Mind is een nieuwe pop/rock 
band uit de Achterhoek. Het reper-
toire bestaat uit een lekkere mix 
van popsongs met funk invloeden, 
geschreven door zanger Pim en wat 
steviger rock/blues nummers, ge-
schreven door de gitaristen Wouter 
en Nick. Niek en Sander maken het 
plaatje compleet met een vette bas-
lijn en een strakke drum. Al na drie 

maanden samenspelen besloot de 
band een demo op te nemen. De snel-
trein waarin ze daarna terecht kwa-
men lijkt niet te stoppen. Een optre-
den op Huntenpop was de vliegende 
start en vervolgens loopt de agenda 
vol met optredens. Ondertussen 
wordt er druk gewerkt aan nieuwe 
nummers voor een eerste album. Ca-
pital Mind bestaat uit Pim ter Horst-

zang, Wouter Gerrits-sologitaar, San-
der Jansen-drums, Nick Snippe-gitaar 
en Niek ter Horst-basgitaar.
U kunt wekelijks de uitzendingen van 
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ 
bijwonen (er wordt geen entreegeld 
gevraagd) of beluisteren via Radio 
Ideaal en de livestream website Radio 
Ideaal. Bands en artiesten die ook live 
in het programma willen komen spe-
len, kunnen mailen naar live@ideaal.
org of schrijven naar Ideaal Radio, Te-
levisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.
org Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Capital Mind bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 21 september zal de band ‘Capital Mind’ tus-
sen 20.00 en 22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat 
wekelijks vanuit café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

De nadruk van de proeverij ligt op de 
gangbare, aantrekkelijk geprijsde wij-
nen, port en champagne. Voor deze 
RotaRouge is gekozen voor de prach-

tige en stijlvolle ambiance die Huis ‘t
Velde biedt. 
Iedereen is zondagmiddag 25 sep-
tember van harte welkom op de Ro-
taRouge. De toegangskaarten zijn
van tevoren te bestellen op www.
rotarouge.nl, bij de ingang van Huis
‘t Velde of bij Rotaryleden. De bezoe-
kers kunnen de dag in stijl afsluiten
met een diner dat speciaal voor de
RotaRouge wordt samengesteld. Men
kan dan genieten van mooie gerech-
ten in combinatie met exclusieve wij-
nen. Er zijn echter maar 60 plaatsen
beschikbaar. Het is dus raadzaam om
er snel bij te zijn met de inschrijving,
via www.rotarouge.nl

Wijnhappening in Huis 
‘t Velde in Warnsveld
Warnsveld - De Rotaryclubs van 
Zutphen en Vorden organiseren 
op zondag 25 september a.s. in-
middels voor de derde keer de 
‘RotaRouge’; een unieke wijn-
happening ten bate van een goed 
doel. De opbrengst van de wijn-
verkoop gaat deze keer naar Per-
spectief Zutphen en naar Stich-
ting leergeld. RotaRouge is een 
bijzondere wijnproeverij, met 
wijn, hapjes en een diner.
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Het nieuwe pand aan de Hengelo-
sestraat ziet er prachtig uit. De ope-
ningshandeling werd verricht door 
de twee directeuren Nico Wagenvoort 
en Henk Hoksbergen van Boschland. 
De twee directieleden deden dat door 
samen op een knop te slaan waarna 
een grote tros ballonnen de lucht in 
ging. 
Marco Bos, vestigingsleider van het 
nieuwe kantoor in Hengelo, heette 
in zijn welkomstwoord iedereen wel-
kom. Veel (zaken)relaties, klanten, 
collega’s van de andere vestigingen en 
kennissen waren aanwezig. Bos vond 
dat het vandaag een goed moment 
was om achterom te kijken. Maar 
hij vond het belangrijker om naar de 
toekomst te kijken en een plan met 
visie te ontwikkelen. Hij wees op de 
impact van de crisis waar iedereen 
last van heeft gehad. “De vraag is nu, 
hoe gaat zich dat nu allemaal verder 
ontwikkelen. Daar hebben we geen 
antwoord op. Maar ik weet wel dat 
we daarop moeten anticiperen. We 
moeten dan ook vooruit kijken en in 
onze organisatie daar ons voordeel 
mee doen. Er zijn bedreigingen, maar 
het biedt ook kansen”, aldus Bos. 
“We zitten nu ook in een tijd dat al-

les veel sneller gaat en innoverend en 
dynamisch is. Daar moeten we op in-
spelen om onze relaties nog beter te 
kunnen bedienen”, ging Bos verder. 
“Als we het nieuwe pand bekijken en 
onze gevoelens daarbij laten spreken, 
samen met alle andere investeringen 
die Boschland de laatste jaren heeft 
gedaan in automatisering en kennis 
van de mensen, denken wij dat we 
klaar zijn voor de komende jaren”. 

Vervolgens keek Bos terug hoe Bosch-
land hier terecht is gekomen. In 2002 
werd Accountantskantoor Sloot aan 
de Tramstraat in Hengelo overgeno-
men. Daarna werd verhuisd naar de 
Raadhuisstraat waar het bedrijf een 
aantal jaren heeft gezeten. “En sinds 
een maand of drie zitten we in dit 
prachtige moderne pand. Ik wil graag 
enkele dankwoorden uitspreken. In 
de eerste plaats bedank ik onze rela-
ties. Mensen die altijd vertrouwen in 
ons hebben gehad. Zij hebben er ei-
genlijk voor gezorgd dat wij dit pand 
hebben kunnen neerzetten. We heb-
ben daardoor een goede solide basis 
gekregen van waar we verder kunnen 
werken. Namens onze medewerkers 
van dit kantoor, bedankt daarvoor”. 

