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Daarover zegt ze: ‘Ik ben er langzamer-
hand wel aangewend, elke nacht van-
af maandag t/m donderdagnacht. In
het weekend ben ik thuis. In het begin
vond ik het verschrikkelijk. Ik heb het
enorm getroffen met mijn man. Hij is
mijn steun en toeverlaat. Hij heeft het
vooral in het begin van mijn ziekte
zeer moeilijk met mij gehad. Ik rea-
geerde alles op hem af’, zo zegt ze.
Och, zegt Johannes (roepnaam Johan),
ik was en ik strijk. Als Marie ’s mor-
gens weer vanuit het ziekenhuis thuis
komt, heb ik het brood voor haar ge-
smeerd en koffie en thee gezet. Ook
liggen dan haar medicijnen klaar. Ik
ben de gehele dag bezig, geen pro-
bleem, ik doe het graag voor haar’, zo
zegt ‘mantelzorger’ Johan. 
Hij is blij dat hij nog auto mag rijden,
zodat hij met zijn Marie in het week-
end, een ritje kan maken en een be-
zoekje kan afleggen. Johan en Marie
zijn beiden geboren en getogen in
Wijk bij Duurstede. Marie komt uit
een gezin met zes kinderen,bij Johan
waren ze thuis met 12 kinderen. Bei-
den streng katholiek opgevoed. Ze kre-
gen al op zeer jonge leeftijd, vanaf de

schoolbanken, verkering. Marie werk-
te na de schoolperiode als modinette
bij een confectieatelier. Ook Johan
kreeg daar een baan als ‘perser’. ‘He-
renkostuums en pantalons persen’, zo
legt hij uit. Na de verkeringstijd wordt
er (meestal) getrouwd. Zo ook door Jo-
han en Marie. Vervolgens ‘op’ naar de
burgemeester voor een huis. ‘Kom
maar terug wanneer jullie drie kinde-
ren hebben’, zo sprak de burgervader.
Via een tip van de loco-burgemeester
kregen ze uiteindelijk toch een huis.
Johan en Marie waren voor de wet ge-
trouwd, twee jaar later werd het hu-
welijk in de kerk bekrachtigd. Marie:
‘Dat hield wel in dat wij twee jaar lang
niet bij elkaar mochten slapen, dus
sliep Johan bij zijn ouders en ik bij
mijn ouders. Natuurlijk vrijden we
wel’, zo kijkt Marie schalks terug. ‘Ja
dat weet ik nog heel goed, stiekem in
het prieeltje bij Marie thuis’, zo vult
de 82 jarige bruidegom aan! Onder-
wijl Johan deze woorden uitspreekt,
kijkt hij met pretoogjes naar zijn Ma-
rie. De liefde tussen hen beiden straalt

er nog steeds van af. Ooit hadden zij
plannen om naar Australië te emigre-
ren. 
Toen ging het heel slechts in de con-
fectie industrie. Uiteindelijk toch
maar besloten om niet te gaan. In
1963 kwam het echtpaar v.d. Linden,
na een tip van een broer van Johan,
naar Vorden, waar hij een baan met
woning, bij de Empo Rijwielenfabriek
kon krijgen. Johan: ‘Toen ik had gesol-
liciteerd kwam de toenmalige direc-
teur drs. Garssen bij ons in Bussum op
bezoek. Die snapte er namelijk niets
van dat een gezin vanuit het westen
voor werk naar het oosten kwam.
Meestal was dat andersom. Het was
trouwens wel even wennen bij de Em-
po, zo van het ‘schone werk’ in de con-
fectie naar het ‘vieze werk’ (fietsen
lakken). Mijn vrouw mopperde in het
begin dat ik veel te weinig at. De dok-
ter adviseerde mij dat ik iedere dag
een liter melk moest drinken. Ik ver-
telde het aan de directie en prompt
kreeg ik iedere morgen op mijn werk
gratis een liter melk. Enkele collega’s

'Voor geen prijs meer weg uit Vorden 

Echtpaar van der Linden 60 jaar getrouwd
Vorden - Afgelopen week was het
echtpaar van der Linden, wonend
op de Hoetinkhof, 60 jaar ge-
trouwd. Burgemeester Henk Aalde-
rink kwam het paar afgelopen
woensdagmorgen namens de ge-
meente Bronckhorst, de gelukwen-
sen aanbieden. Tot hun grote ver-
bazing ontvingen ze ook een brief
met de hartelijke felicitaties van
Koningin Beatrix. Even was Maria
(roepnaam Marie) vorige week
bang dat het zestig jarig huwelijks-
feest met haar man Johan in het
water zou vallen. Darmklachten
waren de oorzaak dat ze enkele da-
gen in het ziekenhuis moest ver-
blijven. Gelukkig mocht ze het af-
gelopen weekend naar huis. Eigen-
lijk zijn ze op dinsdag 14 septem-
ber 60 jaar getrouwd, maar het
kleine intieme feestje wordt op een
later tijdstip, samen met de kinde-
ren, kleinkinderen en de buren in
de Wildenborcherhof gevierd. Het
ziekenhuis in Deventer is overi-
gens bekend terrein voor de 79 jari-
ge bruid. Al zeven jaar lang ver-
toeft ze daar vier nachten per
week. Dan worden ’s nachts als ze
slaapt, haar nieren doorgespoeld.

Ook burgemeester Henk Aalderink bood gelukwensen aan.

waren daar wel jaloers op’, zo zegt
Johan met een brede grijns. 
Na zijn Empo periode verkaste Johan
naar de vleeswarenfabriek Welling
(ook in Vorden). Onderwijl werkte Ma-
rie in Vorden als modinette in het ate-
lier Lammers en ook een aantal jaren
bij het herstellingsoord De Decanije.
‘Daar heb ik in de keuken gewerkt, sa-
men met Rein de Heus. Ja, tuinman
Lammert Velhorst kende ik ook goed,
een aardige man’, zo zegt Marie. Johan
ging na de fusie van het bedrijf Wel-
ling, bij de Coberco in Twello op de af-
deling ‘voorverpakt vlees’ aan de slag.
Johan: ‘Op een dag moest ik bij de di-
rectie komen. Een klant had een con-
doom in het ‘verpakte’ vlees aange-
troffen. Of ik dit maar even wilde uit-
leggen! ‘Dat bestaat nooit, een con-
doom, hoe komen jullie erbij? 
Wat bleek, op de vleesfabriek gebeur-
den nog al eens, met al die scherpe
messen, ongelukken. Wel een collega
had een gewonde vinger, dus een rub-
berhandschoen er om heen, klaar is
Kees. En waarschijnlijk is een deel van
die rubber handschoen tussen het ver-
pakte vlees terecht gekomen. Wat heb-
ben we nadien pret gehad’, zo zegt
Johan, opnieuw nagenietend. 
Het echtpaar van der Linden heeft
twee zonen en vijf kleinkinderen. Ma-
rie puzzelt en leest graag. Johan houdt
van vissen, leest ook graag en vertoeft
bijna elke dag in zijn bloemrijk tuin-
tje. En op T.V. graag voetballen kijken.
Ze wonen inmiddels al 47 jaar in Vor-
den. Marie: ‘We hebben het hier uitste-
kend naar de zin. Ik zou voor geen
prijs meer terug willen naar het wes-
ten’, zo zegt ze.

De organisatoren hebben inmiddels al
een hele boel mooie spullen ingeza-
meld. Een ieder die zijn kasten aan het
opruimen was kon de mooie bruikba-
re kleding en speelgoed kwijt. 

Er wordt door de organisatie goed op-
gelet dat hetgeen er verkocht gaat
worden ook van goede kwaliteit is.
Ook wordt er een verloting gehouden
met prachtige prijzen. Deze zijn door
de vele ondernemers van de Vorden-

Kranenburg - Volgende week vrij-
dag 1 oktober wordt op basis-
school ‘de Kraanvogel’ in de Kra-
nenburg, waar ook peuterspeel-
zaal ’t Kraankuikentje is gevestigd,
de jaarlijkse kinderkleding- en
speelgoedbeurs georganiseerd. Zo-
als ieder jaar belooft het weer een
leuke avond te worden.

Peuterspeelzaal Kraankuikentje
se middenstand beschikbaar gesteld.
Zoals ieder jaar worden er door veel
betrokken moeders en vaders allerlei
lekkernijen gebakken die men uiter-
aard tijdens de beurs kan kopen. 

Kranenburgs Belang organiseert tege-
lijkertijd voor de kinderen rond de
school een aantal activiteiten en spel-
letjes. De jongere kinderen kunnen
daarbij een ritje op een pony maken.
Vanzelfsprekend is er voor de volwas-

sen bezoekers ook voldoende moge-
lijkheid om onder het genot van een
gratis kopje koffie gezellig bij te klet-
sen. De opbrengst van deze jaarlijkse
beurs is volledig bestemd voor peuter-
speelzaal ’t Kraankuikentje. 

De kinderkleding- en speelgoedbeurs
is vanaf 18.00 uur tot ongeveer 20.30
uur in de gymzaal van basisschool ‘de
Kraanvogel’ aan de Eikenlaan 22 in
Kranenburg. De toegang is gratis.
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Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 26 september 10.00 uur ds. J. Kool
19.00 uur Gez. Zangdienst “Vorden zingt” in de Dorpskerk,
Dhr. A. Treuren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 26 september 10.00 uur  Avondmaa, ds. F.W. Bran-
denburg. 19.00 uur Gez. Zangdienst “Vorden zingt” in de
Dorpskerk, Dhr. A. Treuren.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 september 10.00 uur ds. Schoneveld, Gaande-
ren. H.A. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 26 september 10.00 uur Woord- en Communievie-
ring, T. Rutting, m.m.v. Strong.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 25 september 17.00 uur Eucharistieviering, Hoge-
nelst, Herenkoor.
Zondag 26 september 10.00 uur Woord- en Communievie-
ring, Dameskoor.

Tandarts
25/26 september P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. 0573 – 45 25
13. Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Radstake / de Jong, tel. 55 16 78. 
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar
naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen
optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel moge-
lijk 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 huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. 
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: dagelijk
van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal afdelingen
heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Intensive
Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie &
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
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 open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in    het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
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. Gediplo-
meerd 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) 13152104, 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
Woonzorgcentrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief),
24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl.   
E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88 56
(lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550. 
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. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dierenbescherming 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.

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

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
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, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
huisarts is niet noodzakelijk.

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

Alleen op afspraak.

Vakantie/overwinteren bij
Vordenaren in THAILAND bij
zee.Het hele jaar mooi weer.
=www.bandokmaai.com=

�

Wellness avonden op maat
voor groepen. Pure aloë vera
producten, Jannie Nijkamp
Warnsveld, tel. 0575 521316

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

�

Aangeboden; Hulp bij 
onderhoud, tuin-/erf- en
bouwwerkzaamheden. 
0575-461733

�

Is strijken uw hobby niet
en wordt de stapel steeds
groter? Bel dan 06 - 571 040
23

Peuterspeelzaal ’t Kraan-
kuikentje organiseert haar
jaarlijkse speelgoed- en kin-
derkledingbeurs. Tevens leu-
ke kinderspelletjes georgani-
seerd door Kranenburgs Be-
lang. Op vrijdag 1 oktober
a.s. van 18.00-20.30 uur in
basisschool "de Kraanvogel"
te Kranenburg.

ZZ-zwaar amazone, ge-
vestigd te Halle, heeft nog tijd
over voor het geven van
dressuurlessen B t/m ZZ-licht
niveau. Nicole Ekkerink
Mob:06-41860053

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

Het Appelseizoen gaat
weer van start op 24 sept.
a.s. per kist of per kg Wij zijn
er elke dag behalve dinsdag.
Ooijman, Groenloseweg 37,
Ruurlo, 0573-491261

Aangeboden: hulp in de
huishouding, ca. 3 uur/week.
06-25568160 (na 17:00)

Te huur: tijdelijke woon-
ruimte in buitengebied Bar-
chem, 5 ruimtes, CV, garage,
terras op zuid. Inl. 0573-
441238 tussen 18-19 u.

�Filateliever. vraagt postze-
gelverz. te koop.Tel.0313
475774

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Gezocht hulp in huishou-
ding, voor een dagdeel per
week, bij jong gezin in Vie-
rakker. 0575-441266

Te koop: 2,40 ha Mais.
Inl. 0575 - 44 26 15 of 0575 -
44 14 12.

Te huur gevraagd: Land-
bouwgrond voor het telen
van graan. J. Gosselink, tel.
0651946908.

Dagmenu’s
22 t/m 28 september

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50. 

Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. Dagmenu
bij ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 22 september
Kippenbouillon met tuinkruiden / Bami Panga met nasi en
atjarsalade.

Donderdag 23 september
Sukade vlees met aardappelpuree en rode kool/griesmeel-
pudding met bessensap, slagroom.

Vrijdag 24 september
Tomatensoep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen en
rauwkostsalade.

Zaterdag 25 september (alleen afhalen/bezorgen)
Duitse biefstuk met gebakken uien, aardappelen en rauw-
kostsalade / ijs met slagroom. 

Maandag 27 september
Champignonsoep / Varkensmedaillons met stroganoffsaus,
aardappelen en rauwkostsalade.

Dinsdag 28 september
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / 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 opmer-

kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u
komt even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Per 01-10-2010 te huur
vrijstaande, ruime woning
aan de rand van het dorp
RUURLO t.o. station. Tel.
0573-452000.

Workshop wanddecora-
tie maken met textielverhar-
der 2-10 of 30-10. Info: M.
Frederiks, Keijenborg. tel:
0575463442.

2 BOEIENDE CURSUS-
SEN OVER DE OUDE GRIE-
KEN! Vanaf begin oktober
starten in Warnsveld en Zut-
phen twee cursussen van elk
acht lessen over de oude
Grieken. In Warnsveld op
donderdagmiddagen de cur-
sus "Goden, Helden en
Machthebbers" (Griekse cul-
tuurgeschiedenis). In Zut-
phen op donderdagavonden
de cursus "Homerus: Ilias en
Odyssee". Vol informatie,
mythen en sfeervolle foto’s.
Kijk op: www.cursusoud-
heid.nl of bel de docent, drs.
M.F.C. Bos, 0575-553607,
b.v.k. tussen 19.00 en 21.30.

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

Vlaai van de week

Bosvruchtenbavaroisevlaai

6-8 pers € 6,75

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Ouderwets lekkere
Week-aanbiedingen

• Herfstbroodje met stoofperen€ 2,45

• Puddingbroodje per stuk € 1,00
aanbiedingen geldig van di 14 sept t/m za 25 sept.

Hoera naaister, ik ben uw
advertentie kwijt. Bel s.v.p.
naar 0575-441643.

Ervaren freelance secre-
taresse heeft nog aantal dag-
delen beschikbaar: 0575-
469809.

K.K.R.: Voorbeelden
koud porselein in vitrinekast
hal Kulturhus, zie artikel in dit
blad. info/aanmelden bij Fe-
mia Kok  0573-453090.

Te huur in rustige woon-
wijk van Hengelo: tussenwo-
ning.  675,- p.m.. 06-
22045730



Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
 Tel: 0575-546788
 www.hesselink.nl

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Raadhuisstraat 18
VORDEN • Tel. 0575-551849
ma t/m do 7.30 tot 13.00 uur

Verder op afspraak.
In verband met bedrijfs-
beëindiging verzoeken
wij u alle gerepareerde
artikelen spoedig op te
komen halen. Wat over-
blijft gaat naar 2switch.

Groet A&E Visser

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

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

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

JUDOLESSEN van
Judoschool Leo Buitink
3 gratis proeflessen!

Leeftijd vanaf 4 jaar.

Elke dinsdagmiddag 
vanaf 15.30 uur.

Sporthal ’t Jebbink, 
Jebbink 13 Vorden.

Info:
www.judoschool-leobuitink.nl

Houdt een levensvraag
je bezig?

In je levensloop ligt het
antwoord verborgen.

Als reizend biograaf wil
ik graag met je op zoek

gaan naar de rode draad
in je leven.

Debóra Kruithof
0575-441818/06-49097202
www.praktijk-amorfati.nl

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl

ZANGDIENST
ZONDAGMIDDAG 26  SEPTEMBER

DEN BREMER • TOLDIJK
m.m.v. Gezinscombo uit Nijkerkerveen

Meditatie: dhr. Wim Zemmelink, Zelhem
Aanvang: 16.00 uur • Toegang: Gratis

Hartelijk welkom!

TE KOOP 
Diverse percelen 

snijmais
Loonbedrijf Niesink
Weeninkweg 1 Keijenborg

Tel.nr. 0575-461585
of 0314-641590

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

Hierbij willen wij graag iedereen bedanken voor de
lieve kaarten, brieven en cadeautjes die wij hebben
ontvangen ter gelegenheid van de geboorte van

Marnix
Vriendelijk dank namens:
Jeroen en Liesbeth Geubels
Klaas en Loke Bakker
Ruud en Rikie Geubels

WALDKORN
BOLLETJES

NU PER STUK

VOOR € 0.39

6 VOOR € 2.25

VORDENSE
STOET

DEZE WEEK

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 21 sept. t/m zaterdag 25 sept.

VRUCHTEN
VLAAI

KLEIN 

€ 8.75

GROOT 

€ 12.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

het einde van 
onmogelijke 

uitvaartwensen. 
Bij Monuta 

maakt u van elk
afscheid een mooie 

herinnering.

kijk op monuta.nl of bel 
Monuta in Zutphen

telefoonnummer (0575) 51 29 31

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

Tel. (0314) 625183
of 06-25103312

www.karinwentink.nl
karinwentink@hotmail.com

Karin Wentink
Vuurwerktraining

• Preventief tegen vuurwerkangst bij jonge
honden en voor honden die al angstig zijn
voor vuurwerk of harde geluiden

• 5 lessen van 1 uur op woensdagavond

Wacht niet tot het "geknal" begint en je
hond gestresst is. Geef je snel op, er is plaats
voor een beperkt aantal deelnemers
Kijk voor meer info op:
www.karinwentink.nl of bel 0314 625183.

Karin Wentink Hondenopvoeding, 
Ruurloseweg 40, Zelhem -Wolfersveen-

Op maandagavond 4 oktober organiseren Ceremonara Wedding- & 
Partyplanning en Maricovers Bruidsmode Dé Bruidsbeurs bij Boode in 
Bathmen. Kom gezellig langs en neem je vriendinnen mee. Laat je 
inspireren en informeren over de mogelijkheden voor je bruiloft. 

Wat? Een originele, hippe bruidsbeurs 
Wanneer? Maandag 4 oktober
Hoe laat? 19.30 uur
Waar? Bij Boode in Bathmen, Brink 10
Kaarten? Voorverkoop € 7,50 en aan de deur € 9,-

Kijk voor meer info op: 
www.boode.nl     www.maricovers.nl     www.ceremonara.nl

dé

Leuk bezig zijn met uw hond?
Puppycursus/

gehoorzaamheid/
speuren/behendigheid!!
U bent bij ons van harte welkom.

www.excellentdogs.nl

Vol smaak

Luxe Kalter aardbeien 500 gram 2,99
Giezer Wilderman stoofperen 1 kilo 1,49

Hollandse broccoli 500 gram 0,99
Lavalee blauwe druiven 500 gram 1,49

Uit eigen keuken
Twee goed gevulde wraps +

grote bak rauwkost naar keuze 8,50

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen 
naar onze winkel.

Aanbiedingen geldig t/m maandag 27 september. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711



Stap dus op je snelste tovenaarsbezem
en zorg dat je erbij bent! Kom op zon-
dag 26 september naar de heksenhei-
sa van Natuurmonumenten en beleef
deze magische dag. Tussen 11.00 en
15.00 uur kun je meedoen vanaf de
watermolen op landgoed Hackfort in
Vorden. Deelname aan de Heksenhei-
sa kost € 4,50 per kind voor leden van
Natuurmonumenten en € 7,50 per kind
voor niet-leden. (Groot)ouders mogen
gratis mee. Vooraf aanmelden is niet
nodig! Kom al vast in de stemming en
kijk op www.nm.nl/heksenheisa

VLIEG JE MEE?
Heksen kennen bijna ieder plantje en
beestje dat er leeft. Voor hun tover-
drankjes gebruiken ze allerlei genees-
krachtige kruiden. En ook met ratten-
keutels en dassensnot weten ze raad.
Daarvan maken ze de gekste brouwsels. 

DE HEKSENTOER
Tijdens de Heksentoer ga je het bos in
en leer je door de ogen van een heks
naar de natuur te kijken. Kom verkleed
als heks, want met een mooie heksen-
hoed en heksenmantel gaat het tove-
ren natuurlijk veel makkelijker. 

Tijdens de Heksentoer leer je hoe je
een toverdrank maakt en verzin je ei-
gen toverspreuken om dieren in het
bos te helpen. 

Kom ook, neem een glazen potje mee
voor je eigen toverdrank en zorg dat je
erbij bent! Zet deze dag alvast in je
agenda en kom in de stemming op
(hier vind je ook de adressen van alle
locaties).

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Heksenheisa! 

Word nu heks in één dag!