Een ander dankwoord ging naar de 
directieleden Nico Wagenvoort en 
Henk Hoksbergen. Namens het per-
soneel van de Hengelose vestiging 
kreeg het duo een dasspeld met het 
logo erop. 
Nico Wagenvoort zei, dat hij van-
morgen wat vroeger was opgestaan 
om na te denken wat hij allemaal 
zou gaan zeggen. “Maar als je voor 
al deze mensen sta en je kijkt rond, 
dan komt daar vanzelf een verhaal 
en beeld bij”, zegt de directeur van 
Boschland. Wagenvoort noemde ver-
schillende namen van de aanwezigen 
en vertelde daarbij welke herinnerin-
gen hij daarbij had. “Maar als je pro-
beert een heel verhaal op papier te 
zetten, dan is het beste om je gevoel 
te volgen en dingen te vertellen die 
je meegemaakt hebt”. Wagenvoort 
vertelde hoe het allemaal in Henge-
lo is begonnen. “Het begon in 2002. 
Toen ben ik een keer op een donkere 
avond naar Hengelo gereden. Daar 
heb ik een gesprek gehad over de 
voortzetting van het Accountants-
kantoor Sloot. Later in het jaar heeft 
het de naam Boschland Accountants 
& Adviseurs gekregen. Ik ben daar 
met veel enthousiasme ingestapt. Het 
was een hectische tijd met alles erop 
en eraan. Ik was gewend om vooruit 
te kijken en stappen te nemen”, zegt 
hij. “En dat hebben we ook daadwer-

kelijk gedaan. Met dit pand zijn we in 
2006 begonnen door de aankoop van 
de woning en we hebben er een mooi 
pand voor teruggekregen”. 

Vervolgens vroeg Wagenvoort aan-
dacht voor de donatie die gedaan kan 
worden voor de aanschaf van een 
rolstoelfiets voor Litania Blom die 
in Hengelo woont. Litania heeft tij-
dens haar geboorte een beschadiging 
aan het zenuwstelsel opgelopen en 
is daardoor zwaar gehandicapt. Om 
ook met haar familie lekker buiten 
te kunnen fietsen is een rolstoelfiets 
noodzakelijk. Gezien de aanschafprijs 
lukt het haar ouders niet deze zelf te 
bekostigen. In de uitnodiging werd 
aan de genodigden gevraagd, als u 
een cadeau wilt geven, dat te willen 
doen in de vorm van een bijdrage 
voor de aanschaf van een rolstoelfiets. 
“Er zijn al diverse giften binnen”, liet 
Wagenvoort weten. “Ook op andere 
manieren, zoals een rommelmarkt 
wordt geprobeerd geld te verkrijgen. 
Wij menen dat het een goed moment 
is om dit doel te ondersteunen. Ook 
wij zullen daar een bijdrage in doen”. 
Meer informatie over Litania is te le-
zen op www.litania.webs.com U kunt 
uw bijdrage storten op rekeningnum-
mer 32.74.06.631 t.n.v. Boschland 
Accountants & Adviseurs o.v.v. Fiets 
Litania.

Het nieuwe pand ziet er mooi uit.
Door het vele glas is er veel lichtinval.
Het doet zeer ruimtelijk aan en heeft
een rustige uitstraling. De spreekka-
mers en vergaderruimtes zijn royaal
van opzet. Ook de kantoren voor het
personeel zijn ruim gesitueerd en op
de toekomst gericht. Op de bovenste
verdieping is de kantine en een ruim-
te voor scholingsactiviteiten. 
Boschland Accountants & Adviseurs
heeft naast Hengelo vestigingen in
Ede, Lienden, Rhenen en Twello. In
totaal werken er zeventig medewer-
kers. Bij de vestiging in Hengelo wer-
ken vijftien medewerkers. De hoofd-
diensten van Boschland Accountants
& Adviseurs bestaan uit: adviseren
aan ondernemers op gebied van fis-
caal en juridisch ondernemingsrecht;
het verzorgen van loonadministraties
voor bedrijven; het verzorgen van de
jaarrekeningen en tussentijdse cijfers
en het begeleiden van ondernemers
bij financiële vraagstukken. Pro-ac-
tief meedenken, betrokkenheid en
gemak zijn begrippen die Boschland
Accountants & Adviseurs hoog in het
vaandel heeft staan. Voor meer infor-
matie kijk op www.boschland.nl

Het nieuwe pand van Boschland Ac-
countants & Adviseurs is gevestigd
aan de Hengelosestraat 28 in Hen-
gelo. Tel. 0575-461391.

Nieuw kantoorpand Boschland geopend

Hengelo - Onder grote belangstelling is afgelopen vrijdag het kantoor-
pand van Boschland Accountants & Adviseurs in Hengelo geopend. 
Aansluitend was er doorlopend Open huis die druk werd bezocht.

De directieleden Henk Hoksbergen (links) en Nico Wagenvoort deden de openingshandeling. Het team en de directie van Boschland Accountants & Adviseurs, vestiging Hengelo.