Als je niet als heks geboren bent, kun je er toch een worden, en dat in één
dag! Heksen beschermden honderden jaren lang de natuur maar nie-
mand beschermde de heksen. Het woord 'heks' betekent eigenlijk wijze
vrouw. Natuurmonumenten is op zoek naar moeders en dochters die de-
ze oeroude taak op zich nemen. Je leert dan alle kneepjes van het heksen-
vak. Ook vaders en zonen mogen natuurlijk mee als tovenaars.

foto Natuurmonumenten - Rob Doolaard.
Heksenheisa. Leer de kneepjes van het heksenvak'

In de werkplaats aan de Industrieweg
8 in Vorden, is  de afgelopen weken
hard gewerkt, om de staalconstructie
op tijd af te krijgen. Enkele maanden
geleden werd de staalbouwer benadert,
met de vraag of zij wilde meewerken
aan het project Smidsstraat. De leve-
ring van de staalbouwer betreft niet

alleen de complete staalconstructie,
maar ook de levering van trappen en
balustraden. Dit project wordt door
WBC Aannemingsbedrijf uit Winters-
wijk uitgevoerd, in opdracht van Wo-
ningstichting Prowonen. Op het ter-
rein aan de Smidsstraat in Vorden
wordt inmiddels gewerkt aan het eer-

ste deel, de bouw van Zorgcentrum
Sensire. Het tweede deel bestaat uit de
bouw van een gezondheidscentrum
en senioren appartementen. 
Dat Wolbrink een staalconstructie of
trappen en balustraden levert, is op
zich niet uniek, Wel is het de eerste
keer dat een project van dit formaat in
de eigen gemeente Bronckhorst wordt
uitgevoerd. Wolbrink IJzersterk Maat-
werk b.v. bewijst hiermee, dat het mo-
gelijk is om in de eigen gemeente te
werken!

Montagestaalconstructie
Zorgcentrum Sensire

Vorden - Op dinsdag 14 september jl. heeft Metaalbedrijf Wolbrink
IJzersterk Maatwerk b.v. te Vorden het eerste deel van de staalconstructie
geplaatst voor de bouw van het Zorgcentrum Sensire aan de Smidsstraat
in Vorden.

Is de Islam wel zo een grote bedreiging
of zetten wij de hakken in het  zand te-
gen het onbekende? Onze dorpsgeno-
ten, de heren prof. dr. Evert Dorhout

Mees en ds. Jan Kool, zullen over dit
onderwerp en nog veel meer ons wil-
len informeren. 

Op maandag 27 september om 20.00
uur zal er in De Voorde (achter de
Dorpskerk) veel ruimte zijn om zorgen
te delen en te discussiëren. Hartelijk
welkom. De koffie staat klaar.

Islam, Koran, en... Wilders dan?
Vorden - Neen, helaas, de heer Wil-
ders komt niet deze avond maar
wel worden deze onderwerpen
voor het voetlicht gebracht.

In hun archief en bij de filmproducen-
ten ontbreekt deze in de collectie. 

Deze film zal op 5 november a.s. ge-
toond worden op de jaarlijkse film-
avond van de Oranjevereniging. Men-
sen die ons kunnen helpen aan (een
deel van) de film uit 1995 kunnen dit
aangeven bij secretaris Gerrit Weenk.
Telefoonnummer 0575 441365.

Gezocht: film van feestweek 1995!
Wichmond - Het oranjecomité Vie-
rakker Wichmond is naarstig op
zoek naar de film van de feestweek
van 1995.

- ADVERTORIAL -

De Dorpsschool 175 jaar!

En nu bestaat niet alleen de school
175 jaar, maar is er tevens sprake van
25 jaar Openbaar Basisonderwijs in
Vorden. 
Een goede reden om opnieuw een
fotoboekje samen te stellen. Er werd
besloten tot 'een vervolg op het brui-

ne boekje' en zo begint dit boekje in
1985, met een aantal foto's van het
jubileumfeest en eindigt het in 2010.
Dankzij de zoektocht van Henna ter
Vrugt-Tiessink is dit prachtige boekje
tot stand gekomen. Het nieuwe jaar-
boek wordt aangeboden op de bijeen-

komst voor oud leerkrachten en oud
leerlingen en/of hun ouders. Deze
vindt plaats op zaterdag 9 oktober
van 11.00 tot 14.00 uur in de school.

Wie in bezit wil komen van een
exemplaar kan vanaf nu intekenen
op emailadres 175@dorpsschool.nl
onder vermelding van "jaarboek 1985".
De kosten bedragen € 7,50 per exem-
plaar.

Vorden - 175 Jaar. Als je het uitspreekt is het zo gezegd. Als je achterom
kijkt en even stil staat bij een periode van 175 jaar schoolgeschiedenis in
Vorden dan is dat nogal wat.



Op vrijdag 10 september waren om
half zes meer dan 50 kinderen naar
het tennispark gekomen voor de fees-
telijkheden ter gelegenheid van het
35-jarig bestaan van de tennisvereni-
ging VTP Vorden. 

Op de parkeerplaats stond een patat-
kraam waar vele kilo's patat, kroket-
ten en frikadellen gebakken werden
door Ilse Winkel en Christiaan Brink-
horst. Intussen was Dirk Jan Wesse-
link druk bezig in de kantine om de
ballonnen met heliumgas te vullen. 

Gelukkig stond de bakinstallatie onder
een partytent want de start van de fees-
telijkheden werd een beetje bedorven
door de regen. Gelukkig was het al
weer droog toen de ballonnen om half
zeven werden opgelaten. Daarmee
werd de nieuw aangelegde minibaan
officieel geopend. Er stond een vrij ste-
vige noordoosten wind. Dat klopt wel
want inmiddels zijn er al een aantal
kaartjes van de ballonnen terugge-
stuurd vanuit de omgeving Hengelo
(Ov.) Na het ballonfestijn waren er spel-
letjes uitgezet onder begeleiding van
de jeugdcommissie Joke Vruggink, Mi-
randa Voskamp, Marga Bruinsma, Mar-

janne Grube, Mirande Smits en Geke
de Jong. Bij de tennisinstuif voor de
jeugd werd Reinier Molendijk geassis-
teerd door Robert van Dijk en Dirk Pas-
man. Iedereen deed enthousiast mee.
Om 20.00 uur was het omkleden voor

de jeugd en snel de tent in waar een ge-
weldige Kids Disco met DJ was met veel
decibels, rook en lichteffecten.

Op zaterdag 11 september was het een
stralende nazomerdag. De jeugdleden

begonnen om 10.00 uur met zelf van
een taartbodem een prachtige taart te
maken die ze als beloning mochten
opeten. Het reünietennistoernooi
zorgde er voor dat het de hele dag erg
gezellig en sfeervol was op het tennis-

park. Vele oud-leden hadden elkaar in
jaren niet meer gezien en genoten
zienderogen. Het hele weekend wer-
den er op drie schermen powerpoint-
presentaties getoond met veel foto's
van de afgelopen 35 jaar. Op zaterdag

en zondag was er een kop heerlijke
soep verkrijgbaar. Er was keuze uit 8
soorten soep, gemaakt door 8 dames
van VTP. Ook het broodje VTP, broodje
ACE en broodje Smash vond gretig af-
trek. Om 18.00 uur marcheerde Sur-
sum Corda het tennispark op bracht
een serenade. Dat was tevens het mo-
ment waarop de prachtig gerenoveer-
de kantine officieel werd heropend.

De openingsact was dat Dineke Brink-
man, Ab en Nel Sikkens als oudste le-
den en Koen van Veen samen met Jens
Sijtsma als jongste leden tegelijk door
de met crêpepapier dichtgeplakte
schuifdeur naar buiten sprongen. Ver-

volgens overhandigde de reüniecom-
missie een fotoboek en 2 fotoschilde-
rijen aan de voorzitter van de tennis-
vereniging Nel Warringa. Aansluitend
werd in de grote tent op de parkeer-
plaats een warm en koud buffet opge-

diend voor ruim 100 personen. Dat
was de start voor de feestavond. Voor
de tent waren alle terrasstoelen ge-
plaatst omdat het nog zo'n heerlijke
nazomeravond was en er buiten gege-
ten kon worden. Onder de gasten o.a.
de oud leden en oprichters van VTP
Jintze van der Meer, Cees Roodnat en
Wil Tuin. Ook Ab Sikkens was bij de
oprichting betrokken en staat nog we-

kelijks op de tennisbaan voor een par-
tij tennis. Alle aanwezige oud leden
maar ook veel leden kregen als herin-
nering een theeglas met inscriptie
aangeboden, gegraveerd door Gerben
Sterringa. Na het buffet liep het aantal
bezoekers op tot boven de 150 en zorg-
de de band "Over the Hill" voor een ge-
weldige feestavond die tot na midder-
nacht duurde.

De zondag ,12 september, zorgde de
regen er voor dat het programma ge-
wijzigd moest worden. Wel werd er
door een aantal jeugdleden gestart
met koekenpannen-pannenkoeken-
tennis. Met een koekenpan tennissen
valt niet mee maar na afloop was de
beloning het eten van de pannenkoe-
ken. De geplande tennisdemonstratie
ging niet door in verband met de re-
gen. Maar ondanks de regen werd het
publiek toch nog getrakteerd op één
set prachtig tennis. Een oud tennisle-
raar van VTP, Puck den Doop en zijn
oud leerlinge Martine Dijkman na-
men het op tegen Reinier Molendijk
en Ton van Snellenberg. Met prachtige
rally's en gelijkopgaand spel prachtig
om naar te kijken. 

Het feestweekend werd in de kantine
afgesloten met het bedanken van de
vele vrijwilligers die hebben meege-
werkt om het feestweekend van VTP
tot een succes te maken. Wim Lentink
bedankte namens het bestuur de le-
den van de reüniecommissie Nel
Warringa, Dirk Jan Wesselink, Rutger
Wullink, René Jak en Evert Thalen.

Veel aktiviteiten voor jong en oud

Feestweekend tennisvereniging VTP

Toch waren de meeste activiteiten
tijdens het feestweekend georgani-
seerd voor de jeugdleden. Daar
wordt dan ook veel in gelnvesteerd
bij VTP. Op 6-jarige leeftijd kunnen
kinderen al beginnen met tenni-
sles. Maar ook boven de 80 jaar
wordt er nog getennist bij VTP.



Onderstaand haar openingswoord.
"Goede avond dames en heren"
Iedereen hartelijk welkom bij de ope-
ning van de tentoonstelling "Love is a
Battlefield" van Edith Meijering in Ga-
lerieBibliotheekVorden. Speciaal wel-
kom voor de  exposant , familie, vrien-
den en bekenden. en donateurs
St.Vrienden. Laat ik beginnen te zeg-
gen dat ik erg blij ben dat Edith dit
project/deze expositie in GalerieBiblio-
theekVorden heeft neergezet. Ook
dank aan de bibliotheekmedewerkers
die bij het thema van deze tentoon-
stelling literatuur hebben verzameld
waardoor de brug tussen beeldende
kunst en literatuur wordt geslagen.

PERSOONLIJK
Edith Meijering.Ik leerde haar kennen
in Apeldoorn. We waren beiden in
dienst van Markant, Centrum voor
Kunsteducatie. Ik ontwikkelde daar op
dat moment (eind jaren 80) een 2- ja-
rig project i.s.m. Inspectie onderwijs
en Hogeschool voor de Kunsten ArteZ
voor leerlingen laatste 2 jaar havo/vwo
die overwogen naar de kunstacademie
te gaan. Edith werd aangenomen als
kunstenaar/docent. In deze intensieve

samenwerkingsperiode leerde ik haar
en haar werk beter kennen.  Een
vrouw die niets vanzelfsprekend
vindt, overal vragen bij blijft stellen of
naar andere minder voor de handlig-
gende oplossingen zoekt en niet
schroomt zichzelf daarbij kwetsbaar
op te stellen, bloot te geven.

LEES HAAR WERK ALS EEN BOEK
Ik zou u willen uitnodigen deze ten-
toonstelling, die zowel in de biblio-
theekruimte als in de galerie plaats-
vindt, te bekijken met de attitude die
u heeft als u een boek leest. U begint
erin te lezen, raakt misschien niet
meteen geboeid, u neemt even afstand
legt het boek weg, herleest een hoofd-
stuk en laat u uiteindelijk meenemen
in het verhaal en de taal van de schrij-
ver. Gebruik deze attitude ook voor
deze tentoonstelling. Lees "Love is a
Battlefield" als het "beeldboek" van
Meijering over de eeuwige strubbelin-
gen tussen de seksen.

Een heftig thema, maar in grote
schoonheid verbeeld. Los van alle in-
houdelijke vragen over het onderwerp
is haar werk het bekijken waard door

de manier waarop ze haar voorstellin-
gen vormgeeft. Met flair en trefzeker-

heid schildert ze mooie losse toetsen
en zet ze vloeiende lijnen. Een opti-
maal samengaan van betekenisgeving
en vormgeving. Ze gebruikt haar fan-
tasie niet alleen voor de inhoud, maar
ook voor de vorm en daar valt voor u
als kijker veel aan te genieten."

ALGEMENE INFORMATIE OVER
DE EXPOSANT
Edith Meijering is in 1987 afgestu-
deerd aan de Academie voor Beeldend
Kunstonderwijs te Kampen. En in 1993
behaalde zij aan de kunstacademie
Arnhem haar Ped. Did. Bijscholing.

Haar uitgebreide CV vindt u in de gale-
rie." Hierna verklaarde Colenbrander
de tentoonstelling voor geopend en
werden via You Tube de ingezonden
en ter plekke ingebrachte Lovesongs
ten gehore gebracht en op een scherm
gepresenteerd

"Love is a Battlefield"  werd ook tijdens
KunstZondagVorden van 12 septem-
ber jl. zeer goed bezocht. 
De tentoonstelling is  te bezichtigen
tot en met 12 december a.s. tijdens de
reguliere openingstijden van de biblio-
theek.

Lees haar werk als een boek

Love is a Battlefield

Vorden - Onder grote belangstelling opende op vrijdag 10 september jl.
Will(emijn) Colenbrander adviseur kunst- en cultuureducatie en be-
stuurslid St.Vrienden Bibliotheek Vorden de tentoonstelling "Love is a
Battlefield" van Edith Meijering .

JORDANIË
Het koninkrijk Jordanië  - vroeger
Trans-Jordanië geheten - is een jong
land met een oude geschiedenis. Een
land waar de voetstappen liggen van
Mozes, Aäron, van de oude Romei-
nen, maar ook van kruisvaarders,
Turkse kaliefs, Bedoelnen en hande-
laren uit alle windstreken. Een natie
van grote tegenstellingen en verschil-
lende culturen, maar dat deson-
danks tussen oost en west een brug

vormt. De natuur bestaat uit kale
bergen, groene, vruchtbare gebieden
langs de rivier de Jordaan maar ook
woestijnen zoals de Wadi Rum. 

Ook heel bijzonder zijn de oude mo-
numenten en plaatsen zoals de "ver-
geten" stad  Petra en wat te zeggen
van de Dode Zee die op 450 meter on-
der AP ligt en zo zout is dat men al
drijvend een krant kan lezen. Weer
heel wat anders is de glasheldere Ro-
de Zee in het  zuiden van Jordanië
waar je de vissen bijna kunt grijpen.

Het zal u duidelijk zijn dat het de
moeite waard is om nader kennis te
maken met deze bijzondere staat die
- hoewel Arabisch - mede door zijn ge-
ografische ligging toch veel westerse
invloeden kent. 
Mocht u meer over dit bijzondere
land willen weten, dan nodigt de AN-
BO u graag uit om op vrijdagmiddag
24 september te komen kijken en
luisteren.

Bijzondere lezing bij ANBO-afdeling Vorden

Jordanië, land tussen twee werelden
Vorden - Vrijdag 24 september ver-
zorgt onze plaatsgenoot, me-
vrouw A. Timmer, om 14.00 uur in
zaal 't Stampertje van het Dorps-
centrum, een presentatie over
land en volk van Jordanië.  In het
hierna volgende schetst zij reeds
een beeld van hetgeen de aanwe-
zigen tegemoet kunnen zien. Me-
vrouw Timmer illustreert haar
verhaal met verhelderende beel-
den. Iedereen is van harte wel-
kom!

Het was de 20e keer dat deze fietstocht
aan de vooravond van het volksfeest
werd gehouden. In totaal deden er 100
volwassenen en 34 kinderen mee. De
uitslag was bij de jeugd als volgt: 1
Bente Lenselink, 2 Anniek Hoogkamp,
3 Cato Haccou, 4 Amber Smit. De aan-
moedigingsprijs ging naar Rianne
Reinders. Volwassenen: 1 Eppie Wasse-
veld, 2 Jan Berenpas, 3 Annie Ruiter-
kamp, 4 Herbert Bouwmeester. Aan-
moedigingsprijs Derk Nijenhuis. Don-
derdagavond 23 september is het in de
feesttent de beurt aan de toneelgroep
Linde. Die zal de klucht ‘’t Is maar tij-
delijk ‘ opvoeren. Aanvang 19.30 uur. 

Vrijdag 24 september wordt om 19.30
uur op het feestterrein begonnen met
het vogelschieten voor dames en he-

ren. Verder speciaal voor de dames:
het vogelgooien met als inzet ‘wie
wordt de Knuppelkoningin van Linde’.
Ook staat er die avond het vogelschie-
ten voor de jeugd op het programma.
Na afloop is er in de feesttent stem-
mingsmuziek met ‘ZieZoo’. 

Zaterdagmiddag 25 september zal
burgemeester Henk Aalderink om
13.00 uur de volks- en kinderspelen
openen. Dan staan onder meer de vol-
gende spelen op het programma: dog-
kar rijden, schietsporten, kegelbaan,
sjoelen, en het gaveldarten. Het feest
in Linde wordt die zaterdagavond van-
af 19.30 afgesloten met een feest-
avond, waaraan medewerking wordt
verleend door het dans- en showorkest
Alpha. Gedurende de festiviteiten zal
de Lindeseweg tussen Het Stapelbroek
en de Vosheuvelweg vanaf zaterdag-
morgen 25 september 9.00 uur tot en
met zondagmiddag 26 september
13.00 uur voor het doorgaande verkeer
worden afgesloten.

Volksfeest Linde 
begon met fietstocht
Linde - Het volksfeest in het buurt-
schap Linde begon afgelopen zon-
dag met een fietstocht. De organi-
satie had een rit uitgezet met een
lengte van circa 22 kilometer.

Iedereen in Vorden en omgeving heeft
Concordia Vorden wel eens zien optre-
den; tijdens één van haar jaarlijkse con-
certen of bij de muzikale omlijsting van
diverse evenementen in Vorden en in
de regio. Wat is nu een Koninginnedag
of een intocht van Sinterklaas zonder
een muziekvereniging? Concordia be-
staat al sinds 1869 en is dan ook niet
meer weg te denken uit Vorden. Om
een muziekvereniging in stand te hou-
den is echter veel geld nodig. Een groot
deel hiervan wordt opgebracht door de
leden en met het geven van optredens.
Deze week worden alle inwoners in Vor-
den met een flyer benaderd om dona-
teur te worden van Concordia. Vrijdag-
avond zullen de leden huis-aan-huis de
antwoordformulieren ophalen. Concor-
dia hoopt dat veel inwoners van Vorden
zich als donateur zullen opgeven. Flyer
gemist of wilt u zich aanmelden?
Kijk dan op www.concordiavorden.nl

Muziekvereniging
Concordia zoekt
donateurs
Vorden - Deze week zijn alle leden
van Concordia vol op in touw voor
de donateursactie die de muziek-
vereniging houdt.



Doel van de wedstrijd is om in 24 uur
zoveel mogelijk zogenaamde check-
point (CP's) aan te doen. Het team die
de meeste CP's aan doet is de winnaar.
Een CP is bemand of onbemand en er
hangt een knijpertje met een unieke
code (zodat de wedstrijdleiding kan
zien of een CP ook daadwerkelijk is
aangedaan). De wedstrijd loopt door
de gehele gemeente Bronckhorst (Zel-
hem/ Steenderen/ Halle/ Bronkhorst/
Hummelo/ Vorden/ Keppel etc.) en er
worden diverse etappes afgelegd (per
fiets/ lopend/ per kano/ per..).

De teams krijgen kaarten waarop de
CP's staan en moeten deze zelf zoeken.
Ook zorgen de teams gedurende de 24
uur zalf voor hun eten en drinken!

De totale afstanden zijn circa:
Kano: 23..26 kilometer
Mountainbiken: 90..110 kilometer
Lopen: 50..60 kilometer
Verassingselementen: 17 kilometer

Gedurende de 24 uur is sportcentrum
Aerofitt het "zenuwcentrum" voor de
organisatie en de wedstrijdleiding. Na
de start zullen de diverse etappes hier
ook bekend zijn. Zondag na de finish
zal de prijsuitreiking zijn en zullen de
deelnemers wat rusten en eten. 
Meer informatie is te vinden op
www.arbronckhorst.nl

Hierop staan ook de deelnemers lijs-
ten en alle andere informatie. Publiek
tijdens start en finish is altijd welkom!
24 uur non stop racen is niet niets! De
heren en dames die meedoen kunnen
een aanmoediging zeker gebruiken.

Adventure Race Bronckhorst
Hengelo - Het is bijna zover: de eer-
ste editie van de 24 uur durende
Adventure Race van Bronckhorst!
Op zaterdag 25 september zal bij
sportcentrum Aerofitt in Hengelo
(Gld.) de start zijn om 11.00 uur. De
finish is zondagochtend om circa
11 uur, eveneens bij Aerofitt. 25
koppels hebben zich opgegeven en
hebben zich de afgelopen maan-
den voorbereid op de loodzware
wedstrijd.