Deze titel is verbonden aan de 7e beste asduif 
van het gehele concours. “Wij hebben als Vor-
dens team een wereldprestatie weggezet,” aldus 
een nog steeds geëmotioneerde voorzitter, Jozef 
Meijer, welke in het kort zijn verhaal doet over 
de enerverende reis. “Vrijdagmorgen 2 september 
zijn we afgereisd naar Poznan (PL), waar we onze 
Olympiade (duiven)vrienden bezocht hebben voor 
een uitgebreide kennisuitwisseling. Vervolgens 
zijn we de volgende morgen doorgereden naar het 
Duitse schiereiland Usedom waar de Eenhoksrace 
plaats zou vinden. 

Bij aankomst zijn we als Hollandse gasten fees-
telijk ontvangen door de lokale burgemeester en 
de daar aanwezige sportvrienden.” Er heerste een 
gezellige ontspannen sfeer maar toen het tijdstip 
van aankomst naderde werd de wedstrijdspanning 
duidelijk voelbaar. “Rond de klok van 2 uur lie-
ten de eerste duiven zich boven de hokken zien 
en steeg er een luid gejubel op. Van wie zou de 
eerste zijn? Dit bleek van een Duitse liefhebber te 
zijn. Van alle kanten werd hij geluk gewenst en 
na een eerste medische controle werd hij als grote 
winnaar gehuldigd. De man in kwestie schonk vol-

gens oud Duits gebruik, gelijk een fust bier aan 
zijn medestrijders, waar door een ieder gretig ge-
bruik van werd gemaakt.” 
Na enkele uren van wachten en al een voorschot 
op de feestelijke prijsuitreiking te hebben geno-
men werd het duidelijk dat de duif van Martijn 
Schuerink een prestatie van formaat geleverd 
had. “Dit resulteerde in het feit dat hij ‘s avonds 
op grootse wijze is gehuldigd. Omdat Martijn de 
Duitse taal niet machtig is, mocht ik zijn snel in el-
kaar gezette presentatie voordragen wat voor veel 
sfeer en commotie zorgde in de feesttent,” aldus 
een zeer enthousiaste Jozef Meijer. 
Een bijzondere zaak welke vermeldenswaardig 
is: Doordat de Toppers als team voldoende pun-
ten verzameld hebben voor het ‘Next Year klas-
sement’, zijn zij, ook voor volgend jaar, nu al 
verzekerd van plaatsing van Usedom 2012. “Van-
zelfsprekend zijn we hier zeer tevreden mee en 
zullen er dan ook dankbaar gebruik van maken! 
Wij hopen en rekenen erop dat we dit succes een 
vervolg kunnen geven in 2012!”

Prijzenregen voor Vordense (duiven)Toppers

Eenhoksrace USEDOM!
Vorden - De Vordense (duiven) Toppers, te weten Jozef Meijer, Marc Tiemessen, Martijn Schue-
rink en Edwin Bruinsma hebben hun Pools/Duitse reis succesvol afgesloten. Een ware prijzen-
regen is over hen heen gevallen. Alle vier genoemde spelers zijn in de prijzen gevallen. Echter 
Martijn Schuerink mocht de alom geroemde titel: ‘Man in Bonus Usedom 2011’ in ontvangst 
nemen.

Deelnemers aan de Eenhoksrace Usedom: 
Martijn Schuerink (l.) en voorzitter Jozef Meyer.
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Wat is: A. Tuugkiste: kist voor het bewaren van kleren.
  “Der stond nog ne olde tuugkiste op zolder.”

 B. Verkeulen: kou vatten, verkouden worden.
  “Zich verkeulen.”
  “Doo den jas an, anders dan verkeul i’j ow.”

 C. Deurslag: vergiet.
  “Leideken mos ‘s nachts in berre op de pot.
  August pröttelt wat, mot ter uut, haalt den pot en geet weer
   liggen. Effen later geet e op ‘t ende zitten en zeg: 
  “Ik zeg ow Leideken, ik worre nat.”
  “Kan neet”, zegt Leideken. “Jao wal, jao wal, oh got-e-got,
  dan hek ow den deurslag an egevene.”

Antwoorden

We’j nog van too?

afd. Dialect

Aan het woord! is een initiatief van 
KCG en wordt in samenwerking met 
Cultuurpact georganiseerd door lo-
kale (literaire) partners, zoals bibli-
otheken, Servicepunten Amateur-
kunst, Centra voor de Kunsten en 
boekhandels. Arriva is de komende 
twee jaar hoofdsponsor van de 
schrijfwedstrijd. ,,Deze samenwer-
king legt een relatie tussen cultuur 
en mobiliteit en laat ook zien dat rei-
zen inspirerend kan werken”, aldus 
Arriva directeur Anne Hettinga. Ge-
deputeerde Jan Markink benadrukte 
het wederzijds belang van betrokken-
heid van het bedrijfsleven bij cultu-
rele initiatieven in de provincie. ‘Aan 
het woord!’ is dé literaire schrijfwed-
strijd voor beginnende schrijvers uit 