Dit onderzoek wordt gefinancierd
door KWF Kankerbestrijding. Het doel
is de zorg aan kankerpatiënten te ver-
beteren. Wij vragen u twee keer een
vragenlijst in te vullen via het Inter-

net. Er zijn geen kosten aan verbon-
den. Wilt u er mede voor zorgen dat in
de toekomst andere kankerpatiënten
beter geholpen kunnen worden? U
kunt zich aanmelden op de website:
www.rug.nl/psy/omgaanmetkanker. 

Weet u niet zeker of u tot de doelgroep
behoort of heeft u andere vragen,
dan kan men mailen naar 
onderzoekkwf@rug.nl, of bellen met
mw. T. M. Brakel (050) 36 36 757.

Omgaan met kanker
De Rijksuniversiteit Groningen
zoekt voor een niet-commercieel
onderzoek mensen die zelf de afge-
lopen zes maanden hun behande-
lingen voor kanker hebben afge-
rond.

Het lukte Mike Bouwmeister uiteinde-
lijk om de romp van de vogel naar be-
neden te schieten, en hij mag het stok-
je van Theo Schotsman overnemen als
koning van "De Veldwijk". Voor de
jeugdige Veldwijkertjes was er naast
de kinderspelen gelegenheid om zich
te laten schminken, en mochten alle
kinderen een ritje maken op de pony's
van de fam. Pellenberg. Ook zorgde de
traditionele stoelendans, begeleid
door muziekvereniging Concordia
weer voor veel hilariteit. Het feest
werd afgesloten met een gezellige
avond, en op de muzikale klanken van
"Ziezo" waagde menigeen zich op de

dansvloer. Al met al was het vooral een
gemoedelijke, en een gezellige dag,
mede dankzij het slechte weer van af-
gelopen dagen, waardoor sommige
spelen moesten worden verplaatst,
waardoor er minder afstand werd gec-
reëerd tussen de verschillende spelen.
Dit kwam geheel ten goede aan de ge-
zellige sfeer.

Prijswinnaars kinderspelen; Dennis
Kettelarij, Jacco Kettelarij, Fleur
Stevens, Djoi Stevens, Indy Mulder, Dy-
lan Mulder, Iris Rouwenhorst, Andrea
Groot Jebbink, Jamy Jansen, Merle Kui-
perij, Kesley Bouwmeister.

UITSLAGEN SPELEN VOLWASSENEN
hoefijzer gooien; 1 Dik Groot Jebbink. 
Sjoelen; 1 Henk Jansen, 2 Anneke
Bouwmeister, 3 Wim Loman.
Ringsteken; 1 Peter Klomp, 2 Hennie
Harmsen, 3 Johan Heuvelink.
Schijfschieten; 1 Henk Jansen, 2 Henry
Langwerden, 3 Gerrit schuerink
Fladderschieten; 1 Martijn Schuerink,
2 Frans Berendsen, 3 Dik Groot Jeb-
bink.
Vogelschieten; romp;  Mike Bouwmeis-
ter,  kop; Arjan Middendorp, linker-
vleugel; Bertus Pellenberg, rechter-
vleugel;  wim Loman, staart; Manuela
van der Touw.

De naam van de knuffelbeer werd ge-
raden door Julia Groot Jebbink.

De stoelendans voor de kinderen werd
gewonnen door Iris Rouwenhorst, bij
de volwassenen werd René Stevens de
winnaar.

Buurtfeest "De Veldwijk"

Op zaterdag 18 september was het weer feest in " De Veldwijk". Op het fees-
telijk aangeklede terrein van Camping "De Goldberg" was jong en oud in
de weer met traditionele spelen, of met zelfbedachte kinderspelen, onder
het genot van een drankje en een praatje. Voor de volwassenen waren er
zoal, het ringsteken met paard en wagen, fladder-, en schijfschieten, hoef-
ijzer gooien, sjoelen op de reuzen sjoelbaan, en natuurlijk werd er weer
gestreden om het koningschap van de "veldwijk", middels het vogelschieten.

Op vrijdag 10 september was de grote
dag. Alle peuters hadden een uitnodi-
ging gekregen om in de feestvreugde
mee te doen. Van beide peuterspeel-
zalen verzamelden de peuters zich bij
zaal Radstake in Varsseveld. Het
bruidspaar liep onder de feestelijke
bogen  van de peuters en liet zich on-
danks de regen goed in het zonnetje
zetten. Het bruidspaar had vervolgens
alle tijd voor de peuters. 

Juf Jannet en Jeroen, alle geluk voor de
toekomst!

Peuterjuf Jannet 
heeft "ja!" gezegd
Juf Jannet van onze twee SPSB peu-
terspeelzalen, Nijntje in Halle en
Ot en Sien in Vorden is met haar
grote liefde Jeroen getrouwd.

U weet waar u ons kunt vinden: na-
tuurlijk in het Ludgerusgebouw, waar
we zoals gewoonlijk beginnen om
14.30 uur. 
We hopen u in grote getale allemaal
weer te mogen begroeten.
Graag tot dan!!

Niet vergeten

Woensdag 29 september
De eerste middag na de feestweek
komt onze plaatsgenoot, de heer
de Borst, ons vertellen over en via
beelden ons laten meegenieten van
zijn zeer bijzondere reis in Peru in
2009: "met het openbaar vervoer de
Indianen achterna."

In de zomervakantie hebben hordes
kinderen in en om Vorden het spoor
van deze, sinds het begin van de vori-
ge eeuw, op raadselachtige wijze ver-
dwenen jongen, gevolgd. Dit leidde er
toe dat 10 kinderen een brief ontvin-
gen om op een zekere tijd en plaats te
verschijnen. 

Afgelopen zaterdag de 18de septem-
ber was het dan zo ver. Aan het eind
van de dag, in een schemerig onder-
gaand zonnetje verzamelden de win-

naars en hun ouders zich bij het Enze-
rinck. Na een zoektocht door het bos,
onder het waakzaam oog van een ver-
tegenwoordiger van Natuurmonu-
menten, sloeg de stemming van de
montere stoet speurders plotsklaps
om in schrik. Depp stond daadwerke-
lijk daar. Van de eerste schok bekomen
kregen de kinderen het verhaal van
Depp zelf te horen. Wat hem er toe
had gebracht zo lang rond te dolen en
hoe hij zijn rust met behulp van de
kleine speurneuzen kon hervinden. Al

snel bleek een geliefde in het spel, een
magische ring en de laatste aanwij-
zing naar een heuse schat. Uit het
zicht onttrokken en half uit water en
modder werd een eeuwen oude koffer
ophoog getakeld en een half uur later
verliet de stoet in optocht weer het
landgoed met rode wangen, armen
vol met cadeaus en een pracht van een
oorkonde. 

En Depp? Zo plotseling als hij geko-
men was, zo was hij ook weer weg.
Als in het niets was hij verdwenen.
Niemand weet waar hij heen ging.
Niemand? Of toch…..? Ga naar
www.devordering.nl en lees meer over
het slot van het verhaal.

Depp Mysterie opgelost!

Vorden - In de editie van het Contact van 29 juni 2010, werd al melding
gedaan van de terugkeer van de mysterieuze historisch figuur Depp.
De speurtocht die via Katholieke Basisschool de Vordering op touw is
gezet om het raadsel van Depp op te lossen heeft heel veel ontketend!



Er is een zeer gevarieerd aanbod aan
kunst, van keramiek tot schilderkunst,
van beelden tot sieraden en van media-
art tot muziek.

Op meerdere plaatsen vindt men een
groepsexpositie, zoals in Warken, in
het Tuinhuis, de Overtuin en in de
tuin van Het Hof. Aan kunst en natuur
dus geen gebrek, temeer daar de route
u door het mooie buitengebied voert.

Bij verschillende huisateliers treft
men soms twee kunstenaars aan. Men
hoopt dat de kunst dit jaar weer net
als vorige jaren van een hoog niveau
zal zijn.

De route is per auto en per fiets af te
leggen, en in het oude dorp kan men
ook heel goed te voet gaan. 
Informatie vindt men op website:
www.waqwarnsveld.nl

Kunst en Route WAQ

Warnsveld - Zaterdag 25 en zondag 26 september houdt het WAQ in het
dorp en het buitengebied van Warnsveld de jaarlijkse Kunst en Route.
Op 19 locaties zullen 39 kunstenaars uit Warnsveld en Zutphen hun werk
tentoonstellen.

Kinderkamerkunst van Ingrid Zonneveld.

Fotonenboer is bedacht door Coura-
ge en InnovatieNetwerk en met fi-
nanciële steun van de Provincie Gel-
derland ontwikkeld. De kern van het
concept is energieopslag met behulp
van een Vanadium Redox Batterij. 

Het opslaan van energie uit zonne-
cellen om deze op een zelf te kiezen
tijdstip in te zetten of te vermarkten
is uniek in Nederland. Deze batterij
met de grootte van een kleine zee-
container slaat de energie op van
zonnepanelen met een totaal vermo-
gen van 50kWp.

Hierdoor kan het bedrijf optimaal
profiteren van de eigen zonne-
stroom en wordt de stroomaanvoer
via het openbare net tot een mini-
mum beperkt. Maar er kan juist ook
voor worden gekozen te laden en
ontladen via het net als dat prijstech-
nisch gunstiger is. De netbeheerder

kan zelfs een beroep doen op de bat-
terijcapaciteit. Zo krijgt het zoge-
noemde 'smart grid', invulling in Vie-
rakker.

Op 22 september 2010 wordt om
14.00 uur de installatie met een ver-
rassende openingshandeling offici-
eel in gebruik genomen. Deze dag op
het melkveebedrijf Borgman-Roeter-
dink, staat in het teken van 'Energie
van de toekomst'. Hierbij komen de
agrarische wereld en de wereld van
duurzame energie bij elkaar. 

Voorafgaand aan de openingshande-
ling vindt van 10.00 - 12.15 uur een
expertmeeting plaats over de techni-
sche aspecten en de kansen en kriti-
sche succesfactoren van het concept
Fotonenboer. Daarna volgt vanaf
12.30 het openingsprogramma van
het Melkvee Academisch jaar met
sprekers, workshops en discussie. 

22 september 2010: het melkveebe-
drijf Borgman-Roeterdink wordt de
eerste Fotonenboer van Nederland! 

Info expertmeeting Fotonenboer:
www.courage2025.nl / 
www.innovatienetwerk.org 

Info opening Melkvee Academisch
jaar: www.melkveeacademie.nl

Nieuw vanaf 22 september in Vierakker

Fotonenboer oogst 
en levert energie
Vierakker - Fotonenboer, het con-
cept waarbij het agrarisch bedrijf
met behulp van een Vanadium Re-
dox Batterij energie uit zonnecel-
len op kan slaan en op een later
moment kan gebruiken. Het
melkveebedrijf Borgman-Roeter-
dink wordt zo zelfvoorzienend
voor elektriciteit en kan het over-
schot aan het net verkopen.

Welke kunstdiscipline: Film
Waar: Bibliotheek Vorden

Wat:  Film
Wanneer: 21 oktober om 20.00 uur.

KunstAgendaVorden

Om een feestelijk tintje aan het 175-ja-
rig jubileum te geven is er een werk-
groep opgericht waarin Saskia Alte-
naath, Maria Haanappel, Ria Steging
en Marian van Leeuwen zitting heb-
ben. De vier dames zijn allemaal als
leerkracht aan de school verbonden.
Het boekje dat momenteel bij drukke-
rij Weevers in druk is, is eigenlijk bij
toeval tot stand gekomen. Maria Haan-
appel daarover: ‘Toen de school in
2006 werd afgebroken (op deze plek
staat nu de huidige nieuwe school)
heb ik op de zolder een aantal dia’s
over de afgelopen 25 jaren gevonden.
Ik heb ze allemaal uitgezocht en geor-
dend. Vervolgens heeft Henna ter
Vrugt- Tiessink (oud-leerling van de
school) alles gedigitaliseerd en in de
computer gezet. Henna heeft het hele
dorp ingeschakeld om alle namen te
achterhalen van de leerlingen die op
deze foto’s staan. Ze is daar een jaar
mee bezig geweest. Een gigantische
klus, alle lof voor Henna’, zo zegt Ma-
ria Haanappel die inmiddels al 32 jaar
als onderwijzeres aan de dorpsschool
is verbonden.
In het eerste boek over de dorpsschool
staat uitvoerig beschreven hoe de
dorpsschool tot stand is gekomen. Een
paar eeuwen geleden was het onder-
wijs in een dorp (zo ook in Vorden) toe-
vertrouwd aan de zorgen van een
‘marke’. Na 1795 ging het onderwijs
over naar de bevoegdheid van de ge-
meentebesturen. Ook andere zaken
zoals wegen, bruggen, duikers, von-
ders, politie, brandweer, armenzorg

en belastingen, gingen naar de be-
voegdheden van de gemeentebesturen
over. Voor deze grote omwenteling
(1792) had de marke nog een nieuwe
school in Vorden gebouwd. De con-
structie was echter van dien aard dat
in 1820 de schout (toenmalige bena-
ming van de burgemeester) aan hoge-
re autoriteiten rapporteerde dat
school en schoolhuis in een zeer
bouwvallige staat verkeerden en dreig-
den in te storten.
Maar hoe kon het anders, de school
was voor 1291 gulden gebouwd, in
welk bedrag ook nog de kosten voor de
reparatie van het kostershuis waren
inbegrepen! Toch duurde het nog ne-
gen jaren alvorens er iets in gang werd
gezet. Schoolopziener Baron van Heec-
keren schreef toen op 3 augustus 1829
een brief aan het gemeentebestuur
dat het gebrekkig gebouw slechts
plaats bood aan 112 leerlingen, terwijl
er in de winter soms wel 180 kinderen
op school waren. Voor een dergelijk
getal achtte Baron van Heeckeren een
groter vertrek met een lengte van 12
meter en een breedte van acht meter
noodzakelijk, waarvan de kosten ver-
moedelijk circa 2000 gulden zouden
bedragen. De brief werd door de ge-
meenteraad van Vorden om advies in
handen gesteld van Mr. A.C.W. Staring
van den Wildenborch (de latere be-
roemde dichter).
Deze schreef toen de gemeenteraad te-
rug (en wij citeren letterlijk): ‘Hetgeen
hier tot stand moet worden gebracht,
is iets van het hoogst mogelijke nut, er

moet een betere school gebouwd wor-
den. Wat de jeugd in onze dagen voor
schoolonderwijs wordt bijgebracht is
behalve kennis, ook zedelijkheid, zicht
tot orde, inzicht van het goede dat wij
bezitten en van het betere dat nog ver-
kregen moet worden alsmede achting
voor de werkzaamheden die de onder-
scheiden standen de mensen bezig
houden en wat dies meer is. Zulke za-
den, bij het opkomend geslacht uitge-
strooid, moeten onder Gods zegen, de
beste vruchten dragen en de voor-
spoed van de Staat, tevens met het ge-
luk der ingezetenen, krachtdadig be-
vorderen’. De conclusie van Mr. Sta-
ring was dan ook dat een nieuwe
school, welke plaats biedt aan 180 leer-
lingen, wenselijk zou zijn. De raad be-
sloot op 7 maart 1835 dan ook tot de
bouw van een nieuwe school. De bouw
werd gegund aan de Vordense timmer-
man Gerhardus Weenink. De kosten
bedroegen 3660 gulden. Jan Willem
Mellink, landmeter van beroep, werd
aangewezen tot dagelijks opzichter
met ‘de faculteit om de veldwachter te
verzoeken tegen enige schadeloosstel-
ling het opzicht bij afwezigheid als an-
derszins om hem waar te nemen’! In
de loop der jaren is de openbare dorps-
school enkele keren verbouwd c.q. uit-
gebreid. Een aantal jaren geleden
werd besloten de school af te breken
en een nieuwe (de huidige) te bouwen.
Na de afbraak van de oude school werd
er aan het Wiemelink tijdelijk een
noodlocatie geplaatst. In augustus
2007 trokken de leerlingen en leer-
krachten in de nieuwe school. Maria
Haanappel: ‘Je ziet het, het is een
pracht school geworden', de peuter-
speelzaal is er bij aangetrokken. Het is
een school waar Dalton onderwijs
wordt gegeven, dat wil zeggen dat de
kinderen in de ‘tussenruimtes‘, zelf-
standig kunnen werken. ‘Dat gaat tot
volle tevredenheid van alle betrokke-
nen’, aldus Maria Haanappel.

Openbare dorpsschool bestaat 175 jaar

Vorden - De openbare dorpsschool houdt ter gelegenheid van het 175-ja-
rig bestaan op zaterdag 9 oktober van 11.00 tot 14.00 uur in de school een
doorlopende receptie voor oud- leerkrachten, oud-directeuren en oud-
leerlingen. Tijdens deze bijeenkomst, waarbij ook een afgevaardigde van
het college van de gemeente Bronckhorst aanwezig zal zijn, is er eveneens
een presentatie van oude dia’s en foto’s. Ook is er die dag tegen betaling
van 7,50 euro een boekje verkrijgbaar met foto’s en wetenswaardigheden
over de school (periode 1985-2010). In een eerder stadium, november 1985,
is reeds een boekje verschenen over de schoolperiode 1835-1985.

'Huidige team leerkrachten'.



Afgelopen zaterdag voor de eerste
thuiswedstrijden werden René en
Alice van Rietdekkers bedrijf Hissink
door Dubaern Besselink bedankt voor
de nieuwe tenu's en werd er een bloe-
metje overhandigd aan Alice. Na dat

er enkele foto's werden gemaakt kon-
den de spelers zich opmaken voor de
eerste thuiswedstrijd van het seizoen.
De E1 won overtuigend van Vorden E3
met 7 - 0. De E3 moest zijn meerdere
erkennen in SCS E1 1 - 9

SBC '05 E1 en E3 
in nieuwe tenu's

Rietdekkers bedrijf Fa. Hissink uit Baak heeft de E1 en E3 van SBC '05 van
nieuwe tenu's voorzien.

De spelers en trainers waren zeer con-
tent met hun nieuwe tenu's en coach

jassen van autobedrijf Langwerden uit
Wichmond. 

Na dat er enkele foto's waren gemaakt
en de bloemen waren overhandigd
ging de C1 op weg naar Dichteren
waar ze hun wedstrijd met 13 - 0 won-
nen.

SBC '05 C1 in nieuwe tenu's 
van autobedrijf Langwerden

Afgelopen zaterdag voordat de C1 hun uitwedstrijd ging spelen bij VIOD
C3 heeft Rob Langwerden van autobedrijf Langwerden de C1 zijn nieuwe
tenu's overhandigd.

Na de overwinningen tegen Doesburg
(2-5) en NVC (4-1) heeft Sociï ook zijn
derde competitiewedstrijd gewonnen.
Tegen Voorst werd het op complex
Beelelaan 0-2 in een gelijkopgaande
wedstrijd. Op een uitstekende grasmat
en met prima voetbalweer begonnen
beide ploegen terughoudend. Met lan-
ge ballen, gedragen door de harde
wind, probeerden de teams openin-
gen te vinden. Op een paar kleine mo-
gelijkheden na bleven grote kansen
aan het begin van de eerste helft uit.
Pas in de 36e minuut kwam de eerste
echte grote kans voor Sociï. Na een
fantastische lange bal van Arend Jan
Groot Jebbink versnelde Teun Loman
langs zijn directe tegenstander. Lo-
man gaf vervolgens een strakke pass
op de inkomende Jasper Kamphuis,
die op zijn beurt het net wist te bollen
door de keeper in de korte hoek te ver-
schalken. In de resterende tien minu-
ten van de eerste helft waren er kleine
kansen over en weer, maar deze resul-
teerden niet in doelpunten, waardoor
Sociï met een voorsprong de rust in

ging. Met een 0-1 ruststand wisten de
Sociï-lieden dat de buit nog lang niet
binnen was. In de voorgaande wed-
strijden had Voorst namelijk bewezen
dat ze sterk uit de kleedkamers kun-
nen komen en dat ze een achterstand
kunnen ombuigen. Sociï leek hiervoor
op zijn hoede en bleef gedisciplineerd
voetballen. Van echte aanvalsgolven
kwam het niet. Wel werd Sociï-keeper
Henry Vreeman een aantal keer getest.
Vreeman faalde echter bij geen van de
doelpogingen en wist Sociï op de been
te houden. In de 64e minuut wist Mar-
co Vreeman echter de genadestoot aan
Voorst te geven door de 0-2 maken. Hij
schoot de bal uitstekend binnen na
een diepe bal van aanvoerder Stefan
Roording. Een aantal minuten later
kon dezelfde Vreeman de wedstrijd in
het slot gooien,
maar hij verzuimde
de bal achter de
goed keepende doel-
man van Voorst te
schieten. Na deze
kans op 0-3 bleef het
eindoffensief van
Voorst uit en kon
ook Sociï geen mo-
gelijkheid meer vin-
den om de score uit

te breiden. Hierdoor bleef de stand op
0-2 tot het eindsignaal. Zo wint Sociï,
met opnieuw een debutant (Dirk Wu-
estman), voor de derde keer op rij en
blijft het samen met Anadolu '90 bo-
venaan competitie 6C staan.