Gelderland. ,,Deelnemers sturen 
een tekst in van maximaal duizend 
woorden die beoordeeld wordt door 
een deskundige jury. Alle genres zijn 
welkom, van verhalen tot gedichten 
en van columns tot songteksten”, 
licht KCG directeur Connie Verber-
ne toe. Meedoen kan in zes regio’s: 
Achterhoek, Apeldoorn, Arnhem, 
Nijmegen, Rivierenland en Veluwe. 
Elke regio kent een eigen winnaar 
en prijsuitreiking. De hoofdprijs 
is een cheque van 250 euro en een 
driedelige masterclass door een er-
varen redacteur. Daarnaast is er 
in elke regio een publieksprijs. De 
prijsuitreiking van Aan het woord! 
Achterhoek 2011 vindt plaats op 
zondag 18 december om 15.00 uur 

bij schouwburg De Storm in Win-
terswijk. Aan het woord! regio Ach-
terhoek wordt georganiseerd door 
het Servicepunt Amateurkunst Oost 
Achterhoek in samenwerking met 
bibliotheken Oost-Achterhoek, Ach-
terhoekse Poort, West-Achterhoek, 
Montferland, Graafschap biblio-
theken, Poëziecentrum Nederland, 
Gruitpoort kunst en cultuur en Ser-
vicepunt Amateurkunst West Ach-
terhoek. Het deelnemersreglement 
is aan te vragen via aanhetwoord.
nu. Op deze website vindt men ook 
meer informatie over de data van 
de coaching en cursussen. De slui-
tingsdatum voor ‘Aan het woord!’ 
is 14 november 2011. Deelnemers 
die hun winkansen willen vergro-
ten, kunnen de eerste versie van 
hun inzending voorleggen aan een 
professionele schrijfdocent. In een 
persoonlijk gesprek of online krij-
gen ze bruikbare tips om hun tekst 
te verbeteren. Daarnaast worden in 
elke regio schrijfcursussen op maat 
georganiseerd.

Arriva hoofdsponsor van literaire schrijfwedstrijd
‘Aan het woord!’ op inspirerende wijze gestart
Vorden - Gedeputeerde Jan Markink van de provincie Gelderland 
heeft samen met de directies van KCG, het Gelders kenniscentrum 
voor Kunst en Cultuur, en Arriva Nederland vrijdag 2 september 
de nieuwe editie van de literaire schrijfwedstrijd ‘Aan het woord!’ 
op inspirerende manier gestart. Dit gebeurde in het koetshuis van 
kasteel Hackfort te Vorden, waarbij alle aanwezigen op actieve wijze 
betrokken werden door middel van een ludieke schrijfopdracht.

Agrariërs worden er jaarlijks op ge-
wezen om tijdens de oogst verkeers-
maatregelen te treffen, zoals het 
plaatsen van waarschuwingsborden 
en het schoonmaken van de weg. De-
ze maatregelen kunnen alleen maar 
goed werken als ook weggebruikers 
hun rijgedrag aanpassen aan deze 
omstandig-heden. In de herfst moet 
er in de buitengebieden door fietsers, 
bromfietsers en automobilisten altijd 
rekening worden gehouden met glad-
de wegen door modder op de weg. 
CUMELA Nederland vindt het dan 
ook belangrijk dat weggebruikers 
hiervoor worden gewaarschuwd.
De vervuiler van de weg is weliswaar 
verplicht om de weg schoon te hou-
den, maar ten tijde van de feitelijke 

oogstwerkzaamheden is dat niet of
nauwelijks mogelijk. Weggebruikers
moeten hun snelheid verminderen
en rijgedrag aanpassen, wanneer zij
waarschuwingsborden met het on-
derschrift “modder” zien. Het voor-
komen van ongevallen moet dan ook
van twee kanten komen; aan de ene
kant moet er gewaarschuwd worden
voor modder op de weg, aan de an-
dere kant moet het verkeer hierop
reageren.
Gevaarlijke situaties kunnen ook
ontstaan door de laagstaande zon,
waardoor landbouwverkeer over het
hoofd wordt gezien met alle gevol-
gen van dien. Ook inhaalacties van
andere weggebruikers om rijdend en
afslaand landbouwverkeer te passe-
ren leiden helaas ieder jaar tot de no-
dige ongevallen. “Helaas moeten we
vaststellen dat weggebruikers hun
snelheid vaak te weinig aanpassen
aan de omstandigheden. Modder op
de weg is echter spekglad, dat wordt
zwaar onderschat. Weggebruikers
moeten natuurlijk wel op dit gevaar
door modderborden worden gewaar-
schuwd.”, aldus Hero Dijkema.
CUMELA Nederland roept dan ook
alle weggebruikers op om extra alert
te zijn in het buitengebied tijdens de
oogst in de herfstperiode.

Extra alertheid van alle 
weggebruikers gevraagd
Modder op de weg door 
oogstwerkzaamheden
De oogst van suikerbieten, mais, 
aardappelen en andere land- en 
tuinbouwgewassen is momenteel 
in volle gang. CUMELA Neder-
land wil alle weggebruikers dan 
ook wijzen op de mogelijke ge-
varen van vervuilde wegen in het 
buitengebied. Daarnaast vraagt 
zij begrip voor eventueel opont-
houd door langzaam rijdend 
landbouwverkeer, welke juist in 
de oogstperiode veelvuldig op de 
weg zijn.

Deze zomer worden door de Bridge-
club Bronkhorst vrije bridgedrives 
gehouden. Dit is uitslag 14, de laatste 
zomerdrive, gespeeld op 8 september 
2011 in Toldijk.Lijn A: 1. Marijke Hil-
derink & Erica Schut 60,83 %; 2. Kitty 

Vruggink & Ab Vruggink 60,00%; 
3. Mien Vorselman & Gerrit Vorsel-
man 56,25 %. Lijn B: 1. Theo Geurts 
& Jos Jehee 64,06 %; 2. Miguel Men-
des de Leon & Guy Mendes de Leon 
62,50 %; 3. Irene Lichtenberg & Theo 

Schoenaker 58,85 %. Op donderdag 
15 september begint de COMPETITIE 
2011/2012. De club kan terugkijken 
op een prima verlopen zomerbridge. 
Prima organisatie en veel deelname. 
Dank voor al degenen die dit mogelijk 

hebben gemaakt! 
De KROEGENTOCHT is op zaterdag 
24 september in Hengelo Gld. Kos-
ten zijn 26 euro per persoon. Opgave 
nog mogelijk tot zondag 18 septem-
ber. Inschrijving en betalen bij de 

heer H. Jansen in Vorden, telefoon
(0575) 551892, e- mail j.jansen47@
kpnplanet.nl, Bankrekeningnummer
3274.21.851. Bij inschrijving vermel-
den: naam en telefoonnummer, naam
partner en nummer NBB.

B r i d g e n  i n  T o l d i j k

Pupillen. Brummen D3-Halle D1. 
Aanvang: 9.00 uur; Halle E1-VVG ‘E3. 
Aanvang: 10.00 uur; Viod E8-Halle 
E2. Aanvang: 8.30 uur; Halle F1-VVL 
F1. Aanvang: 10.00 uur; ‘t Peeske F3G-
Halle F2. Aanvang: 10.30 uur.

Zondag 18 September. Senioren.
Den Dam 1-Halle 1. Aanvang: 14.00 
uur; Neede 5-Halle 2. Aanvang: 13.00 
uur; Halle 3-Vosseveld 4. Aanvang: 
10.00 uur; Halle 4-NVC 3. Aanvang: 
10.00 uur; Steenderen dames 1-Halle 
dames 1. Aanvang: 10.30 uur.

S.V. Halle
Halle - Zaterdag 17 September. Ju-
nioren. Kilder B1G-Halle B1. Aan-
vang: 14.30 uur; Halle C1-DZC ‘68 
C4. Aanvang: 13.00 uur.

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

Op dinsdag 13 september om 19.45 
uur vindt de 1e les plaats in de biblio-
theek aan de Dorpsstraat 3 te Vorden. 
De cursus bestaat uit zes lessen van 
2,25 uur (incl. pauze). De lessen wor-
den gegeven door docent Desi Leij-
nen. Zij is al jaren werkzaam in het 
onderwijs, de laatste jaren als schrijf-
docent bij Concordia te Enschede, de 

Volksuniversiteit Enschede en Crea-
tief Centrum Goor. Desi Leijnen is te-
vens als docent betrokken bij Aan het 
Woord! Achterhoek, een schrijfwed-
strijd voor beginnende schrijvers en 
dichters. Mede door deze wedstrijd 
ontstaat er in de Achterhoek steeds 
meer behoefte onder amateurschrij-
vers om zich verder te ontwikkelen. 

Het Poëziecentrum Nederland en het 
Servicepunt Amateurkunst Oost Ach-
terhoek hopen door het organiseren 
van schrijfcursussen aan deze vraag 
te voldoen. Men kan zich nog tot en 
met 9 september opgeven bij het Ser-
vicepunt Amateurkunst Oost – Ach-
terhoek, via e-mail: info@amateur-
kunst-oostachterhoek.nl (voorkeur) 
of telefonisch bij Harry ten Brinke, 
te. 0543 - 51 55 69 (maandag, dinsdag 
en donderdag tussen 10.00 en 14.00 
uur). Meer info op www.amateur-
kunst-oostachterhoek.nl en
www.bibliotheekwestachterhoek

Deelnemen kan nog steeds
Basiscursus verhalen en gedichten schrijven
Vorden - In de maand september start bij bibliotheek West Achterhoek 
in Vorden de basiscursus verhalen en gedichten schrijven voor begin-
nende schrijvers. De cursus is bedoeld voor iedereen die het schrijven 
als een serieuze bezigheid wil benaderen en het talent hiervoor wil 
ontwikkelen, kennis wil aanscherpen en uitbreiden.

Vrijdag 23 september starten kinderen van basisschool 
Veldhoek het feest met een uitgebreid feestprogramma. 
Om 9.00 uur begint de dag met het zingen van het school-
lied, Daarna is er een geheime activiteit in de bebouwde 
kom van Veldhoek. Aansluitend mogen kinderen van de 
peuterspeelzaal en basisschool gratis zweven in de zweef-
molen. Vrijdagavond begint het feestprogramma om 19.30 
uur met de toneelvoorstelling van toneelgroep Veldhoek. 
Onder leiding van regisseur Ingrid Zieverink speelt de groep 
‘Snoepgoed en Bitterballen’ een kluchtig spel. In een tijds-
bepaling van 24 uur zien we een lawine van misverstanden 
veroorzaakt door een aantal die te diep in het glaasje heb-
ben gekeken op het carnavalsbal. Deze situatie escaleert 
in een heuse ontvoeringszaak. De toneelgroep bestaat uit 
Mark Schoppers, Chantal Lusink, Ria Ankersmit, Janet Zon-
nenberg, Wim Eggink, Tom Mengers, Chantal Reerink en 

Arno Eelderink. Toneelhulpen zijn Mina Schepers en Nelly 
en Monique Klein Selle, souffleuse Gerrie Visschers en de 
grime wordt verzorgd door Greta Faber. Na afloop zorgt de 
band MEXX-Music voor een vrolijke noot. 