UITSLAGEN 19 SEPTEMBER
Voorst 1 - Sociï 1 0 - 2
Be Quick Z. 2 - Sociï 2 1 - 2
Sociï 3 - Pax 11 1 - 0
Sociï 4 - AZC 5 1 - 1 
Steenderen 5 - Sociï 5 6 - 2

PROGRAMMA 26 SEPTEMBER
Sociï 1 - Sint Joris 1 14.00 uur
Sociï 2 - Brummen 3 10.00 uur
Zutphania 4 - Sociï 3 11.00 uur
Concordia W. 8 - Sociï 4 09.30 uur
Sociï 5 - EDS 2 10.00 uur

Sociï
Sociï wint ook 3e competitieduel.

Overal in Vorden-dorp en buitenge-
bied waren groepjes met paraplu ge-
wapende mensen te zien die met een
verregend infoblad uit de auto spron-
gen om zo bij de locatie van hun keu-
ze te komen. Waar er anders veel ge-
fietst wordt om de route te volgen en
er dan soms grote afstanden over-
brugd moeten worden, nam men nu
veelal de auto waardoor meer mensen
de locaties in het buitengebied bereik-
ten. Dat het deze natte dag ook Monu-
mentendag was, had een positief ef-
fect op KZV. Sommige bezoekers die ei-
genlijk van plan waren om monumen-
ten in de Liemers of de Vordense kaste-
len te bezoeken, besloten vanwege de
natte weersomstandigheden uit te wij-
ken naar de droge locaties van de

kunstroute. 
En daar vielen zowel bezoekers als
kunstenaars/vormgevers in een warm
bad! Overal werden vruchtbare ge-
sprekken gevoerd over de kunstwer-
ken en de werkwijzen en inspiratie-
bronnen van de makers. Dit leidde
veelal tot een wederzijds genoegen. Zo
was de in GalerieBibliotheekVorden
exposerende Zutphense kunstenares
aangenaam verrast door de werkelijke
interesse en kennis van het publiek.
En in Galerie Agnes Raben werd de
daar exposerende kunstenaar gelnter-
viewd door een leerlinge die voor het
vak CKV een werkstuk over kunst
maakte. Zij had nog nooit een galerie
bezocht en kreeg nu de kans om nog
met de kunstenaar te praten ook!
Het moge duidelijk zijn dat ook deze
16de KunstZondagVorden weer aan
een van de belangrijkste doelstellin-
gen van de stichting KZV i.o. onder
voorzitterschap van Will(emijn) Colen-
brander heeft voldaan.
Publiek en kunstenaars/vormgevers
kunnen met tevredenheid terug kij-
ken op deze KZV. De volgende KZV
wordt op 12 december 2010 gehouden.
Zie ook de website:
www.kunstzondagvorden.nl

"Nazomers kunstgenot" of "van de regen in de drup"?

16de KunstZondagVorden
Vorden - 12 september jl. werd de
16de KunstZondagVorden gehou-
den en hoewel gehoopt was op na-
zomers kunstgenot leek het eerder
een verregende herfstdag! Maar zo-
als de regen de hele dag uit de he-
mel viel, zo druppelde gestaag het
kunstminnend publiek uit binnen
en buitenland binnen bij de open-
gestelde galeries, ateliers en het
museum.

• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Bouwbedrijf MB
Kruisbrinkseweg 20 - 7227 DA Toldijk
email: info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw
• Levering en plaatsing kozijnen, 

ramen, vensters, deuren en trappen 
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel

• Metsel-, stukadoors- en voegwerk

• Levering en plaatsing van beglazing

• Monumentaal

• Steigerwerk plus verhuur

• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
www.besseling-metselbedrijf.nl

voor al uw wasjes groot of klein 
o.a. vakantiewasjes

slaapzakken en dekbedden
voetbaltenue’s, linnegoed, 
gordijnen (mits wasbaar)

strijkservice

tevens verzorgen wij uw stoomgoed

tel: 0575 553957/0612455676

van Lennepweg 8   Vorden

����������	�
����
�	��������

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

Zin in een gezellige avond?
Kom eens langs
bij Café „De Tol”

Ons winter (muziek)
programma begint op

zondag 17 oktober



Ben en Irma Lammers-Kapper waren
bij S.V. Sociï aanwezig om de E2 hun
nieuwe tenue's te overhandigen, sa-
men met twee jassen voor de leiders.

Namens SBC'05 bedankte Dubaern
Besselink Ben en Irma met een bloe-
metje en werden er enkele foto's ge-
maakt. Na dit alles was er nog een
wedstrijd tegen Vorden E5. Onder toe-
ziend oog van Ben en Irma won SBC'05
E2 deze wedstrijd overtuigend met 6-2.
Al met al een goed begin van de
nieuwe competitie: nieuwe tenue's en
gelijk winnen!

Nieuw tenue voor SBC'05 E2

Afgelopen zaterdag was het dan ein-
delijk zover de eerste wedstrijd van
het seizoen en gelijk in een nieuw
tenue van groente en fruit bedrijf
Kapper-Lammers uit Leesten.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen 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 Dorps-
centrum.

SEPTEMBER
22 ANBO klootschieten, Olde Lettink
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
23 PCOB afd. Vorden Geloven met een

glimlach Ds. D. Bargerbos in 't
Stampertje

23 september in feesttent Linde: op-
voering klucht ' t'is maar tijdelijk 

24 ANBO presentatie "Koninkrijk Jor-
danie, land tussen twee werelden"

24 september: vogelschieten in buurt-
schap Linde

25 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-
plussers. Aanm. en info Tel. 55 20
03

25 volksfeest in buurtschap linde 
29 ANBO klootschieten, Olde Lettink
30 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme

KUNSTAGENDAVORDEN
T/M 31/10 
Galerie Agnes Raben Schilderijen en
tekeningen Anne Semler

T/M 12/12 
Galerie bibliotheek Vorden Schilderijen
en tekeningen Edith Meijering

"HOMERUS: ILIAS EN ODYSSEE"
De Ilias en Odyssee, verhalende dicht-
werken uit de achtste eeuw voor Chris-
tus, zijn de eerste literaire werken van
de Europese cultuur, en vormen met-
een al een hoogtepunt! De wijze waar-
op Homerus in de Ilias zijn publiek
meeneemt naar de strijd rond Troje, is
indrukwekkend en bij vlagen huive-
ringwekkend. En in het verhaal over de
terugkeer van de Griekse held Odys-
seus worden sprookjesachtige elemen-
ten verweven met een zeer levendige
beschrijving van de avonturen van de
listige Odysseus en zijn makkers.
Homerus laat de Griekse en Trojaanse
helden zien met al hun emoties als eer-
zucht, woede en verdriet. Hij doet dat
zo weergaloos knap dat deze helden
ook na bijna drieduizend jaar werke-
lijk tot leven komen! Deze boeiende
verhalen worden gelezen in vertaling
en de achtergronden worden uitvoerig
toegelicht. En daarmee komen de
Griekse helden ook na bijna driedui-
zend jaar werkelijk tot leven!

TIJD EN LOCATIE
De cursus "Homerus: Ilias en Odyssee"
wordt gegeven op acht donderdag-
avonden in Zutphen. De cursus wordt
gegeven in het "Parochieel Centrum
Maria-school", Tengnagelshoek 6 in
Zutphen. De data zijn: 7, 14 en 28 okto-
ber, 4, 11, 18 en 25 november, en 2 de-
cember 2010. 
MEER WETEN?
Uitvoerige informatie is te vinden op
de website: www.cursusoudheid.nl .
Men kan zich daar ook inschrijven.
Wie telefonische informatie wil over
de cursus, of een inschrijfformulier
wil ontvangen, kan ook de docent
bellen, zie hiervoor het contactje.

Cursus over de Ilias en Odyssee van Homerus

Zutphen - Boeiende avondcursus over de gedichten van Homerus! Op don-
derdagavond 7 oktober start in Zutphen een cursus over de de Ilias en
Odyssee van de Griekse dichter Homerus. Deze cursus wordt verzorgd
door drs. Mike F.C. Bos, docent Klassieke Talen en oud-docent van het Zut-
phense Baudartius College. De cursus bestaat uit 8 wekelijkse lessen van
zo'n twee uur en is bedoeld voor iedereen die wil kennismaken met het
onderwerp of eerder opgedane kennis wil "afstoffen".

De Griekse god Apollo.

Op de woensdagmiddag werd eerst de
jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
De belangrijkste punten waren de be-
stuursverkiezingen en de contributie.
De voorzitter Hertog Enthoven en pen-
ningmeester Rini Thalen waren aftre-
dend en niet herkiesbaar. 

Vanaf de oprichting in 2004 zaten zij
in het bestuur. De secretaris Piet den
Ambtman dankte beiden voor het vele
werk dat zij voor de bridgeclub heb-
ben gedaan en onderstreepte dat met
een fles wijn en kadobon. Als voorzit-
ter is Evert Thalen gekozen terwijl El-

len Stehmann de nieuwe penning-
meester is geworden. Begin van dit
jaar heeft de club nieuwe software,
een nieuw rekensysteem en computer
aangeschaft voor een bedrag van onge-
veer € 3000. Hiervoor was al enkele ja-
ren gespaard. Om de begroting voor
de komende jaren rond te krijgen was
een kleine contributieverhoging van
€ 35 naar € 37,50 nodig.

Het ledenaantal is constant gebleven,
zowel op de maandagavond als op de
woensdagmiddag heeft de bridgeclub
ongeveer 50 leden. Op de maandag-
avond mocht de wedstrijdleider enke-
le nieuwe leden begroeten. 
Meer nieuwe leden zijn van harte wel-
kom, zowel op de maandag als op de
woensdag. Bridgeleider op de maan-
dag is Herman Kip, tel 552997 en
bridgeleider op de woensdag is Jan
Koekkoek, tel 441970. Het seizoen
loopt tot half mei 2011.

Vordense Bridgeclub 

Start nieuwe seizoen
Vorden - Het bridgeseizoen van de
Vordense Bridgeclub is afgelopen
week weer van start gegaan met
een inspeelavond op de maandag-
avond en woensdagmiddag. Even-
als voorgaande jaren wordt er ge-
bridged in het Dorpscentrum te
Vorden.

De muzikale begeleiding is in han-
den van Wop Kuipers uit Apeldoorn

(orgel) en Kees van Dusseldorp (pia-
no).

Er is een korte overdenking door
Cor Weeda uit Deventer over het
thema: 'Jezus mijn leven!' 
Na afloop is er koffiedrinken in
'de Voorde' en kan er nog gezellig
nagepraat worden. Voor aanvangs-
tijd zie de weekenddiensten.

Zangdienst 'Vorden Zingt'
Vorden - Op zondagavond 26 sep-
tember is er in de Dorpskerk van
Vorden weer een zangdienst on-
der het motto 'Vorden Zingt'. Er
wordt gezongen uit diverse bun-
dels en deze liederen zijn op ver-
zoek aangevraagd.

De wegraceliefhebbers zullen er zeker
voor gaan zitten, wanneer op de laat-
ste zondag van september de motoren
over het circuit zullen racen. Zelden
was de ontknoping van de kampioen-
schappen zo enerverend als dit sei-
zoen. De klasse Dutch Superbikes
spant de kroon. Drie coureurs zijn nog
in de race voor de titel. Danny de Boer,
Arie Vos en HAMOVE rijder Bob Wi-
thag. Van hen heeft Danny de Boer de
beste papieren. In de netto tussen-
stand (iedere coureur mag het slecht-
ste resultaat wegstrepen in het kampi-
oenschap), heeft de Boer 135 punten,
op de voet gevolgd door Arie Vos met
132 en op grotere afstand volgt Wi-
thag met 114 punten. Aangezien er
voor de eerste plaats 25 punten en
voor de tweede plek 20 punten zijn te
verdelen, zal er enorm worden gestre-
den om de overwinning tijdens de
Race of the Champions. Het blijft
spannend tot de laatste minuut van
de racedag, want de Dutch Superbike
rijdt maar liefst twee races op 26 sep-
tember. 

Ook is het enorm spannend in de zij-
spanklasse. In de brutostand staat de
combinatie Bennie Streuer/Kees Ende-
veld bovenaan, maar wanneer het
schrapresultaat wordt verrekend zijn
Collin Nicholson en Jarno van Lith
lijstaanvoerder. Het onderlinge ver-
schil is uiterst gering Nicholson/v. Lith
86 punten en Streuer/Endeveld 85. 

Roy Pouw zal er alles aan doen om het
kampioenschap in de 125cc naar zich
toe te trekken. Hij staat in de netto-
stand 8 punten voor op het jeugdige
HAMOVE talent Jerry van den Bunten
en 14 op Ernst Dubbink. Ook in de
125cc is er volop strijd tussen de man-
nen die de titel kunnen pakken. In de

klasse Classics is de kampioen ook nog
niet bekend en gaat het tussen twee
rijders. Jarno Jonker heeft de beste
kansen want hij heeft genoeg aan 1
punt. Naast de aangehaalde klassen
komen ook de Dutch Supersport, met
kersverse kampioen Raymond Schou-
ten in de baan, net als de 3D-Cup, een
klasse met louter Ducati's. 

Een bijzonderheid is dat op zaterdag
25 september. de E-bikes in de baan ko-
men. Voor deze nieuwe generatie mo-
toren-uitgerust met een electromotor-
zijn twee races gepland. Beide races

tellen mee voor het Europese kampi-
oenschap. De meeste HAMOVE rijders
komen in Assen aan de start. Het Per-
formance Racing Achterhoek zal met
Jan Roelofs aan de start komen. PRA
rijde Frank Bakker zal meedoen in
Frohburg bij de IRRC races. Daar zal
hij evenals Tonny Wassink ook uitko-
men in de 250cc klasse. De HAMOVE
rijders Bob Withag en Fabian Heusink-
veld zullen na deze race de helm aan
de wilgen hangen. Withag kan als hij
het geluk aan zijn zijde heeft staan
zijn carrière afsluiten met een titel in
de superbike categorie.

Laatste ONK race voor Withag en Heusinkveld
De spanning is op 26 september te
snijden bij de laatste ONK motor-
wegrace van dit seizoen, de MO-
TO73 Race of the Champions. Op
het TT Circuit Assen vallen de be-
slissingen in het Nederlands kam-
pioenschap in de klassen Dutch Su-
perbike, Zijspannen, 125-cc en clas-
sics. De wedstrijden, waarvan het
programma zondag 26 september
om 11. 00 uur begint, worden de
meest spannende races van het sei-
zoen.

Fabian Heusinkveld rijd laatste ONK race aankomend weekend. Foto:Henk Teerink



Dit jaar werd de avond gepresenteerd
door drie jonge dames: Jikke Heinen,
Daphne Sloot en Jantina Gosselink. De
jury bestond uit Ben Harmsen als
Marc Mary Huijbregts, Martje Eggens
als Patricia Paay en Geert Postma als
Gordon en werd aan het publiek voor-
gesteld. Nikki en haar band Mainstre-
am speelde in het voorprogramma,
waarna van elke Steenderense basis-
school, de St. Joannes, De Steenuil en
De Akker, drie inzendingen het podi-
um betraden. 
‘I Gotta Feeling’ van de Black Eyed Pe-
as werd geplaybackt door Mikkie,
Aliesja, Ezra en Mette. De tweede play-
backact, Normaal, werd door Tigo en
Gijs gebracht. Zij gingen ‘Oerend
Zacht’. Het programma vervolgde met
Fleur, Marijn, Sebastian, Pien en Jort.
Zij brachten ‘Dangerous’ van Cascade.
Wesley, Stan en Sieb kozen het num-
mer ‘Umbrella’ van Baseballs. Lotte,
Maartje en Selke stonden op het podi-
um en zongen ‘Naturally’ van Selena
Gomez. 
Het Nederlandstalige lied ontbrak ook
deze avond niet. Brianne, Bo, Eva en
Kiki hadden zich goed voorbereid,
want zij verdedigden hun titel. Met
een heuse kerk als decor brachten zij
‘Engel van mijn hart’ van Gerard Jo-
ling. De ‘California Gurls’, Iris, Sara,
Lindy en Loes brachten de act van Ka-
ty Perry. Viveke, Amber en Laura ver-
tolkten Taylor Swift met ‘Untoucha-

ble’. Tot slot trad Hovhannes op als
Akon. Hij playbackte ‘Right Now’. 
Terwijl de jury de punten ging optel-
len, lettend op zang, synchronisatie,
mimiek, gelijkenis, speciale effecten,
uitvoering en de algemene indruk,
werd het publiek getrakteerd op nog
een optreden van Nikki en haar band
Mainstream. 
Toen was het zover. De jury had de
punten opgeteld en de uitslagen wer-
den bekend gemaakt. De acts die als
eerste drie eindigden kregen op het
podium groot applaus en een envelop-
pe. Op de derde plaats eindigde Ge-
rard Joling met ‘Engel van mijn hart’
met 152 punten. Een tweede plaats
was voor Cascade met ‘Dangerous’,
goed voor 160 punten. De eerste plaats
was voor Normaal met ‘Oerend Zacht’,
slechts twee punten meer, 162. Deze
act werd eveneens beloond met de
wisselbeker en mocht nog een keer
optreden. 
De organisatie van de playbackshow
was dit jaar in handen van Rob Harm-
sen en Rody Willemsen. Jos Sloot be-
dankte Rob voor die vele jaren dat hij
deze avond organiseerde. Rody neemt
de taak over. “Ik heb het niet alleen ge-
daan. Veel ouders stonden er achter,”
lacht hij. “De Playbackshow is hart-
stikke leuk om te doen.” 
En na het bedanken van alle andere
achter de schermen werkende vrijwil-
ligers, was de avond dan echt ten ein-
de en werd het podium opgeruimd. 

DE UITSLAG:
1. Normaal met ‘Oerend Zacht’, 162
punten; 2. Cascade met ‘Dangerous’,
160; 3. Gerard Joling met ‘Engel van
mijn hart’, 152; 4. Katy Perry met ‘Ca-
lifornia Gurls’, 142; 5. Selena Gomez
met ‘Natarally’, 140; 6. Tayler Swift
met ‘Untouchable’, 132; 7. Baseballs
met ‘Umbrella’, 130; 8. Akon met
‘Right Now’, 130 en 9. Black eyed Peas
met ´I gotta feeling´ met 110 punten.

Playbackshow Steenderen 2010

Tigo en Gijs 
winnen met Normaalact

Steenderen - Nog steeds vinden de
bezoekers en organisatoren van de
Playbackshow in Steenderen het
een gouden stap geweest om de
start van het kermisweekend op de
donderdagavond te houden. De
playbackshow werd afgelopen 9
september door veel belangstellen-
den bijgewoond. De grote winnaar
werd deze keer ‘Normaal’ met ‘Oe-
rend Zacht’, geplaybackt door Tigo
en Gijs van OBS De Steenuil.

Het duo van De Steenuil verdiende met ‘Oerend Zacht’ van Normaal, de eerste prijs en
de wisselbeker.

In elke regio beoordeelt een deskundi-
ge jury de inzendingen en selecteert
drie genomineerden. Deze worden in
december bekendgemaakt tijdens vijf
swingende prijsuitreikingen. De geno-
mineerden treden op naast meer erva-
ren en bekende Gelderse auteurs. Aan
het eind van de avond gaat de winnaar
van de hoofdprijs naar huis met
€ 250,--. De winnaar van de publieks-
prijs krijgt een cheque van € 100,-. 
De deelnemers kunnen een reglement
aanvragen via de website www.aanhet-
woord.nu. De uiterste inzendtermijn
is maandag 15 november. De prijsuit-
reikingen zijn in december, op 9 de-
cember in Tiel, de 11e december in
Nunspeet, de 12e in Doetinchem
(schouwburg Amphion. Aanvang:

15.00 uur), de 13e in Nijmegen en ten-
slotte op 17 december in Apeldoorn. 
Deelnemers die hun winkansen wil-
len vergroten kunnen de eerste versie
van hun inzending voorleggen aan
een professionele schrijfdocent. In een
persoonlijk gesprek krijgen ze bruik-
bare tips en handige adviezen om hun
tekst te verbeteren. De coachingsge-
sprekken zijn gratis en vinden plaats
in bibliotheken verspreid over de re-
gio. Daarnaast kunnen aspirant-schrij-
vers zich inschrijven voor speciaal
voor de wedstrijd georganiseerde kor-
te schrijfcursussen. Deelnemers krij-
gen van begin tot eind begeleiding bij
het schrijven van hun inzending.
Aan het woord! Achterhoek is een ini-
tiatief van KCG, het Gelders Kennis-

centrum voor Kunst en Cultuur en
wordt in samenwerking met Cultuur-
pact Achterhoek georganiseerd door
het Servicepunt Amateurkunst Oost
Achterhoek m.m.v. lokale (literaire)
partners, zoals bibliotheken, Centra
voor de Kunsten en boekhandels. Doel
van het project is het stimuleren en
ondersteunen van lokale literaire or-
ganisaties en Gelderse schrijvers.
Aan het woord! wordt mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van het
Prins Bernard Cultuurfonds Gelder-
land. Voor nadere informatie over het
aanvragen van het reglement, de
coaching, cursussen en prijsuitreikin-
gen zie www.aanhetwoord.nu. 
KCG is het Gelderse kenniscentrum
voor amateurkunst, buitenschoolse
kunsteducatie en professionele kunst.
Samen met culturele organisaties en
gemeenten creëert KCG goede condi-
ties voor kunst en cultuur in de hele
provincie. KCG adviseert, ontwikkelt
bovenlokale projecten en brengt ken-
nis waar die ontbreekt. Samenwer-
king staat daarbij altijd centraal. KCG
wordt gesubsidieerd door het provin-
ciaal bestuur van Gelderland.