SPECTACULAIR SPEL 
Zaterdag 24 september begint de tweede feestdag alweer 
vroeg. Om 10.00 uur staan de kinderen klaar bij sportcom-
plex Veldhoek om onder begeleiding van muziekkapel De 
Schaddestekkers uit Ruurlo richting feestterrein te ver-
trekken voor de optocht. Om 11.00 uur beginnen de volks-
spelen zoals het vogel-, klepel-, en schijfschieten, vogel-
gooien en kegelen. Het eerste schot zal gelost worden door 
een afgevaardigde van het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Berkelland. Nieuw dit jaar 
is het vogelschieten voor de jeugd van 12 tot 16 jaar. Om 
13.30 uur starten diverse kinder- en andere volksspelen. 
Voor de kinderen is er ook een zweefmolen, loopt er een 
grappig figuur rond en kunnen ze geschminkt worden. 
Om 16.00 uur wordt het dagprogramma afgesloten met 
een spectaculair spel: ‘Met Glans van de schans’. ‘s Avonds 
vanaf 20.30 uur speelt de band Kaliber in de feesttent.

Toneelgroep Veldhoek speelt kluchtig blijspel
School- en Volksfeest Veldhoek 2011
Veldhoek - Buurtschap Veldhoek viert vrijdag 23 en 
zaterdag 24 september weer haar jaarlijkse school- en 
volksfeest. Het feestterrein van de Ruurlose/Henge-
lose buurtschap ligt achter de basisschool Veldhoek 
aan de Kapersweg naast het Verenigingsgebouw.

Op zoek naar 
werk?
Zoek niet langer!
www.oldenhavepd.nl

Onder de inschrijvingen 
verloten wij een  
IPod shuffle.
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D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

Dorpsstraat te Halle

 20.000 KORTING OP  
DE KOOPSOM ALS U VÓÓR  
1 NOVEMBER A.S. BESLIST!

In de dorpskern van Halle, rondom het dorpsplein, is een 
appartementencomplex met daaronder commerciële ruimte 
gerealiseerd. De appartementen zijn ca. 95 m² en 152 m², 
zijn bereikbaar met de lift en hebben beiden een balkon (of 
dakterras), twee bergingen en ieder een eigen parkeerplaats. 
Appartementen worden opgeleverd met GIW garantie.

Dorpsstraat 23; Koopsom  190.500,- v.o.n.
Dit APPARTEMENT ligt op de 1e verdieping. Woonopp. ca. 95 m². 
Indeling: hal/entree, royale woonkamer met deur naar balkon, 
open keuken, twee slaapkamers, badkamer, toilet en berging.

Dorpsstraat 25; Koopsom  285.000,- v.o.n.
Het PENTHOUSE met royaal dakterras van 36 m² ligt op  
de 2e verdieping. Woonopp. ca. 150 m². Indeling: hal/entree,  
royale woonkamer met deur naar balkon, open keuken,  
twee slaapkamers, badkamer, toilet en berging.

Zelhem -  Hengeloseweg 2 Zelhem. Tel. 0314 624215 
 info@demakelaarsvanbronckhorst.nl 
 www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

Nummer 23

Nummer 25

Deelnemers
Maricovers Bruidsmode -  Brasserie Boode - De Koff entertainment en verhuur - 
Garage Groenouwe  - Pascale Drent Fotografie - Solo Per Lui maatkostuums - 

Jeannette de Vos  bijzonder trouwambtenaar - SkyFly muziek en entertainment - 
Berends&Slump bankzaken, hypotheken, verzekeringen - Wesselink Videoproductions - 

Weevers Grafimedia - Atelier de Waterlelie trouwringen - Five Star Limo - Frendz for your hair - 
de Pronkkamer Twello - Health Spa Ryokan De Bronsbergen - Banketbakkerij Lentelink

Wat:  een originele, hippe bruidsbeurs mét modeshow
Wanneer:  maandag 3 oktober 2011
Waar:  Boode Bathmen, Brink 10
Hoe laat:  19:30 uur
Kaarten:  € 7,50 aan de deur, € 6,- in de voorverkoop
  voorverkoop bij Boode en bij Maricovers
  Turfstraat 25 te Zutphen
  www.maricovers.nl

Mooie prijzen te winnen!

Vaatwasser stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h 

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Loopbaanvragen ?
Het kan gebeuren dat u vastloopt in uw werk. 
U voelt zich ontevreden met het werk dat u nu 
doet of u twijfelt over een volgende loopbaan-
stap. Wellicht zit u in de situatie dat u moet ver-
anderen van werk. Hierdoor kunnen er vragen 
ontstaan:

• Wat wil ik nu echt ... ?
• Hoe kan ik mij verder ontwikkelen in mijn 

huidige baan?
• Over welke kwaliteiten en talenten 

beschik ik? 
• Ik wil op zoek naar ander werk, maar hoe 

pak ik dat aan?

@HartAdvies ondersteunt u  in  het 
 beantwoorden van deze en andere loop-
baanvragen. Nieuwsgierig? Bel of mail me;  
een eerste afspraak is vrijblijvend en kosteloos. 

Elly Nijenhuis de Voornekamp 13 | 7251 VK Vorden 
| 06 - 34 930 999 | elly@athart.eu | 

www.linkedin.com/in/ellynijenhuis | www.athart.eu
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Ecotrans is een innovatief 
transportbedrijf, gespeci-
aliseerd in het transport 
van veevoeders en aan-
verwante producten. De 
kwaliteit van de dienstver-
lening staat daarbij op een 
hoog niveau. Er zijn circa 
70 medewerkers in dienst 
en de jaaromzet bedraagt 
ongeveer 8,5 miljoen euro. 
Het transport wordt ver-
richt met een 45-tal bulk-
combinaties, waarmee 
jaarlijks ruim 650.000 ton 
veevoer vervoerd wordt.
De heer Wisselink was 
werkzaam bij Ecotrans 
sinds 1976 en aandeel-
houder sinds 1988. De 
heer Den Hollander is 
sinds 1990 werkzaam bij 
Ecotrans en heeft daar 
meerdere functies doorlo-
pen. De afgelopen vijf jaar 
in de functie van directeur 
en hij was daarbij verant-
woordelijk voor de dage-
lijkse gang van zaken.

Management 
buy out bij 
Ecotrans BV 
te Vorden
Vorden - Met de gang 
naar de notaris werd 
de overdracht van de 
aandelen Ecotrans BV 
bekrachtigd. De heer 
R. den Hollander heeft 
daarbij de aandelen 
overgenomen van de 
heer B. Wisselink.

Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening, 

epc berekening, bouwbesluittoetsing en vergunning aanvragen
Hoogstraat 42    7227 NJ Toldijk     tel. 0575 - 452047   

Heeft u bouw- of verbouw plannen?
neem dan vrijblijvend contact op met

Een compleet aanbod voor uw mooiste dag op de 
bruidsbeurs bij Landal Stroombroek.   

Vanaf 18.30 uur presenteren diverse ondernemers op het gebied van huwelijk 
en huwelijksvoorbereidingen hun producten en diensten. Tijdens deze avond 
verzorgen Bruidsmode Beijer Besselink en Heezen Mannenmode een unieke 
bruidsshow met de collectie van 2011/2012.

Datum: Dinsdag 20 september 2011

Locatie: Landweerswal 2 7047 CE Braamt   

Tijdstip: 18.30 uur tot 22.30 uur

Entree:  Voorverkoop tot 18 september 2011 F 7,50 p.p.  
Vanaf 18 september F 9,50 p.p.  
De entree is inclusief koffie en petit four.

Voorverkoop adressen: 

Meer informatie: 
Bel 0314-399821  

www.landal.nl/stroombroek

Unieke bruidsbeurs



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Gevraagd 
Kassamedewerk(st)er 

PLUS is de servicesupermarkt van Nederland.
Wij zijn sterk in vers, bieden veel service en een 
deskundig advies.
Wij zijn op zoek naar een kassamedewerk(st)er 
en bieden een zelfstandige functie op de kassa-
afdeling.

Heb jij een MAVO/MBO-opleiding en bij voorkeur 
ervaring met kassawerkzaamheden?
Kom dan solliciteren naar deze leuke baan in een 
hecht en enthousiast team. Meer informatie kan je 
vragen in de winkel aan de heer Eland. 
Of mail naar Eland-Hengelo@plussupermarkt.nl

Eland Hengelo (Gld)

Beleef het verschil.Raadhuisstraat 53 T: 0575-463777

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ELEKTRONICA REPERATEUR M/V  
Omgeving Neede - 32 uur - vacaturenummer; HKR850092

Werkzaamheden: 
Je zorgt ervoor dat printplaten worden hersteld die niet door de 
test fase heen komen. Hierbij is het van belang dat je tekening 
kan lezen en naar aanleiding hiervan herstel werkzaamheden 
kan uitvoeren.

Functie-eisen
-  Afgeronde MBO Elektronica of Electro;
- Ervaring in een soort gelijke functie is een pré;
- Leergierige starters worden ook van harte uitgenodigd om te 

reageren!

TECHNICAL SUPPORT ENGINEER M/V 
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenummer; VCP849579

Werkzaamheden:
In deze functie voer je zelfstandig kleine serviceprojecten uit. 
Je houdt je bezig met de voorbereiding van onderhoud- en 
servicewerkzaamheden. Je vervangt componenten en test deze 
en stelt machines in bedrijf.

Functie-eisen
- MBO werk- en denkniveau;
- Ervaring met mechanische en elektrotechnische installaties 

binnen de procesindustrie;
- Ervaring met PLC software;
- Bereid tot reizen binnen Europa;
- Goede beheersing van de Engelse taal.

COÖRDINATOR ORDERMANAGEMENT M/V  
Omgeving Brummen - Fulltime - vacaturenummer; VCP849790

Werkzaamheden:
Als coördinator ordermanagement ben je verantwoordelijk voor 
de integrale orderplanning en realisatie, werkvoorbereiding van de 
assemblage zodat werkzaamheden efficiënt volgens afgesproken 
levertijden uitgevoerd kunnen worden. Je bent verantwoordelijk 
voor het regelen van het transport en transportdocumenten.

Functie-eisen
-  Afgeronde technische MBO opleiding;
-  Kennis van machinebouw;
-  Bekend met ERP systemen;
-  Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal;
-  Kennis van transportmethodieken.

ISOLATIEMONTEUR M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenummer; VIO846577

Werkzaamheden;
Na een uitgebreide inwerkperiode zul je in staat zijn om, samen 
met een collega, woningen te voorzien van spouwmuur isolatie. 
Het betreft voornamelijk renovatieprojecten. Het werk vindt 
plaats door heel Nederland. Het is een afwisselende functie met 
veel kansen om jezelf verder te ontwikkelen.

Functie eisen;
- VMBO werk- en denkniveau;
- Woonachtig zijn in een straal van 30 km. rondom Apeldoorn;
- Goede lichamelijke conditie;
- Je hebt geen last van hoogte- of engtevrees;
- Je dient te beschikken over rijbewijs B en eigen vervoer;
- Indien je in het bezit bent van rijbewijs BE en een VCA certi-

ficaat is dat een pré.