Grootste schrijfwedstrijd Gelderland
in vijf regio
Regio - Vanaf 1 september kunnen beginnende schrijvers uit de Achter-
hoek meedoen met de schrijfwedstrijd ‘Aan het woord Achterhoek’. Vorig
jaar vond de wedstrijd plaats in de drie Gelderse regio’s Achterhoek, Rivie-
renland en Veluwe. Dit jaar kunnen ook inwoners van de regio’s Nijmegen
en Apeldoorn meedoen. Met de uitbreiding van drie naar vijf regio’s is
‘Aan het woord’ de grootste schrijfwedstrijd van Gelderland. Meedoen kan
door het inzenden van een kort verhaal of drie gedichten. Tijdens specia-
le coachingsbijeenkomsten en schrijfcursussen begeleiden professionele
schrijfdocenten deelnemers bij het verbeteren van hun inzending.

Het nieuwe Velocitas 3 moest het op-
nemen tegen het ervaren en gelouter-
de Velocitas 5. In een spannende strijd
trok Velocitas 5 aan het langste eind
(4-6). Velocitas 3 bestaat dit seizoen uit
een nieuwe delegatie jonge spelers, al-
len rond de leeftijd van 18 jaar. Veloci-

tas 3 wordt gesponsord door Bouwbe-
drijf Jos Schröer. Uiteraard waren Ria
en Jos aanwezig bij de eerste wedstrijd
van ‘hun’ team, waarvan zoon Rik on-
derdeel uitmaakt. Velocitas 3 liet zien
te beschikken over voldoende kwali-
teit en enthousiasme om zich staande

te houden in deze competitie. Vrijdag
24 september spelen Velocitas 1 en 2
beiden hun eerste thuiswedstrijd van
het seizoen. Velocitas 1, vorig jaar
kampioen geworden in de 4e klasse
AO, zal het dan opnemen tegen GSV
’38. Velocitas 2 speelt tegen VVG ’25.
Het maandagavondelftal van Velocitas
speelt 4 oktober haar eerstvolgende
thuiswedstrijd. 
Zie: www.zvv-Velocitas.nl

Bouwbedrijf Jos Schröer sponsort Velocitas 3

Vorden - Afgelopen vrijdag vond in sporthal ’t Jebbink in Vorden de start
van het nieuwe zaalvoetbalseizoen plaats. In de 4e klasse stond al meteen
een ontmoeting tussen twee teams van Velocitas op het programma.

v.l.n.r staand: Ria Schröer, Jos Schröer, Bas van der Veen, Jarno Messink, Rik Schröer, Mike van Lingen, Roy Eulink. V.l.n.r. zittend:
Daan Wiegerinck, Daan Horstman, Roy Böhmer, Michiel Barink.

Met een energie en een inzet waar
menig muzikant nog een voorbeeld
aan kan nemen, spelen de bandleden
de voegen uit de muren. Het enthou-
siasme spat er vanaf. De jarenlange
ervaring van de Achterhoekse band-
leden komt daarbij goed van pas. 

André Jimmink is helaas gestopt als
drummer maar Johan Mulder uit

Brummen heeft dit prima opgepakt.
Zijn ruime ervaring in een heel aan-
tal topbands bleek een perfecte aan-
vulling. Mulder vormt nu samen met
Ron Bastiaan-Net de solide basis
waarop gitaristen Fons Jansen en Erik
Knoef hun gitaarwerk kunnen los-
laten. Muzikaal wordt dit verder
opgesierd door Adri van Amelsfoort
op toetsen en Theo Derksen op saxo-

foon. Het uiteindelijke eindresultaat
wordt gesmeed door de doorleefde
stem van Hans Houwen en het zoet
gevoicede stemgeluid van Marion
Horstman. 

GEVARIEERDE SETLIST
De band biedt een feest van herken-
ning met een hoog meezing gehalte;
van ballads tot rock, van easy liste-
ning tot uitdagende soul. Ze spelen
onder meer C.C.R., the Rolling Sto-
nes, Amy Mac Donald, Tina Turner,
Gerry Rafferty, Stevie Wonder, De
Dijk, en veel meer.

Bruisende 'Over the Hill' komt naar De Slof
Vorden - De koude, regenachtige zondagen komen er weer aan en dus
hoog tijd voor warmte en gezelligheid met heerlijke muziek bij het
Vordense eetcafé De Slof. De altijd enthousiaste bandleden van 'Over the
Hill' komen zondagmiddag 26 september naar deze sfeervolle kroeg.
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Post.

B. Spoorkeerl.

C. Vastegheid.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Zondag 26 september staat Lichten-
voorde bol van de activiteiten en deze
tijd, de aankomende herfst, is de uit-
gesproken tijd om gezellig te winkelen
en de kleding voor de komende koude-
re periode aan te schaffen. Om u de
keuze makkelijker te maken zijn er op
de Markt diverse modeshows waar de
diverse modellen laten zien wat er
aankomend seizoen gedragen gaat

worden. De Markt in Lichtenvoorde is
de plaats waar u die middag zijn
moet. Naast de modeshow is er volop
gelegenheid om op een van de terras-
jes te genieten van een heerlijk kopje
koffie of een glaasje. 
U kunt er met het hele gezin terecht
want ook aan de kleintjes is gedacht
omdat er diverse activiteiten voor hen
georganiseerd zijn.

Modespektakel en diverse activiteiten voor kinderen 

Open zondag in Lichtenvoorde

Lichtenvoorde - Zondagmiddag 26 september is er weer van alles te beleven in
het bruisende centrum van Lichtenvoorde. Naast het grote modespektakel
op de Markt zijn de meeste winkels die middag geopend. Ook de kinderen
hoeven zich niet te vervelen wat voor hen is er ook van alles te doen.

Foto genomen tijdens de Open Zondag september 2009

Irene Burger heeft zich, zoals ze het
zelf aangeeft in Vorden ‘gesetteld‘. Zij
woont in de voormalige pastorie, pal
naast de Gereformeerde kerk en be-
gint daar komende week een Galerie
in koffie- en theeschenkerij. Zij is in
Den Haag geboren en getogen en
heeft daar ook de middelbare school
bezocht. Na de schoolperiode kwam
zij al op jonge leeftijd in de gezond-
heidszorg terecht. Daarover zegt ze:
‘Mijn beroep is epidemiologisch on-
derzoeker. Begin jaren tachtig ben ik
met dit werk begonnen. Het betreft
onder meer onderzoek doen naar de
gezondheid van groepen mensen. 
Dat is een breed pakket. Ik doe bijvoor-
beeld onderzoek naar de verslavings-
problematiek, onderzoek naar de
zorgvoorziening voor ouderen. Onder-
zoek opdat ook mensen die vanuit an-

dere landen (andere culturen) naar
Nederland zijn gekomen, een goede
‘oudendag-voorziening‘ krijgen. Er
achter zien te komen wat hun wensen
zijn. Voor al dat soort onderzoeken be-
zoek ik verpleeghuizen, thuiszorgor-
ganisaties en de zogenaamde ‘sleutel-
figuren ‘ in de wijk. Ik werk al heel
lang voor de GGD in Den Haag. Nu ik
in Vorden woon, nog maar een be-
paalt aantal uren in de week’, zo zegt
Irene Burger. 
Vanuit Den Haag naar Vorden is niet
helemaal toeval. Irene: ‘Ik ken deze
omgeving zeer goed. Ik heb diverse ke-
ren het Pieterpad gelopen en dan kom
je ook door deze streek en de omge-
ving van Vorden. De Achterhoek boeit
mij, het is één van de mooiste streken
van Nederland. Een prachtig coulissen
landschap, het meanderen van de IJs-

sel, schitterend allemaal. Vijf jaar gele-
den kreeg ik plannen om naar hier te
verhuizen, met in het achterhoofd iets
voor mij zelf te beginnen. Ik dacht ge-
lijk aan een koffie- en theeschenkerij.
Dit in combinatie om kunstenaars in
de gelegenheid te stellen om in de
schenkerij te exposeren. Ook het ge-
ven van lezingen en workshops be-
hoort tot de mogelijkheden. 

Daarnaast om van hieruit in de na-
tuur wandelingen organiseren voor
groepen tot maximaal tien personen.
In de nabije toekomst wil ik in samen-
werking met de VVV, de hotels, arran-
gementen organiseren’, zo zegt ze. In-
middels is De Burgerij, zoals Irene het
noemt, een prachtig onderkomen ge-
worden. Circa twintig ‘zitjes’ binnen
en dito mogelijkheden in de fraaie,
achter de woning gelegen tuin, met op
dit moment de bloemen in prachtige
herfsttinten. ‘Het aanleggen van deze
tuin was een gigantische klus. De bo-
men die er stonden hebben we (met
verleende kapvergunning) allemaal
gekapt en wat we vooral moesten
doen: puin ruimen. Het lag er hier
achter mee bezaaid. Ik heb deze klus
samen met mijn vriend Johan Mollen-
hof geklaard. De wandelroutes (15 tot
20 kilometer) gaan we ook samen op-
zetten. 
Wij zien ‘De Burgerij’ dan ook als rust-
punt en ontmoetingsplaats voor
kunstliefhebbers, wandelaars, fietsers
en inwoners uit Vorden en omgeving.
In alle rust genieten van een goede
kop koffie of thee. De deuren van De
Burgerij worden zondag 26 september
vanaf 13.00 tot 17.00 uur voor het pu-
bliek geopend. De openingstijden zijn
op de vrijdag en zaterdag van 11.00 tot
17.00 uur. De komende weken wordt
er vanaf 26 september tot en met 20
november op die dagen ook een duo-
expositie gehouden met schilderijen
van Ruth Eisen en beelden van Hade-
wych Roelofsen.

De schilderijen van Ruth Eisen (1961)
ontstaan door een samenspel van in-
drukken uit de binnen- en buitenwe-
reld, zoals de symboliek in dromen, de
natuur en de poëzie. Zij exposeert al
twintig jaar in binnen- en buitenland,
zoals in Duitsland en Tsjechië. Ruth
Eisen is geboren in Duitsland en
woont in Wageningen. De beelden die
Hadewych Roelofsen (1976) maakt ont-
staan op intultieve wijze en zijn gelns-
pireerd op menselijke interacties en
persoonlijke spiritualiteit. Ze werkt
sinds 1999 als beeldend kunstenaar en
exposeert veelvuldig in het oosten van
ons land. Hadewych is geboren in 's
Hertogenbosch en woont in De Klomp.

'De Burgerij'

Galerie in koffie- en theeschenkerij

Vorden - Wonend in Den Haag, in een huis met een prachtige tuin en niet
al te ver van zee verwijdert en de mogelijkheid om strandwandelingen te
maken, (want ze houdt van wandelen) en dan toch besluiten om naar de
Achterhoek te verhuizen, lijkt verrassend! Niet voor de 56 jarige Irene Bur-
ger, sinds een jaar inwoner van Vorden en vastberaden om nooit meer
naar de residentiestad terug te keren, althans niet om er te gaan wonen.

Irene Burger.

Doorkijkje in de tuin.

PV VORDEN 
De laatste vlucht van de postduiven-
vereniging Vorden werd 18 september
vervlogen vanuit POMMEROEUL. Bij
westenwind werden 290 duiven gelost
om 08.45 uur. Deze wedstrijd werd ge-
wonnen door Wouter Verbeek. Zijn
winnende duif behaalde een snelheid
van 1450 mpm. 
Uitslag: W.J.S. Verbeek 1 5 20 70,
H.B.M. Hoksbergen 2 4 9 13 21 22 26 29
30 33 49 50 53 67, C. Bruinsma 3 28 31
35 36 73, E. Bruinsma 6 16 27 42 54 63
64 66 68 69 72, H.A. Eykelkamp 7 8 11
17 23 24 34 37 38 41 51 62, Roy Schip-
per 10 55 56, Comb. A.& A. Winkels 12
14 15 19 32 39 58 61, Marc Tiemessen
18 40 44 45 46 47 48 52 59 60 65 71, D.J.
Gotink 25, R. de Beus 43 57. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD. 
De duiven van Steeds Sneller uit Hen-

gelo vlogen met westzuidwesten wind
vanuit POMMEROEUL. Van 8 deelne-
mers werden zaterdag 18 september
om 8.45 uur 67 duiven gelost. De snel-
ste duif was van G. Kempers en werd
geklokt om 11.39 uur. 
Uitslag: G. Kempers (4/8) 1 3 4 5, W. Jan-
sen (5/10) 2 6 7 14 15, Robert Borneman
(4/9) 8 10 12 16, W. Willemsen (1/5) 9, R.
Koers (1/10) 11, A.H.J. Peters (1/11) 13, G.
Duitshof (1/5) 17. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
Van 20 deelnemers van De Koerier na-
men zaterdag 18 september 338 dui-
ven deel aan de wedvlucht vanuit
POMMEROEUL. De duiven werden ge-
lost om 08.45 uur. Het was de laatste
vlucht van het seizoen, die gewonnen
werd door S. Gemmink. 
Uitslag: S. Gemmink (7/29) 1 12 28 65
81 83 84, A. Velthorst (7/27) 2 7 8 10 55
56 75, R. van Aken (9/28) 3 25 26 32 38
50 52 58 61, H.A. Kamperman (18/37) 4
5 9 11 13 22 29 31 34 39 41 47 51 57 59
68 70 82, H. Wassink (10/20) 6 15 24 30
33 44 45 46 71 74, W. Meijerman (3/17)
14 63 64, E.G. te Pas (4/18) 16 17 18 27,
Comb. Menkhorst (6/21) 19 21 23 37 42
43, G.J. Wassink (8/16) 20 40 53 54 60
66 78 85, J.G. Poelman (3/16) 35 76 77,
B.H. Menkhorst (2/12) 36 80, Comb.
Jansen & zn. (2/19) 48 67, E. Weenk (1/9)
49, G.J. Velthorst (1/5) 62, G.J.W. Mas-
sen (2/6) 69 79, H. Niesink (1/11) 72, J.
Berendsen (1/20) 73.

Duivenberichten 
18 september 2010
Bronckhorst - Van de vier duiven-
verenigingen in de gemeente
Bronckhorst, PV De IJsselbode uit
Steenderen, PV Vorden, PV Steeds
Sneller Hengelo Gld. en PV De Koe-
rier uit Zelhem heeft de vereniging
uit Steenderen het seizoen er op
zitten. De drie overige verenigin-
gen namen afgelopen zaterdag 18
september deel aan de laatste wed-
vlucht van dit seizoen vanuit Pom-
meroeul.
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WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!

U wilt een dakkapel, serre, kozijnen,
aanbouw of een verbouwing??

Beumweg 17 telefoon: 0544-379415
7134 NR Vragender fax.: 0544-379416 www.gzgeveltechniek.nl

* vraag naar de voorwaarden

WIJ BIEDEN WAT U ZOEKT!

  info@gzgeveltechniek.nl

Nu:

35,00 korting

per vierkante meter

glas!*

Schooltinkweg 4 • Velswijk • 0575-461199
www.harcohermans.nl

✓ Gas
✓ Water ✓ Lood + zinkwerk
✓ CV ✓ Dakbedekking
✓ Electra ✓ Buitenbaden
✓ Sanitair ✓ Keuken-installatie

Vloerverwarming in bestaande
cementdekvloeren infrezen,
stofvrij en in één dag!

Profiteer van de €2.000,00 subsidie
Werkt samen met uw HR cv-ketel

ELGA HYBRIDE WARMTEPOMP

ENERGIE
BESPAREN

tot wel

30%
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Dit mode uitje welke voor veel dames
het begin is van het los laten van de
zomer en weer nieuwe inspiratie geeft

voor de mode van dit najaar. Acht
mannequins lieten tijdens de show
verschillende sets zien van bekende

mode merken, ook was er een ruime
keuze aan winterjassen. 

Deze vindt u op de vernieuwde eerste
etage bij Langeler mode, Fashion with
Feeling.

Modeshow Langeler mode

Hengelo - De gezellige modeshow afgelopen woensdag bij Langeler mode,
werd nu ook weer druk bezocht.

De BlubberRun is een gezellige presta-
tieloop waar je niet bang moet zijn
voor vieze voeten en natte sokken. Een
wedstrijd die je vooral samen doet. Of
je nou met je klas, met je bedrijf, je
vriendenclub of toch individueel mee-
doet, iedereen kan genieten van die
schitterende omgeving. 

Samen door de modder en daarna re-
laxen onder het genot van diverse Ach-
terhoekse geneugten. Niet alleen een
hapje en een drankje, maar ook de
Achterhoekse gezelligheid zorgt dat
het zeker een feest wordt. De Lindese
BlubberRun wordt georganiseerd door
4 enthousiastelingen uit Vorden die
gemotiveerd worden door de strijd te-
gen kanker. 

LOPEN VOOR HET KWF
Lopen in de Achterhoek is 100% puur
natuur. Maar het belangrijkste van de
BlubberRun is wel het inzamelen van
geld voor KWF Kankerbestrijding. Om-
dat kanker één van de meest voorko-
mende ziektes is en dat juist door on-
derzoek de kans groter wordt om de
strijd tegen kanker te winnen. En on-
derzoek = geld. Dus help en doe mee!
Meer info: www.kankerbestrijding.nl
De BlubberRun is naast een individue-
le juist een teamwedstrijd van mini-
maal 4 en max. 6 personen. Met
school of bedrijf in actie. Is jouw
school in voor actie? Doe dan zeker

mee! Zorg dat je zoveel mogelijk teams
maakt en geef jouw leraar of lerares
de eer om jullie coach te zijn… Ieder-
een kan mee doen. Van beginner tot
gevorderde loper. Men kan een keuze
maken uit de afstanden 4, 6 en 12 km.

HET PROGRAMMA 
Je wordt ontvangen vlakbij de Lindese
Molen met koffie/ thee en een echte
Vordense lekkernij. Bij het aanmelden
ontvangen de deelnemers een unieke
verrassing. Elke afstand gaat van start
met een spetterend startschot. Bij de
finish wordt men verwend met een
overheerlijke warme soep. 

De winnaars worden op een typisch
Achterhoekse manier in het zonnetje
gezet en de prijzen zijn voor het hele
team. Teams €40, Schoolteam €12 en
Individueel vanaf €5. Het inschrijfgeld
komt ten goede van KWF Kankerbe-
strijding. De BlubberRun wordt mede
mogelijk gemaakt door Free-wheel en
Hotel Bakker in Vorden. 

Voor het programma en inschrijven
kijk op: www.blubberrun.free-wheel.nl

Bent u niet zo'n hardloper, wandelen
mag ook! Niet door de blubber?
En toch wat doen voor het KWF en
de lopers? Aarzel dan niet en geef:
Stichting Blubberrun Vorden rek. nr.
1531.55.108

BlubberRun

Vorden - Op Zondag 31 Oktober 2010 gaat een traditie alweer voor de 3e
keer van start. Hardlopen buiten de gebaande paden. Lopen door wei-
landen, akkers en sloten. Langs bossen, oude houtwallen. Genieten van
gebieden waar anders nooit gewandeld of gelopen wordt. Dit alles naast
de Lindese molen in Linde en omgeving Vorden.

In de tweede thuiswedstrijd dit sei-
zoen heeft Ratti haar eerste 3 punten
bij mogen schrijven. In de wedstrijd,
die vooral op basis van de eerste helft
verdiend gewonnen werd door Ratti,
werd Meddo met 2-0 naar huis ge-
stuurd.

Ratti begon goed aan de wedstrijd.
Vanaf de eerste minuut hadden de
gastheren een overwicht op de tegen-
stander. Dit resulteerde dan ook in de
nodige kansen om de score te openen.
Zo kwam Koen Klein Heerenbrink
heel dichtbij na een goede solo en ook
Niek Nijenhuis en Michiel Gudde had-
den de 1-0 op de voet liggen. Meddo
stelde hier weinig tegen over. Het 'tik-
kie terug' van Wouter Plateeuw stichte
nog het meeste gevaar doordat de bal
nogal knullig tot corner werd ver-
werkt. Aan het einde van de eerste
helft kregen de Kranenburgers dan
toch loon na werken. Via een snelle
aanval tikte Niek Nijenhuis keurig de
bal binnen op aangeven van Michiel
Gudde. Met deze 1-0 voorsprong werd
ook gerust.

In het tweede bedrijf begonnen de
gastheren uitstekend. Twee levens-
grootte kansen werden echter hard
naast geschoten. Nadat Ratti hier de
wedstrijd al compleet in het slot had
kunnen gooien was het Meddo dat
sterker werd. De gasten gingen op
zoek naar de gelijkmaker aangezien
Ratti verzuimde de beslissing op het
scorebord te zetten. Ondanks een veld-
overwicht van de bezoekers werden er
geen grote kansen gecreeerd. Omdat
Meddo aanvallender ging spelen kre-
gen de aanvallers van Ratti ook meer
ruimte. 

Met nog 20 minuten op de klok werd
deze ruimte fantastisch benut door
uitblinker Niek Nijenhuis. Met een
weergaloze lob liet hij de doelman van
de gasten compleet kansloos. De 2-0
betekende de beslissing in de wed-
strijd. Meddo probeerde nog wel maar
kon weinig forceren. Alleen de rechts-
voor van de gasten wist nog voor enig
gevaar te zorgen mede door zijn snel-

heid. De Kranenburgers  bleven echter
relatief eenvoudig op de been en zo
werd de wedstrijd rustig uitgespeeld
met een verdiende 2-0 overwinning
voor de Ratianen.