CONSTRUCTIEBANKWERKER/LASSER M/V  
Omgeving Winterswijk - Fulltime - vacaturenummer; VMK849705

Werkzaamheden:
Het bedrijf is gespecialiseerd in o.a. decoratie en restauratie-
producten. Houd jij van afwisseling en vind je het leuk om in 
een kleinschalig bedrijf te werken, neem dan snel contact met 
ons op voor de mogelijkheden.
 
Functie-eisen
-  Ervaring in vergelijkbare functie;
-  Certificaten Mig/Mag lassen.

Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening biedt 

verzorgingshuiszorg aan ruim 300 bewoners in een zestal zorgcentra. 

Daarnaast levert Markenheem ook thuiszorg en huishoudelijke zorg via 

de WMO in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. Wij streven ernaar 

onze cliënten een plezierige leefomgeving te bieden, waarbij persoonlijke 

aandacht en de wensen van onze cliënten centraal staan.

Markenheem is een veranderende organisatie met 500 medewerkers 

en meer dan 500 vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk dat onze 

medewerkers plezier hebben in hun werk en dat zij optimaal 

gebruik kunnen maken van hun capaciteiten en ervaring.

Informatie over Markenheem, de functie en de procedure vindt u op www.markenheem.nl, onder ‘vacatures’.

Stichting Markenheem is op zoek naar ervaren:

Assistent Financiële Administratie (16-24 uur)

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

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Aalten zijn wij op zoek 
naar:

MARKETING EN SALESMEDEWERKER M/V
Fulltime - vacaturenummer; VMK849527

Voor een bedrijf in de regio Aalten zoeken wij een marketing en 
salesmedewerker. Als marketing en sales medewerker ben je 
medeverantwoordelijk voor de commerciële versterking van de 
positie van Kaemingk. Een belangrijk aspect is de ondersteuning 
en coördinatie bij diverse marketingactiviteiten zoals de show-
room, beurzen en bemonstering van klanten. Ook ondersteun 
jij sales bij winkelpresentaties en het maken schappen plannen 
(grotendeels digitaal). Je verricht daarnaast ook verschillende 
operationele administratieve werkzaamheden, zoals gegevens 
analyseren en rapporteren, etc. Daarnaast krijg je ook de tijd en 
de ruimte om te werken aan verschillende projecten en begeleiden 
ze jou hier intensief bij.

Voor deze functie zoeken wij kandidaten die in het bezit zijn van 
een relevante HBO opleiding, bij voorkeur in een commerciële 
richting. Je bent net afgestudeerd of je hebt enige jaren werk-
ervaring. Je beschikt over goed administratief inzicht, kennis 
van Office-programma’s en een representatieve en klantgerichte 
houding.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Maurice Kingma. 
Telefoonnummer: 0575 - 55 55 18 
of via e-mail: werk@europlanit.nl o.v.v. het vacaturenummer.
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DOETINCHEM  Edisonstraat 79 Tel. 0314 - 33 30 55
HENGELO GLD  Kruisbergseweg 8 Tel. 0575 - 46 22 44
ZEVENAAR  Kelvinstraat 2 Tel. 0316 - 52 35 23
www.herwers.nl

BIJ HERWERS 
NISSANvan 

14 - 24 

september 

2011

INTRODUCTIE 
VAN DE NIEUWE 

NISSAN 
MICRA DIG-S
Groen rijplezier

Nu in de 
showroom: 

DE ELEKTRISCHE 
NISSAN LEAF!

PROFITEER 
VAN SUPER 
SEPTEMBER 
VOORDEEL
Vraag ons naar de voorwaarden

www.nissan.nl

Er is al een Nissan Micra vanaf:  11.200,- 
Gecombineerd brandstofverbruik: 5,0 – 5,4 (l/100 km) 20,0 – 18,5 (km/l), 
CO2 emmisie: 115 - 125 (g/km)

90 JAAR HCI. FEEST VOOR UW HUIS
PROFITEER IN ONS JUBILEUMJAAR VAN SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN!

AANBIEDING 45:

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81                        Ulft Ettenseweg 39, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens en badkamers)                      Zevenaar Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

BLOEMEN VOOR ELKE 
90E BEZOEKER VAN 
DE SHOWROOM

BOUWMATERIALEN

SIERBESTRATING BADKAMERS

KEUKENS

VERRASSING

1 9 2 1  -  2 0 1 1

9 0  J A A R

WWW.BOUWCENTERHCI.NL
DEZE AANBIEDINGEN ZIJN NIET GELDIG I.C.M. ANDERE KORTINGEN/ACTIES. 

VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE VOORWAARDEN.

KOOPAVOND HENGELO GLD. VANAF 1 SEPTEMBER OP DONDERDAG (I.P.V. VRIJDAG)

BOUWRADIO
NU VOOR 90,- EXCL. BTW

MET LAADFUNCTIE. INCL. OPLAAD-
BARE BATTERIJEN EN USB STICK. 

( 107,10 INCL. BTW)

GALLIË SIERTEGELS 90 DAGEN LANG 
VAN 54,84 P/M2 NU VOOR 39,95 P/M2

60 X 60 CM EN WILDVERBAND IN BEIGE,BLACK, MARMER EN ZANDKLEUR

BADKAMER
INBOUW-
RADIO

MET 
AFSTANDSBEDIENING

NU 90,-

GELDIG IN SEPTEMBER 2011 
BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BADKAMER.

MIELE VAATWASSER

NU 90,- 

GELDIG IN SEPTEMBER 2011 
BIJ AANKOOP VAN 
EEN COMPLETE KEUKEN.