Met deze 3 punten kan Ratti weer
naar boven kijken op de ranglijst. Nu is
het zaak om deze overwinning volgen-
de week een passend vervolg te geven
uit tegen GSV '63. 

RATTI DAMES
Trias 2 - Ratti 1
Afgelopen zondag speelden de dames
van Ratti op het kunstgrasveld tegen
FC Trias. De wedstrijd ging de eerste
twintig minuten aardig gelijk op. Rat-
ti moest even wennen aan de balsnel-
heid. Trias evenals Ratti creëerde geen
uitgesproken kansen. Uit een spelher-
vatting viel het openingsdoelpunt.
Een vrije trap van Kim Heuvelink werd
prachtig binnengeschoten door Es-
ther Tuinman. 0-1. Trias liet zich na
het doelpunt meer terugzakken. Bin-
nen vijf minuten wist Esther Tuinman
de voorsprong verder uit te breiden.
Op aangeven van Marielle Klein Brin-
ke schoot ze de bal met haar linker vol
in het net. 0-2. 

De rust werd bereikt met een 0-2 voor-
sprong. Na de rust zette Ratti meteen
weer goed druk. De keepster van Trias
verrichte een paar goede reddingen
waarmee ze Trias nog enigszins in de
wedstrijd hield. 

In de 55e minuut was het wederom Es-
ther Tuinman die scoorde. Met een su-
bliem afstandsschot was ze de keep-
ster te slim af. 0-3. Conditioneel kreeg
Trias het zwaar en Ratti had de wed-
strijd volledig in handen. In de 68e mi-
nuut kroonde Esther Tuinman zich
tot vrouw van de wedstrijd door we-
derom te scoren. 

Op een afgeslagen corner reageerde ze
zeer alert en schoot de bal binnen. 0-4.
Trias gaf zich gewonnen en besefte dat
vandaag de drie punten niet in huis
bleven. Acht minuten voor het laatste

eindsignaal wist de aanvoerster van
Trias de achterhoede van Ratti toch
nog even te verrassen. Ze passeerde de
achterhoede en scoorde daarna laag
in de hoek. 1-4. Drie minuten later was
Marieke Tuinman haar tegenstandster
te snel af in een duel. Daarna ver-
schalkte ze de keepster door de bal
laag in de linkerhoek te plaatsen. 1-5.
De Ratti dames namen de punten uit
Winterswijk mee naar huis na een
goede wedstrijd. Aanstaande zondag
thuis tegen Rekken 1.

UITSLAGEN
16 september 
Ratti 4 (zon) - Brummen 6 (zon): 0-8

18 september 
Ratti 2 (zat) - Haarlo SP 2 (zat): 4-0
Ratti C1G - Pax C3: 1-9 
Ratti D1 - Keijenburg. Boys D2: 4-3
Ratti E2 - Be Quick Z. E4: 0-11
Ratti F1 - Eefde SP F3: 6-2
Be Quick Z. B2 - Ratti B1GD: 2-5
Hoven De E2 - Ratti E1: 2-9

19 september
Ratti 1 (zon) - Meddo SC 1 (zon): 2-0
Veldhoek 1 (zon) - Ratti 2 (zon): 3-0
Baakse Boys 4 (zon) - Ratti 3 (zon): 3-6
FC Trias DA2 - Ratti DA1 (zon): 1-5
SDOUC DA2 (zon) - Ratti DA2 (zon): 5-2

25 september
11:00 Ratti B1GD - Harfsen B1D
11:30 Ratti E1 - AZC E3
10:00 Ratti 2 (zon) - FC Eibergen 4 (zon)
14:30 DZC '68 9 (zat) - Ratti 2 (zat)
12:30 OBW C4G - Ratti C1G
10:30 Doetinchem D3 - Ratti D1
10:00 Zat FC Zutphen E8 - Ratti E2
08:30 Zat FC Zutphen F6 - Ratti F1

26 september 
10:00 Ratti 3(zon) - Keijenburg. Boys 5 
13:00 Ratti DA1 (zon) - Rekken DA1
10:30 Ratti DA2 (zon) - Rekken DA2
14:00 GSV '63 1 (zon) - Ratti 1 (zon)
10:00 Hoven De 3 (zon) - Ratti 4 (zon)

Ratti
KRANENBURG - RATTI PAKT EERSTE DRIE PUNTEN TEGEN MEDDO.

UITSLAGEN BEKERWEDSTRIJDEN 
Dash DS 1 - Blauw Wit DS 1 2-1
Dash DS 1 - VCV Varsse... DS 1 1-2
Arvevo DS 1 - Dash DS 1 1-2
Dash BD 1 - Wevoc BD 1 3-1

PROGRAMMA DASH WEEK 38
Di 21-9-2010 
21:00 Dash DS 4 - Pajodos DS 3
Vr 24-9-2010 
21:00 Dash HY 1 - S.v. Harfsen HY 1

09:30 WSV MC 1 - Dash MC 1
11:30 Dash MC 2 - Favorita MC 1
11:30 Dash MB 2 - Pajodos MB 1
13:30 Dash DS 3 - Avanti DS 3
13:30 Dash MB 1 - V.C.V. MB 2
15:30 Dash DS 5 - Longa'59 DS 7
15:30 Dash DS 2 - Victoria DS 1
16:00 SV Loil HS 1 - Dash HS 3
16:00 Kerkemeijer ... HS 2 - Dash HS 2
17:45 Dash DS 1 - Boemerang DS 1

Dash

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!
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www.contact.nl

zondag 31 oktober 2010
buurtschap Linde bij Vorden
www.blubberrun.free-wheel.nl

561533 ab POSTER BlubberRun.indd    1 20-09-2010    12:09:55

drukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH  Vorden 
tel.: (0575) 55 10 10
info@weevers.nl
www.weevers.nl

561533 ab POSTER BlubberRun.indd    1 20-09-2010    12:09:55

Niet door de blubber? En toch wat doen voor het KWF?
Aarzel dan niet en geef:

Stichting Blubberrun Vorden rek. nr. 1531.55.108

Dit najaar organiseren we weer diverse proeverijen:

Duitse wijn/spijs proeverij
Zondag 3 oktober 17.00 uur

We serveren een vijfgangen diner met bij elke gang 2 Duitse wijnen om te 
proeven. De prijs van de proeverij inclusief welkomstdrankje en wijnen is 
Euro 69,- p.p. (proeverij inclusief “bob wijnarrangement” is Euro 55,- p.p.)

Wildbuffetten
Traditiegetrouw organiseren we weer op 3 zondagen een wildbuffet, 

aanvang 16.00 uur. De data zijn: Zondag 31 oktober, zondag 14 november en 
zondag 5 december. Prijs: Euro 40,-

Restaurant-Hotel De Tuinkamer 
Hengeloseweg 1, 7261 LV Ruurlo. Tel. 0573-452147

www.hoteldetuinkamer.nl  |  info@hoteldetuinkamer.nl

Neem een kijkje in onze wijngaard
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Wijngaard “de Oogsthoek”
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U bent van harte welkom

DE VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK

Vakhandelaar Vakhandelaarstraat nr xx 2000 Antwerpen 03 200 00 00 www.vakhandelaar.nl

Alle acties zijn geldig tot einde december 2010.

TORNADO TE KOOP
Met snelheden tot 90 meter per seconde krijgen de bladblazers en zuighakselaars van STIHL elk oppervlak 

schoon. U wil het stil houden? Dan neemt u een elektrisch model. Als u graag iets meer power in handen hebt, 

opteert u voor een benzinemodel. Welke keuze u ook maakt, elke STIHL is een werkpaard dat van een stevig 

stukje actie houdt. En van een groen blaadje natuurlijk.

BGE 71

ACTIEPRIJS

€ 99
€ 110

SHE 81

ACTIEPRIJS

€ 169
€ 186

BR 380

ACTIEPRIJS

€ 499
€ 569

SH 56-D

ACTIEPRIJS

€ 309
€ 339

Ruurloseweg 65c
7251 LB  Vorden
Tel.: (0575) 55 2080
Fax: (0575) 55 51 00
Mobiel: (06) 51 631 878

KWALITEIT BETAALT ZICH ALTIJD TERUG...



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

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.

• 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 toeris-

me, Voorlichting/communicatie en

promotie, Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke orde-

ning, 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,

inkomen en zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisa-

tie, 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.
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Samen met de besturen van de
Rozengaardsweideschool en
Piersonschool streven wij ernaar
om in 2012 de nieuwbouw gereed te
hebben van twee nieuwe scholen
onder één dak aan de Rozenstraat/
Leliestraat in Hengelo. De afgelo-
pen periode hebben wij gezamenlijk
gewerkt aan de uitgangspunten
voor de nieuwbouw. Uit onderzoek
bleek dat het goed mogelijk is een
nieuwe school op deze locatie te
realiseren. De verkeersstructuur
geeft voldoende ruimte voor het
functioneren van twee scholen en
het toekomstig parkeren kan op en
rondom de locatie worden opgelost. 

Dit najaar vindt de selectie van de
architecten plaats. De opdracht voor
de architect is als volgt: 'Een func-
tioneel, onderhoudsarm en flexibel
schoolgebouw met behoud van ie-

ders onderwijskundige aspecten'.
Aangezien de bouw van de nieuwe
scholen binnen het bestemmings-
plan past, verwachten wij in het
voorjaar 2011 een bouwvergunning
af te geven. Voor de zomer 2011 kan
dan worden gestart met de bouw-
werkzaamheden, zodat de kinderen
in 2012 gebruik kunnen maken van

het nieuwe moderne schoolgebouw.
Dit najaar neemt de gemeenteraad
een besluit over het integraal huis-
vestingsplan onderwijs 2010. Hierin
is de financiering van de bouw van
de scholen opgenomen.  

Klankbordgroep
Omwonenden zijn in april 2010 geïn-

formeerd over de ontwikkeling. Een
vertegenwoordiging van de buurt
heeft zitting in een klankbordgroep.
Hierin is ook Dorpsbelang Hengelo
vertegenwoordigd. Het voorlopig
ontwerp wordt in november 2010
gepresenteerd. Op dat moment
organiseren wij een algemene infor-
matiebijeenkomst voor de buurt. De
omwonenden mogen meedenken
over de inpassing van de school in de
omgeving. Ouders kunnen via de
medezeggenschapsraden van de
scholen meedenken. 

Gymzaal
De gymzaal op het terrein van de
Rozengaardsweideschool zal begin
2011 worden gesloopt. Dit najaar
maken wij afspraken met de gebrui-
kers van de gymzaal over het
gebruik van een andere locatie.

Nieuwbouw scholen Hengelo (Gld) aan Rozenstraat
in 2012 afgerond

Door klimaatverandering komt de
hooikoortsplant Ambrosia steeds
meer voor in ons land. Dit kan er in
de toekomst voor zorgen dat het
hooikoortsseizoen met twee maan-
den wordt verlengd. Om verdere ver-
spreiding van Ambrosia in Nederland
te voorkomen kan iedereen, van par-
ticulieren tot aan terreinbeheerders,
een bijdrage leveren. De nieuwe
Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA)
vraagt iedereen alert te zijn en even-
tueel aanwezige Ambrosia planten
op de juiste wijze te bestrijden.

Ambrosia in Nederland
Tot voor kort was het klimaat in
Nederland ongeschikt voor Ambrosia
om zaden te vormen. Inmiddels is
zaadvorming wél mogelijk. Daardoor
kan Ambrosia zich in de toekomst
massaal in Nederland vestigen als
we er niets aan doen. Tijdens de bloei
van Ambrosia komen grote hoeveel-
heden pollen vrij. Deze pollen zijn
zeer sterk allergeen, wat betekent
dat ze snel hooikoortsklachten
veroorzaken. De plant bloeit daarbij
laat, vanaf eind augustus tot en met
oktober, waardoor het huidige hooi-
koortsseizoen met ongeveer twee
maanden verlengd kan worden. In
Nederland komt Ambrosia nu vooral
voor in tuinen, door het strooien van
vogelvoer dat soms Ambrosiazaden
bevat. Een deel van de vetbollen en
het strooivoer, maar ook kippen- en
duivenvoer bevat deze zaden, waar-
door de plant zich snel kan versprei-
den. Ook kan Ambrosia voorkomen
op bouwterreinen, bermen en akker-
randen.

Bestrijden is belangrijk
Door aanwezige Ambrosiaplanten op
de juiste wijze te bestrijden, kan een
massale vestiging van Ambrosia in
Nederland worden voorkomen. De
komende tijd is een goed moment
om Ambrosia te bestrijden, omdat de
plant nu goed te herkennen is en
veelal nog niet (volledig) in bloei
staat waardoor er geen pollen los-
komen en zaadvorming niet mogelijk
is. Op www.ambrosiavrij.nu wordt
uitgelegd hoe Ambrosia het beste te
bestrijden is en welke voorzorgs-
maatregelen daarbij horen. Ook staat
hier hoe de plant te herkennen is en
u kunt hier melden waar planten veel
voorkomen. Door het melden van
waarnemingen kan de nVWA de ont-
wikkeling van de plant verder volgen.

Plant verwijderen
Handmatig uittrekken van de planten,
met wortel en al, is het beste. Het is
belangrijk om dit te doen voordat de
planten bloeien. Bloeien de planten
al, verwijder dan de planten in de na-
middag, omdat de meeste ambrosia-
pollen vrijkomen in de ochtend. De
planten die u uit de grond hebt ge-
trokken, kunt u het beste in een afge-
sloten plastic zak stoppen. Doe deze
zak bij het huishoudelijk afval (grijze
container). Doe de Ambrosia niet in
de groencontainer, het risico is dan
groot dat ambrosiazaden alsnog - via
compost - worden verspreid. Maaien
is ook een goede manier. De beste tijd
is september. Maait u eerder, dan
kunnen de planten weer uitgroeien
en zaad vormen. Maait u later, dan
kunnen de gevormde zaden zich
verspreiden.

Géén hooikoorts jaarrond,
trek Ambrosia uit de grond

Woont u in het buitengebied of in
één van de kleinere kernen, dan
heeft de brandweer soms een lan-
gere aanrijtijd dan acht minuten.
Daarom willen wij u graag informe-
ren over de mogelijkheden die er
zijn om uw huis en buurt zo brand-
veilig mogelijk te maken. Hiervoor
organiseren de brandweer en de
gemeente in september, oktober en
november enkele informatie-
avonden. Deze bewoners hebben
inmiddels een uitnodiging ontvan-
gen.

Tijdig ingrijpen is belangrijk
Als u in het buitengebied of een
kleinere kern woont, is dat een
reden om zelf extra alert te zijn op
brand of rook in uw woning. Bijvoor-
beeld door het plaatsen van een
rookmelder. Een rookmelder alar-
meert u bij een beginnende brand.
Hierdoor kunt u de brand misschien
nog blussen, maar in ieder geval

uzelf en uw medebewoners op tijd
in veiligheid brengen. Ook kunt u de
brandweer in een vroeg stadium
alarmeren. Tijdig ingrijpen is het
belangrijkste bij het bestrijden van
brand. Dat voorkomt schade en
letsel.

Gratis rookmelder 
Bent u op één van deze avonden
aanwezig, dan krijgt u van ons een
gratis rookmelder uitgereikt.
Vanzelfsprekend is er uitgebreide
gelegenheid om vragen te stellen en
veiligheidstips voor uw specifieke
woonsituatie te krijgen.
Heeft u de brief niet ontvangen
maar woont u wel buitenaf en wilt u
aanwezig zijn? Dan kunt u contact
opnemen met het cluster Veiligheid
van de gemeente via tel. (0575)
75 02 50. Voor meer informatie over
brandveiligheid kunt u ook kijken op
www.brandweerbronckhorst.nl.
Doe dit eens!

Informatieavonden over
brandveiligheid voor bewoners
in buitengebied



Zoals u wellicht weet vindt u op
www.cjgbronchorst.nl alle informatie
over het opgroeien en opvoeden van
kinderen in Bronckhorst: van zwan-
gerschap tot jong volwassene, met
alle nuttige adressen in Bronckhorst.
En niet te vergeten ook praktische en
leuke weetjes. Wat veel mensen nog
niet weten is, dat de website de mo-
gelijkheid biedt om gratis een des-
kundig advies te krijgen over een
kleine of grote opvoedvraag.

Een vraag kan kosteloos via
info@cjgbronckhorst.nl of via (0575)
46 11 00 aan een deskundige
worden gesteld.
U krijgt direct antwoord
of er wordt vrijblijvend
contact voor u gezocht
met een organisatie die
u het beste verder kan
helpen. Heel handig en
gemakkelijk. U staat er
niet alleen voor!

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 archiefgege-
vens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag later)
hebben wij alle gegevens bij de hand.

Rijvaardigheidsritten voor 50+ ers op
26 oktober a.s.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Drempt, Kerkplein 2, plaatsen van een permanent reclameobject, L.A.M. Larink-Tiemessen
• Toldijk, Kruisbrinkseweg 7, Achterhoekse streekproduktenmarkt, tijdelijke gebruiksvergun-

ning voor bestaand gebouw en ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 7 november 2010 van
11.00 tot 17.00 uur, vereniging streekprodukten Achterhoek

• Vorden, sporthal Het Jebbink, oud- en nieuwfeest met live-muziek en ontheffing sluitingsuur,
1 januari van 00.30 tot 05.30 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 1 januari van 00.30 tot
05.15 uur, afsluiten parkeerplaats Het Jebbink 31, december 2010 18.00 uur tot 1 januari 2011
06.00 uur, stichting evenementen Vorden

• Wichmond, Lankhorsterstraat 28, plaatsen van een permanent reclameobject, autobedrijf
Langwerden

• Zelhem, afsluiten van de Korenweg, tussen de Kampweg en de Wisselinkweg, 2 oktober 2010
van 10.00 tot 19.00 uur, Zelhemse auto- en motor club

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.  

Bouwvergunningen 
• Hengelo (Gld), Leliestraat ong., plaatsen twee tijdelijke woonunits
• Hengelo (Gld), Molenenk 22, bouw bedrijfshal
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 50, veranderen garagedeuren
• Hoog-Keppel, Slondeweg 1, veranderen woning
• Hummelo, Rijksweg 101, bouwen kapschuur
• Laag-Keppel, Van de Hardt Abersonlaan 18, vergroten woning
• Laag-Keppel, nabij Rijksweg 90, uitbreiden/aanbrengen leuningwerk op en nabij voormalige

schutsluisje 
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 4, bouwen melkstal en wachtruimte
• Vorden, Nieuwstad 67, vergroten erker
• Vorden, Schuttestraat 10, plaatsen hekwerk
• Vorden, Stationsweg 25, bouwen terrasoverkapping
• Zelhem, Aaltenseweg 9, vergroten werktuigenberging
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 17D, plaatsen balkon

Kapvergunningen
• Drempt, Zomerweg 37, 1 ginkgo, 3 bolprunus, 1 taxus, herplant: lage bepanting
• Halle, Hobelmansdijk 11, 3 mogelijke elzen, geen herplant
• Hengelo (Gld), Sint Janstraat 67 en 69, 2 eiken, 1 beuk, 1 berk, herplant: op een nader te bepa-

len plaats, 2 bomen (eik/linde) omvang: 30-40 cm
• Hummelo, Dorpstraat 24, 1 lindeboom, herplant: 6 leiplatanen en 5 leilinden
• Vorden, Het Jebbink 3, 1 beuk, geen herplant
• Wichmond, Broekweg, 1 knotwilg, geen herplant
• Zelhem, Brinkweg 9, 2 eiken, geen herplant
• Zelhem, Brinkweg 30, 2 eiken, geen herplant

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 10 september 2010:
• Vorden, diverse wegen en percelen rondom Vorden, endurorit voor motoren (Oost Gelderland

Rit), incl. afsluiten van diverse wegen, 16 oktober 2010, v.a.m.c. de Graafschaprijders
Afgegeven op 14 september 2010:
• Hummelo, Hoog- en Laag-Keppel, Voor- en Achter-Drempt, plaatsen driehoeks-/sandwich-

borden voor het promoten van een rommelmarkt, 11 t/m 27 september 2010, Hummelo's
gemengd koor

• Zelhem, Smidsstraat 13, verkoop oliebollen, 23 en 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november, 4, 11,
18, 24, 27 t/m 31 december 2010, bakkerij Scholten

Afgegeven op 15 september 2010:
• Baak, feesttent, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. kermis, 2 oktober 14.00 tot

01.30 uur, 3 oktober van 14.00 tot 00.30 uur en 4 oktober 2010 van 10.30 tot 20.00 uur, Leferink
en Herfkens

• Baak, kermis met kinder- en volksspelen, optocht, vogelschieten en feestavonden, 2 oktober

Verleende vergunningen

14.00 tot 01.30 uur, 3 oktober 14.00 tot 01.30 uur en 4 oktober 2010 van 10.30 tot 20.00 uur, tij-
delijke gebruiksvergunning tent en afsluiten Wichmondseweg, tussen de Vordenseweg en de
inrit naar 'Huize Baak'', 28 september t/m 5 oktober 2010, kermis en oranje stichting 'Baak'

Afgewezen aanvragen
Verzonden op 14 september 2010:
• Hummelo, Hoog- en Laag-Keppel, Voor- en Achter-Drempt, plaatsen driehoeks-/sandwich-

borden voor het promoten van tweedaagse seminar, 5 t/m 19 november 2010, F.F. Farrokhova

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 13 september 2010:
• Baak, De Veersweg 4, verbouw woning
• Hengelo (Gld), Menninkweg 3 en 3A, bouwen woonboerderij met kantoorruimte, stal en

kapschuur
Verzonden op 14 september 2010:
• Vierakkersestraatweg 15A, bouwen woning met schuur
• Zelhem, Heidenhoekweg 9, bouwen varkensschuur
Verzonden op 16 september 2010:
• Zelhem, Huusakker 13, bouwen woning

Kapvergunningen
Afgegeven op 16 september 2010:
• Drempt, Zomerweg 37, 1 ginkgo, 3 bolprunus, 1 taxus, herplant: lage bepanting
• Hengelo (Gld), Prunusstraat 13, 1 apenboom, geen herplant
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 25, 1 esdoorn, geen herplant
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 9, 1 treurwilg, herplant: 1 es
• Vorden, Holtmaet 3, circa 50 fijnsparren, deels herplant aan de achterkant
• Zelhem, Brinkweg 30, 2 eiken, geen herplant
• Zelhem, Jan Steenstraat 100, 1 magnolia, geen herplant

Sloopvergunningen 
Verzonden op 15 september 2010:
• Hengelo (Gld), Menninkweg 1, slopen diverse bijgebouwen, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo (Gld), Riefelerdijk 2, gedeeltelijk slopen ligboxenstal, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 11, slopen dakbeschot woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Laag-Keppel, Rijksweg 88, slopen van het woongedeelte
• Steenderen, Paardestraat 5, slopen ligboxenstal, varkensschuur, pinkenstal en garage, komt

asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Petersdijk 7A, slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, tijdens het Volksfeest Linde op 25 september 2010 geldt van 12.00 tot 02.00 uur de vol-

gende dag een stopverbod op de zuidzijde van de Lindeseweg, tussen de Vosheuvelweg en de
Kostedeweg 

• Zelhem, tijdens de slachtvisite op 7 november 2010 geldt van 11.00 tot 17.00 uur een stopver-
bod op de Pluimersdijk, tussen de nummers 3 en 5 

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schrifte-
lijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het be-
sluit 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 omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U
kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuurs-
recht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u
griffierecht verschuldigd. 

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 16 september 2010:
• Vierakker, IJselweg 1, bouwen schuur
• Zelhem, Bocholtseweg 1, vergroten melkveestal, verleend met toepassing van artikel 50, lid 3

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

De rijvaardigheidsritten in Bronck-
horst gaan weer van start voor auto-
mobilisten van vijftig jaar en ouder.
De ritten worden gehouden op 26
oktober bij restaurant Den Bremer
in Toldijk. Inwoners van de gemeente
van vijftig jaar en ouder kunnen zich
voor deze rijvaardigheidsrit inschrij-
ven bij de Stichting Welzijn in
Steenderen of  bij Veilig Verkeer
Nederland afd. Bronckhorst.

Inzicht in eigen 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, die
zich voor deze rit hebben opgege-

ven, 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.

Theorie
Aansluitend kunnen de deelnemers
een gehoor- en een ogentest doen.
Ook is er een theoretisch gedeelte in

het programma opgenomen om de
kennis van de (nieuwe) verkeers-
regels en de verkeersborden op te
vijzelen, zoals het rijden op de roton-
des, de maximum snelheden in rela-
tie met de wegmarkering, fietsstro-
ken en fietssuggestiestroken, enz.

Meer informatie en inschrijven 
De rijvaardigheidsritten worden
georganiseerd door de Stichting
Welzijn Ouderen in Steenderen en
Veilig Verkeer Nederland, afdeling
Bronckhorst met steun van de
gemeente Bronckhorst. De kosten
bedragen € 12,50 per deelnemer. U
kunt zich inschrijven tot 8 oktober
2010. Voor meer informatie en/of
aanmelding kunt u bellen met
mevrouw J. Wieggers, tel. (0575)
45 25 38, de heer G. Jansen, tel.
(0575) 46 20 56 of de heer
E. Steentjes, tel. (0314) 62 21 26.

Nieuwe omgevingsvergunning

(WABO) gaat 1 oktober a.s. in:
1 loket, 1 vergunning, 1 procedure,

1 beroep en 1 bezwaar.
Voor meer informatie kunt u terecht op

www.omgevingsloket.nl.

www.cjgbronckhorst.nl
Voor alle grote en kleine opvoedvragen!



Openbare bekendmakingen - vervolg

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 16 september 2010:
• Zelhem, Michelstraat 9, bouwen woning

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van dit besluit, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, Sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrij-
ving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw
handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het
indienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft,
dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Voorgenomen ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.6, lid 1, onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening (binnenplans)
• Hummelo, Horstweg 9, voor het verplaatsen van de woning naar achteren op het perceel (zelf-

de rooilijn als nummer 11), geldend bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied,
integrale herziening' van voormalige gemeente Hummelo en Keppel

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 23 september t/m
3 november 2010 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het
gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het
ontwerpbesluit naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen
bij b en w.

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Hoog-Keppel, Monumentenweg 30, plaatsen jongeren ontmoetingsplek, ontheffing omdat er

niet ten dienste van de bestemming sportvoorzieningen wordt gebouwd, geldend bestem-
mingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel correctieve herziening 2006'

Het plan ligt van 23 september t/m 3 november 2010 tijdens de openingstijden voor belangheb-
benden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het
plan naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij
b en w. Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve
beschikking. 

Onherroepelijk projectbesluit 'Vorden, woning Almenseweg 4'
Het projectbesluit 'Vorden, woning Almenseweg 4' is onherroepelijk geworden. Het project-
besluit heeft betrekking op het vergroten en verplaatsen van de bestaande woning en het oprich-
ten van een bijgebouw. Het onherroepelijke projectbesluit ligt voor een ieder ter inzage.

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.PB00007-

OH01. Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.PB00007-
/NL.IMRO.1876.PB00007-OH01

• via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de

genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Aangezien het projectbesluit onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indie-
nen van een reactie.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Hoogstraat
46/Beekstraat 13 Toldijk'
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 26 augustus 2010 het bestemmingsplan
'Buitengebied 2009; Hoogstraat 46/ Beekstraat 13 Toldijk' vast. Het plan heeft betrekking op het
mogelijk maken van een zorg- en recreatieboerderij op het perceel Hoogstraat 46/Beekstraat 13
in Toldijk. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ont-
werp. De wijzigingen betreffen een nadere omschrijving en afbakening zorgactiviteiten, uitbrei-
ding kampeerplaatsen, bed&breakfast en verboden gebruik. Het bestemmingsplan ligt van
23 september t/m 3 november 2010 voor een ieder ter inzage. 

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00928-

VG01. Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00928-
/NL.IMRO.1876.BP00928-VG01

• via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de

genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen

Bestemmingsplannen

betreft, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststel-
lingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE
's-Gravenhage. Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in
werking.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied 2010; Horstweg 9 Hummelo'
Het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied 2010; Horstweg 9 Hummelo' en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen van 23 september t/m 3 november 2010 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op
de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming naar wonen aan de Horstweg 9 in
het buitengebied van Hummelo.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ont-
werpwijzigings/uitwerkingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling
naar voren brengen bij b en w.

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt van 23 september t/m 3 oktober 2010 tijdens de
openingstijden de volgende melding op grond van art. 10.52 Wet milieubeheer ter inzage:

• Vorden, Lindeseweg 17, voor mobiel puinbreken waarop het Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafval milieubeheer van toepassing is

Tijdens de werkzaamheden moet voldaan worden aan de algemene voorschriften die aan boven-
genoemd besluit zijn verbonden.

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen van 22 september t/m 3 november 2010 tijdens
de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:

• Drempt, Hoefkensestraat 1, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergun-
ning voor het uitbreiden en veranderen van een varkenshouderij

• Vorden, Nijverheidsweg 2, voor een oprichtingsvergunning voor een bedrijf waar voornamelijk
rubber, metaal en kunststof worden gesorteerd en opgeslagen (recyclingbedrijf)

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Mogelijkheden voor beroep
Beroep kan worden ingesteld door:
• de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
• belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
• enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig

zienswijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 4 november 2010.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u
binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht
worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek
door die voorzitter is beslist.

Wet milieubeheer

Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2010 
B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat zij ieder voor zover het hun dan
wel zijn bevoegdheden betreft in de vergadering van 14 september 2010 het besluit mandaat, vol-
macht en machtiging 2010 hebben vastgesteld. Met dit besluit hebben b en w en de burgemees-
ter een reeks bevoegdheden aangewezen die namens hen door medewerkers van de gemeente
kunnen worden uitgevoerd. Het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2010 treedt in werking
op de dag na bekendmaking. 

Ondermandaatbesluiten
B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat de afdelingshoofden van de af-
deling Dienstverlening, de afdelingshoofden van de afdeling Ontwikkeling en het afdelingshoofd
van de afdeling Ondersteuning en het afdelingshoofd van de afdeling Beheer op 15 september
2010 ondermandaat hebben verleend aan de medewerkers van de clusters, zoals omschreven in
de besluiten.  
Met deze besluiten hebben de afdelingshoofden en de directeur aan hen gemandateerde be-
voegdheden ondergemandateerd aan de onder hun verantwoordelijkheid werkzame medewer-
kers. De ondermandaatbesluiten treden in werking op de dag na bekendmaking.

Het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2010 en de ondermandaatbesluiten liggen  voor
een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Gemeentelijke regelgeving algemeen



Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 38
van 20 t/m 25

september 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O

WEEKAANBIEDINGEN



Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Bestaande uit:

*  Wastafelcombinatie

*  Closetcombinatie

*  Douchecombinatie

*  Badcombinatie

*  Designradiator

*  Vloertegels 5 m²

*  Wandtegels 25 m²

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Een complete badkamer 

Vraag naar de voorwaarden
(excl montage)

incl. badmeubel!
incl. badmeubel!

Problemen in kaart
brengen, rustig over
praten, goed mee om
leren gaan, oplossen.

Ook voor relatietherapie.
Praktijk voor psychosociale

therapie Marga Jansen.
www.praktijk-margajansen.nl

0575-441569

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

De Natuurlijke Heelweg
Darmspoelingen / Voedingsadvies / Coaching

0544 843 211      www.denatuurlijkeheelweg.nl     info@denatuurlijkeheelweg.nl 

Uw 
handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!

Uw handelsdrukwerk moet van 

hoge kwaliteit zijn. Alleen dan 

bereikt u het beoogde effect.  

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl



SENIORENTEAM 1
Na het kampioenschap van vorig sei-
zoen komt het eerste team uit in de
derde klasse. Er werd in de gebruikelij-
ke samenstelling in sporthal 't Jebbink
gespeeld tegen LBC 2 uit Lichtenvoor-
de. Chjehrando Gasper en Niels Lijf-
togt begonnen goed en wonnen hun
enkelspel allebei overtuigend. De da-
mes Lianne Heijenk en Geeske Menk-
veld konden het niet bolwerken in
hun enkelspel. Zij speelden goed mee
maar de ervaring van de Lichtenvoord-
se dames gaf de doorslag. In het heren-
dubbel toonden Chjehrando en Niels
opnieuw aan dat zij bijzonder goed op
elkaar zijn ingespeeld. Zij wonnen dik
met 21-3 en 21-12. Lianne en Geeske
verloren daarna het damesdubbel.
Niels en Geeske wisten het eerste
mixedspel goed met 21-15 en 21-16 te
winnen. 
Chjehrando en Lianne maakten er een
spannende mixed van. Zij verloren de
eerste set met 22-20, wonnen de twee-
de met 21-18 en de vele aanwezige toe-
schouwers dachten dat zij daarna zou-
den doordrukken. Maar helaas, de der-

de set ging werd met 21-17 verloren. Al
met al een redelijk begin in de hogere
klasse.
Flash Vorden 1 - LBC 2: 4-4 

JEUGDTEAM 2
Dit team speelde in Lichtenvoorde een
zware wedstrijd tegen LBC J2. Ge-
speeld werd door Wesley Boode, Den-
nis Cai, Lilian Nijhuis en Rianne Fok-
kink. De jongensenkelspelen werden
jammer genoeg duidelijk verloren.
Daarna kwam Lilian aan de beurt die
zich tot hand en tand verzette. Na ver-
lies in de eerste set met 21-10 won zij
de tweede set met 21-16 en de benodig-
de derde set met 21-19. De tegenstand-
ster van Rianne was ook te sterk en Ri-
anne verloor in twee sets. Ook het jon-
gensdubbel werd verloren. Het meis-
jesdubbel werd een spannende drie-
setter. De Vordense meisjes wonnen
de eerste set met 21-17. Daarna werd er
echter nipt met 22-20 en 27-25 verlo-
ren. De mixedspelen gingen ook naar
LBC.
LBC J2 - Flash Vorden J2: 7-1

De uitslagen van de andere jeugd-
teams waren nog niet binnen. Deze
zult u terug vinden in Contact van
volgende week.

Badminton Flash Vorden
Vorden - De eerste competitiewed-
strijden zijn weer gespeeld. Nog
niet alle teams kwamen in actie.

Om 8 uur 's morgens vertrokken de le-
den voor een ontbijttocht. Ieder had
z'n eigen ontbijt meegenomen, wat op
een mooi plekje een uurtje later zou
worden opgepeuzeld. De organisato-
ren leidden de groep via een leuke
route naar Zutphen, waar in de win-
kel van Murray mode de tafels en stoe-
len al stonden opgesteld voor het ont-

bijt. Voor de liefhebbers was er tevens
een lekker kopje koffie met door één
van de dames (Cathy v.d. Lee) gebak-
ken koeken.
De leden Jan en Dika Murray zijn nog
steeds in touw voor de modezaak, die
nu wordt geleid door hun zoon en
schoondochter. Vandaar dat ze in deze
prachtige zaak plaats hadden ge-

maakt  voor de fietsclub. De tocht
werd vervolgd en het weer bleef geluk-
kig goed.

Ter afsluiting werd er samen met de
toerfietsers, die er met de racefiets al
een lange afsluitingstocht via de Loe-
nermark op hadden zitten bij Brasse-
rie Lettink nog verder gezellig nage-
praat bij koffie en gebak. De dikkeban-
dengroep fietst op de dinsdagmidda-
gen nog door zolang het weer het toe-
laat.

Ontbijttocht

Vorden - Afgelopen zondagmorgen was een grote groep fietsers al vroeg
op pad. Het was ter afsluiting van de avondfietstochten van de dikkeban-
denfietsgroep van de VRTC te Vorden.

UITSLAGEN GEZAMENLIJKE
JONGDIERENKEURING PKV
VORDEN EN PEKLO LOCHEM

Hoenders:
Hollands Hoen: B. Tiessink 4xZG, 8xG
Marans: F. Bettink 4xZG, 2xG
Wyandotte: H. Berenpas 3xZG, 1xG

Dwerghoenders:
Hollandse kriel: J. Pardijs 3xG
Barnevelder kriel: H.J. Nijenhuis 3xZG,
3xG
Amrockkriel: J. Pardijs 1xF, 2xZG, 3xG
Orpington kriel: B. van Dijke 1xF,
1xZG, 3xG
Wyandotte kriel: H. Siemes 2xF, 3xG,
H.G. Nijhof 3xZG
Zijdehoen kriel: B. van Dijke 1xG

Konijnen:
Vlaamse Reus: H. Hammink 4xF,
2xZG, G. Reindsen 2xZG, 2xG
Groot Lotharinger: Mevr. Borgman
4xZG, 4xG 
Franse Hangoor: Joyce Schot 3xF,

1xZG, D. Kuiper 3xZG
Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwiender
1xF, 4xZG
Gele van Bourgondie: W. Boersma 1xF,
4xZG
Wener: H.J. Nijenhuis 2xF, 3xZG, 1xG
Rode Nieuw Zeelander: G. Lenselink
1xF, 3xZG
Hollander: T.H. Janssen 1xF, 5xZG, E.
Jansen 4xZG, H.W. Sloetjes 4xZG
Rus: T.H. Janssen 1xF, 1xZG
Ned. Hangoor Dwerg: Sven Janssen
1xF, 1xZG, J.W. Martens 1xF, 3xZG
Kleurdwerg: D.J. Grobben 2xG, 
Pool: D.J. Grobben 1xZG, H.G. Nijhof
3xZG

Ereprijzen:
Mooiste Grote Hoen: H. Berenpas 
Mooiste Dwerg Hoen: B. van Dijke
Mooiste konijn: H. Nijenhuis 
Mooiste konijn jeugd: Sven Janssen 

UITSLAGEN NATIONALE
JEUGDSHOW IN LAREN
Konijnen:
Franse Hangoor: Joyce Schot 2xF, 2xZG
Nederlandse Hangoor Dwerg: Sven
Janssen 1xF, 1xZG
Cavia's:
US Teddy: Ravenna Damen 2xZG, 2xG

P.K.V.
Vorden - Uitslag prijsvraag Castle
Fair: Aantal kuikens 58 stuks.
1e prijs Martijn Beeftink Vorden,
2e prijs J. van Doesburg, 
3e prijs Indi Jaspers Warnsveld.

De Veenseboys uit Veenendaal leverden
het grootste aandeel hierin. Nadat zij de
selectiewedstrijden in Juli in de drie ge-
wichtsklassen tot 580, 640 en 700 kg. op
hun naam schreven hebben ze een aantal
spelers erbij gevraagd. Niet zozeer om
hun team te versterken maar omdat de re-
gels voorschrijven dat een touwtrekker in
hooguit twee klassen zijn/haar land mag
vertegenwoordigen. In de Open club wed-
strijden gingen zij al vrij gemakkelijk met
de titels aan de haal. Dit herhaalden zij als

Nationaal team nog eens. Uit gewest Oost
kwam de versterking van TTV Vorden en
TTV Heure. De Mix-klasse tot 600 kg. is
een relatief nieuwe klasse en werd voor
het eerst ook op een Wereld Kampioen-
schap getrokken. Het team bestaat uit vier
mannen en vier vrouwen en deze klasse
word steeds populairder. Nederland haal-
de een goede tweede plaats met spelers
van o.a. TTV Eibergen en Heure. In de da-
mesklasse tot 540 kg.klasse deed het Na-
tionale team het ook goed door eerst al in
de Open club wedstrijden het goud te win-
nen onder de naam Vechtlust om daarna
in de landenstrijd met zilver genoegen te
nemen. In dit team stond ook een lid van
TTV Eibergen, Jolanda Klumpers. In de
klasse tot 500 kg. kwam Nederland niet
verder dan een vierde plaats.
Sommige spelers blijven nog in Afrika
voor een korte vakantie, de andere spelers
komen in de loop van dinsdag weer aan in
Nederland.

Unieke prestatie Nederlandse
touwtrekkers op WK
Op het Wereldkampioenschap touw-
trekken dat afgelopen week plaats-
vond in Pretoria Zuid-Afrika hebben de
Nederlandse touwtrekkers van zich
doen spreken. Nog nooit eerder in de
geschiedenis van de touwtreksport
presteerde het een land om zowel in de
Open club competitie als ook in de lan-
denwedstrijd in alle drie heren klassen
met het goud naar huis te gaan.

Vooral de laatste maanden boekte de
20-jarige renner progressie met klin-
kende resultaten. Hij werd twee we-
ken geleden in de Omloop om Schok-
land nog zesde. Te Stroet bereikte vori-
ge week een akkoord met de ploeg-
leiding van Cyclingteam Jo Piels en
tekende afgelopen weekend zijn con-
tract. 

De ploeg heeft met dertien renners in-
middels al aardig vorm gekregen. Het
team zal volgend seizoen aan de start
staan van wedstrijden in heel Europa.
Zowel RTV Vierakker-Wichmond als

het Line Lloyd Footwear Cyclingteam
wenst Te Stroet veel succes bij zijn
nieuwe ploeg. Te Stroet is momenteel
bezig met de laatste wedstrijden van
dit seizoen. Afgelopen zondag reed hij
de Baronie Breda Classic, een wed-
strijd over 180 kilometer. Hij eindigde
hier op een 21e plaats. Op zaterdag 2
oktober neemt hij in het shirt van zijn
club RTV Vierakker-Wichmond deel
aan het Nederlands Kampioenschap
Tijdrijden voor Clubs. Trainer en
ploegleider Rudi Peters heeft deze
week zijn definitieve selectie bekend
gemaakt. Behalve Te Stroet zullen
Martijn Versteege, Simon Bargeman,
Peter Makkink, Jan Weevers en Felix
Wolbert aan het vertrek staan. ¨Voor
noodgevallen hebben we Jeroen Bor-
gonjen en Raymond van Hall nog ach-
ter de hand¨, legt Peters uit. ¨We gaan
voor een plek bij de eerste helft¨,
klinkt het strijdvaardig.

Rens te Stroet naar nieuwe ploeg
Wichmond - Rens te Stroet rijdt
volgend seizoen voor Cyclingteam
Jo Piels. De wielrenner uit Keijen-
borg van RTV Vierakker-Wichmond
reed de afgelopen drie jaar voor
het Line Lloyd Footwear Cycling-
team.

Deze onderlinge wedstrijd is
gevist in de oude IJssel. 
Er deden 7 senioren aan mee. 

De vangst bestond uit veel klei-
ne vis. Hier bij moet je zeer
secuur vissen. 

En Michiel kan dit als geen an-
der. En won dan ook ruim-
schoots deze wedstrijd.

1. Michiel v. Gijtenbeek 2100 gr
2. Rob Golstein 1960 gr
3. Jan Eggink 1500 gr
4. Wim Bulten 960 gr
5. Marcel Dekkers 920 gr

De volgende onderlinge wed-
strijd is op 9 okt in het Twente-
kanaal.

H.S.V 
de Snoekbaars
Uitslag 9e onderlinge senio-
ren wedstrijd.

We vertrekken dit keer om 12.45 uur
vanaf het marktplein. U kunt zich

opgeven bij Ria Hakfoort. Tel. 0575-
553036 Verdere informatie kunt u
vinden in het programmaboekje en
op onze maandelijkse woensdagavond
22 september.

Fietsdag Vrouwen van Nu
Op Dinsdag 28 september fietsen
we naar Lochem, waar we een rond-
leiding krijgen door de moskee.

De rust werd namelijk met een 0 - 0
stand opgezocht. Toch gebeurde er ge-
noeg in de eerste helft, Vorden kreeg
het eerste kwartier meer kansen om
de score te openen dan in de twee
voorgaande wedstrijden bij elkaar.
Doelpunten vielen er echter niet, zelfs
niet toen Stefan Arfman van grote af-
stand de lat raakte en de rebound niet
was weggelegd voor Frank Hiddink. 

De doelpunten werden echter be-
waard voor de tweede helft, met op
enig moment vijf stuks in 11 minuten
tijd. De score werd voor Vorden ge-
opend in de zesenvijftigste minuut
door Joris Platteeuw. Hij ronde een
strakke voorzet van Bart Stokman
goed af met zijn rechtervoet. 

Binnen een paar minuten slaagde Vos-
seveld er in om de stand weer gelijk te
trekken, en stond de 1 - 1 op het score-
bord. Snel daarna scoorde Rik Schrör
de 2 - 1, hij ronde een voorzet mooi af
door de bal vanaf links in de rechter-
bovenhoek van het Vosseveld doel te

krullen. Binnen de twee minuten kop-
te Frank Hiddink de 3 - 1 binnen. Di-
rect daarna mocht Roy Bohmer een
vrije trap nemen op zeker dertig me-
ter afstand, iedereen inclusief de Vos-
seveld keeper miste de bal, de 4 - 1 was
daarmee een feit. 

Het schietfestijn was daarmee nog
niet voorbij, Thijs Stokman schoot de
bal laag in de rechterhoek voor de 5 - 1
tussenstand. Tussendoor deed Vosse-
veld nog wat terug, van een behoorlij-
ke aftand scoorde men de 5 - 2. 

De volgende vrije trap voor Vorden
kwam van Roy Bohmer, hij legde de
bal precies op het hoofd van Frank
Hiddink die daarmee zijn tweede doel-
punt scoorde, 6 - 2. Kort voor tijd
mocht Roy Bohmer opnieuw een vrije
trap nemen van grote afstand. De Vos-
seveld keeper stond niet helemaal
goed opgesteld, kreeg nog wel de vin-
gers tegen de bal, maar zag deze ver-
volgens wel in zijn doel verdwijnen.
Het bleef bij deze 7 - 2 stand. 

Man van de wedstrijd was Roy Bohmer
voor Vorden, met twee doelpunten en
twee assists had hij een groot aandeel
in de ruime overwinning. Als verdedi-
ger scoorde hij nog niet zo vaak voor
Vorden; `Klopt, vorig seizoen heb ik er
eentje gemaakt. En vandaag twee
stuks plus twee voorzetten waaruit ge-
scoord kon worden. De eerste gal heb
ik wel zien vallen, bij de tweede zat
volgens mij de keeper mis. Was van
een behoorlijke afstand en ik wilde de
bal eigenlijk bij de tweede paal neer-
leggen.``We hebben een redelijke eer-
ste helft gespeeld, alleen waren we
veel te slordig in de afwerking. 

Op een gegeven moment gingen we
ook mee in hun voetbalspel, en daar
werd het niet beter van. De tweede
helft was goed, al met al speelden we
goed voetbal. En dat is een gegeven
waar we op moeten voorborduren. Het
belangrijkste van vandaag zijn de drie
punten.` ̀ Ik ben redelijk tevreden over
m'n eigen spel vandaag. Het is ook een
fijn team om in te spelen, de sfeer is
goed. Veel jonge spelers, met gelukkig
een paar routiniers er in die zorgen
voor de juiste balans op dit moment.`

Zevenklapper voor Vorden
Vorden - De wedstrijd VV Vorden tegen Vosseveld eindigde in een 7 - 2.
De ruime overwinning kwam pas in de tweede helft tot stand.



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

Het evenement is een initiatief van le-
veranciers van de APD, die alle onder-
delen sponsoren om een aantal doe-
len te bereiken. Natuurlijk met de ver-
wachting dat de festiviteiten een goed
positief resultaat laten zien, zodat het
aantal crediteuren kan worden ver-
minderd. Maar er zijn meer aanleidin-
gen om nu een extra feest te houden.
De leden van het bestuur van de stich-
ting hadden laten weten hoe jammer
zij het vonden, dat er opnieuw geen
mogelijkheid was om de vrijwilligers
een feestavond aan te bieden. Deze
avond is weliswaar niet uitsluitend
voor de vrijwilligers, zij zijn wel een
belangrijk deel van de doelgroep. Zij
worden apart benaderd met informa-
tie over deze happening. We hopen
dat zij in grote getale aanwezig zullen
zijn.

Een ander aspect is, dat na ongeveer
vier maanden de indruk bestaat, dat
de mogelijkheden van de APD voor-
deelpas niet duidelijk genoeg zijn uit-
gedragen. Dat is vooral jammer voor
degenen, die zo'n pas hebben en deze
ongebruikt in de la hebben liggen.
Maar het is ook jammer voor alle voor-

deelverleners, die met hun deelname
aantonen, dat zij de APD een belang-
rijk evenement voor Bronckhorst en
de Achterhoek vinden. Om de pas op-
nieuw bij de bezitters in de aandacht
te brengen is er de mogelijkheid om
met deze pas gratis het feest op zater-
dagavond 2 oktober (20.00 - 01.30 uur)
te bezoeken (entree normaal € 10,-). 
Deze avond wordt muzikaal verzorgd
door de 5-mans Rock coverband De
Daltons. Zij maken van elk optreden
een waar feest met een zeer divers re-
pertoire en staan garant voor een
grandioze avond. Tijdens deze avond
zullen lootjes worden verkocht, waar-
voor nu reeds enkele zeer aantrekkelij-
ke (hoofd)prijzen zijn aangeboden.

Voor zondag 3 oktober staat een pro-
gramma voor overdag (11.00 - 16.00
uur) gepland. Voor de liefhebber is er
de mogelijkheid om een brunch (11.00
- 13.00 uur) te gebruiken, waarvoor re-
servering voor 24 september verplicht
is (via info@vriendenvandeapd.nl).
Hans Keuper (Boh Foi Toch) zal als spe-
cial guest een optreden verzorgen. De-
ze dag wordt een veiling gehouden,
waar onder andere door Anky van
Grunsven en Edward Gal een bijdrage
is verzorgd. Entree kost op zondag
€ 10,-, met brunch € 25,-. Voor meer
informatie: www.vriendenvandeapd.nl

De Vrienden van de APD
Zelhem - De Vrienden van de APD
dragen de Achterhoekse Paardeda-
gen een warm hart toe. Om de stich-
ting Concours Hippique Zelhem
een hart onder de riem te steken,
organiseren de vrienden op 2 en 3
oktober a.s. een supporters night &
day, waarbij alle deelnemers belan-
geloos optreden en de opbrengsten
ten bate komen van de crediteuren
van de APD. Maar bovenal wordt het
een spetterend feest! Komt allen
naar De Hietmaat in Hengelo (Gld)
om dit mee te maken.

Om duurzaamheid bereikbaar te ma-
ken voor een brede groep automobilis-
ten, zal Toyota nog dit decennium
zo'n tien modellen met Full Hybrid
technologie introduceren. Toyota
heeft al 13 jaar ervaring met hybride
auto's. Ruim 2,4 miljoen werden er al
verkocht. Met een co2-uitstoot van 89
g/km zet de Full Hybrid Auris de norm
in zijn segment.
Drukkerij Weevers is, evenals Toyota,
ook al een behoorlijk aantal jaren be-
zig met duurzaam produceren. Wee-
vers is al 28 jaar VPGI gecertificeerd
(ISO 9001), reeds 15 jaar milieugecerti-
ficeerd (ISO 14001) en meer recentelijk
is het FSC certificaat behaald. Sinds
1 juni jl. heeft Drukkerij Weevers zelfs
een vierde certificaat op haar naam

staan, het certificaat voor duurzaam
inkoop welke heel goed in dit rijtje
van certificaten past en bij de bedrijfs-
voering van Weevers. "Het label
"milieuvriendelijk" wordt vaak ten
onrechte gebruikt", aldus directeur
Gerhard Weevers. "Diverse producten,
bedrijven en productieprocessen wor-
den onterecht milieuvriendelijk ge-
noemd. In werkelijkheid wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met het
milieu. Dit is een goede zaak, maar la-
ten we het dan ook zo noemen. Zo is
het ook met drukwerk en auto's.
Milieuvriendelijk zijn ze niet, maar
we kunnen wel ons best doen om het
milieu zoveel mogelijk te ontzien, de
Toyota Full Hybrid Auris past prima
bij deze filosofie".

Toyota kent met de Prius natuurlijk al
een toonaangevende hybride auto,
maar de nieuwe Full Hybrid Auris
bleek voor Weevers de juiste keuze.
Gerhard Schepers van Toyota Nijen-
dijk snapt deze keuze natuurlijk wel.
"De sterke 82 pk electromotor van de
Auris ondersteunt de benzinemotor
niet alleen tijdens rijden, accelereren
en tussenaccelereren, hij is bovendien
krachtig genoeg om de Auris in de
stad 100% electrisch te laten rijden en
optrekken. De Auris stoot dus op die
momenten geen co2 , fijnstof en stik-
stofoxiden uit.

Afgelopen week ontving Leon Ruum-
pol, systeembeheerder bij Weevers,
de sleutels van de nieuwe Full Hybrid
Auris uit handen van Gerhard Sche-
pers. "een prachtige auto, waarbij,
naast de milieubewuste eigenschap-
pen, de lage bijtelling voor mij als
zakelijke bestuurder natuurlijk erg
mooi meegenomen is!"

Drukkerij Weevers zet duurzame koers voort met nieuwe bedrijfsauto

Toyota Nijendijk introduceert
nieuwe Full Hybrid Auris

Vorden/Zutphen - Toyota Nijendijk introduceert de exclusief voor Europa
ontwikkelde Full Hybrid Toyota Auris. De Full Hybrid Auris verbruikt
slechts 3,8 liter benzine per 100 kilometer en heeft een co2-uitstoot van 89
g/km. De introductie van de Full Hybrid Toyota Auris is derhalve een mijl-
paal.

De eerste tegenslag begon vlak daar-
na, tijdens een crosswedstrijd in Rhe-
nen. Erwin kwam ten val waardoor
hij zes weken uit de roulatie was. Na
deze gedwongen rustperiode merkte
Erwin dat hij tijdens de volgende EK
wedstrijden ( eind juni ) in Polen hij
wat angstiger was geworden, het rij-
den ging dat weekend niet zo soepel.
Desondanks werd Erwin de eerste dag
10e en de tweede dag 7e. Tijdens de
EK in Italië ( juli ) in Val di Nazza be-
gon hij sterk aan de wedstrijd. Echter,
op gegeven moment verdraaide Er-
win zijn knie en moest hij,met boven-
dien een temperatuur van boven de
40 graden, enorm afzien. 
Ondanks hevige pijnen wilde de Vor-
denaar van stoppen niets weten, hij

reed door en werd 11e. S’nachts met
het been omhoog en zondagmorgen
voor de tweede manche ‘gewoon ‘
weer aan de start en wederom een 11e
plaats. Na terugkomst in Nederland
pijlsnel naar de sportarts van Norel in
Nijmegen. Uiteindelijk werd de onfor-
tuinlijke coureur aan zijn knie geope-
reerd en was hij in zijn gedachten al
weer bij de laatste EK in Portugal. Er-
win: ‘ Hoewel mijn kansen op een ho-
ge klassering waren verkeken, wilde
ik vorige week toch in Portugal aan de
start verschijnen. Het circuit daar ligt
mij wel. Het was met een tempera-
tuur van circa 35 graden wel zwaar. Ik
kon wel merken dat ik een maand
niet op de motor had gezeten. Boven-
dien kwam ik een paar keer ten val’,

zo zegt Erwin. In de tweede ronde
kwam hij zelfs na een val, klem te zit-
ten tussen de motor en een rotsblok.
‘Gelukkig geen letsel aan overgehou-
den’, aldus Erwin, die de eerste dag af-
sloot met een achtste plaats. De twee-
de dag op Portugese bodem werd het
rijden er voor de coureurs niet ge-
makkelijker op. Enorme stofwolken
beletten dikwijls het gezichtsveld. Na
deze dag prijkte Erwin in het tussen-
klassement op de 5e plaats. De EK en-
duro in Portugal werd over drie dagen
verreden. Erwin: ‘Ik was op deze der-
de dag bij de start zeer content met
deze vijfde plaats. Ik dacht dat ik die
plek wel zou kunnen consolideren’,
zo zegt hij. De Vordenaar had helaas
alle pech van de wereld toen de orga-
nisatie deze zondagmorgen besloot
de slotcross te schrappen. Te veel stof,
te gevaarlijk. Daarvoor in de plaats
kwam er een extra tijdronde. Erwin
baalde als een stekker, omdat een
crossproef hem beter op het lijf is ge-
schreven. Dan ook nog eens de pech
dat hij bij een sprong over een bult

buiten de baan terecht kwam, het-
geen ook weer tijdverlies opleverde.
Uiteindelijk moest Erwin op deze slot-
dag genoegen nemen met een twaalf-
de plaats en werd hij in de eindstand
om het Europees kampioenschap ze-
vende. Erwin: ‘ Jammer dat het zo is
gelopen, in ieder geval heb ik het ge-
hele seizoen door en ondanks de bles-
sures , er het maximale uitgehaald. 
Mijn contract bij WPM KTM loopt nog
een jaar door. In elk geval wil ik vol-
gend jaar zeer zeker de wedstrijden
om het Europees kampioenschap rij-
den en wellicht knoop ik er daarna
nog een jaartje aanvast’, zo zegt hij. In
de eerste week van november wordt
in Mexico de Zesdaagse gehouden.
Een drietal topcoureurs ( Mark Was-
sink, Hans Vogels en Erwin Plekken-
pol ) hebben uit veiligheidsoverwegin-
gen besloten om van deze WK af te
zien. Erwin: ‘ De KNMV heeft inmid-
dels mede daardoor, besloten dat er
dit jaar geen Nederlands team aan de
start zal verschijnen. En wat denk je
van de kosten. Voor het bedrag dat

met de Zesdaagse in Mexico is ge-
moeid, kun je in 2011 aan alle EK wed-
strijden deelnemen. Vanaf heden
richt ik mij op de NK enduro. Momen-
teel sta ik in het tussenklassement
tweede achter Hans Vogels. De voor-
sprong van Hans is echter dermate
groot, dat hij de grote favoriet is voor
de nationale titel. Echter in de motor-
sport weet je het maar nooit. Realis-
tisch gezien moet ik blij zijn dat ik
tweede blijf’, aldus Erwin Plekkenpol.

Europees kampioenschap Enduro   Zevende plek Erwin Plekkenpol
Vorden - Erwin Plekkenpol heeft het Europees kampioenschap afgeslo-
ten met een zevende plaats in het eindklassement. Door veel blessure-
leed zag Erwin een podiumplaats in rook opgaan. Dat was namelijk bij
de aanvang van de Europese competitie zijn doelstelling, proberen een
plek bij de eerste drie te bemachtigen. De resultaten tijdens de eerste EK
in Frankrijk waren goed. Toen werd hij op de eerste dag vijfde en de twee-
de dag vierde en daardoor een vierde plek in het eindklassement.

Gastspreker deze middag is Drs. Marij-
ke Kuyper. De muzikale omlijsting
wordt verzorgd door John Wills. De
middag wordt gehouden in Café Res-
taurant Den Bremer, Zutphen Emme-
rikseweg 37 in Toldijk. Aanvang 13.45
uur, welkom met koffie. 

Gedurende de middag worden drie
consumpties aangeboden. Eindtijd
16.15 uur. Voor vervoer dient zelf te
worden gezorgd. 

Graag vooraf aanmelden bij de oude-
renadviseur/coördinator in de eigen
woonplaats, dit kan tot 23 september. 
Stichting Welzijn Drempt, Hum-
melo & Keppel, tel. (06) 10687320; 
Stichting Welzijn Hengelo, 
tel. (0575) 465281 of (06) 10727474; 
Stichting Welzijn Steenderen, 
tel. (06) 10687320; 
Stichting Welzijn Vorden, 
tel. (0575) 553405; 
Stichting Welzijn Zelhem, 
tel. (0314) 622074 of (06) 13280466.

Vrijdag 1 oktober 2010

Landelijke dag 
van de ouderen
Bronckhorst - Stichting Samenwer-
ken Welzijn Bronckhorst organi-
seert voor de hele gemeente
Bronckhorst op 1 oktober aan-
staande een speciale middag voor
ouderen vanaf 55 jaar. Deze mid-
dag wordt gehouden in Café Res-
taurant Den Bremer in Toldijk en
heeft als thema: “Zinvol ouder wor-
den en zinvol ouder zijn.”
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Mantelzorgers zorgen voor een naaste,
een chronisch zieke, gehandicapte of
hulpbehoevende partner, ouder, kind
(of ander familielid) vriend of kennis.
Zij doen boodschappen, helpen met

schoonmaken of begeleiden mensen
naar bepaalde activiteiten. Het is een
belangrijke vorm van zorg en een gro-
te steun voor degene die de hulp
krijgt. Wethouder Josephine Steffens
heette de aanwezigen welkom en stel-
de de grote organisator achter de Man-
telzorg informatiemarkt voor: me-
vrouw Ekie Voorburg. Zij is de coördi-
nator van de Vrijwillige Intensieve
Thuiszorg en Mantelzorg, VIT, in Oost

Gelderland. “In Nederland is veel zorg,
georganiseerde zorg, zorgvoorzienin-
gen en instellingen. Maar ook zorg die
niet direct georganiseerd en zichtbaar
is,” vertelt de wethouder. “Wist u dat

ruim 2,6 miljoen Nederlanders lange-
re tijd intensief zorgen voor hun zieke
familieleden of vrienden? Deze vorm
van zorg heet mantelzorg. En die
wordt vaak onderschat en onderge-
waardeerd.” 

In de gemeente Bronckhorst zijn 3800
mantelzorgers, waarvan meer dan de
helft meer dan 8 uur per week en lan-
ger dan 3 maanden, soms zelfs jaren,

intensieve zorg verlenen. Naast de vol-
wassen mantelzorgers, heeft Bronck-
horst 450 jonge mantelzorgers. Man-
telzorg wordt verleend uit zorg, uit
verantwoordelijkheid en plichtsge-
voel. “Je wilt de ander niet in de steek
laten of teleurstellen,” weet Josephine

Steffens. “Maar soms heb je niet op
tijd in de gaten dat het veel meer van
je vergt dan je aankunt. Mantelzorgers
vergeten voor zichzelf te zorgen en ne-
men geen tijd voor rust.” Zo kunnen
mantelzorgers ook overbelast raken.
“Om de zorg vol te kunnen houden is
het belangrijk tijd en ruimte voor je-
zelf te hebben. Dan is het fijn om te
weten dat je een beroep kunt doen op
anderen die je even ontlasten, de zorg

met je delen, waarbij je je hart kan
luchten, maar die ook de zorg even
van je overnemen,” geeft de wethou-
der de mantelzorgers mee. “Vrijwilli-
gers en professionele organisaties
kunnen je hierbij ondersteunen en
handreikingen doen, zodat het alle-

maal wat draaglijker wordt. U kunt
een beroep hierop doen.” 
Het gaat hierbij om organisaties met
gespecialiseerde mensen, die de zorg
tijdelijk overnemen, bijvoorbeeld een
paar uurtjes of een dagdeel per week.
Voor volwassenen gaat het om het
aanbieden van gezelschap, licht ver-
zorgende en begeleidende activitei-
ten, bij kinderen oppassen, zwem-
men, spelen, computeren of wande-
len. Op die momenten kunnen de
mantelzorgers even iets voor zichzelf
doen en even los komen van de dage-
lijkse zorg. 
“Deze publieke campagne en informa-
tiemarkt is bedoeld om u als mantel-
zorger een steuntje in de rug te bieden
door u te wijzen op de hulp die be-
schikbaar is en waar u gebruik van
kunt maken. Dat is wellicht meer dan
u dacht!” Mantelzorgers kunnen even-
eens terecht bij het gemeentelijk loket
om te informeren naar mogelijkhe-
den voor hulp en ondersteuning. De
gemeente kan bemiddelen bij mantel-
zorgers die hun baan met zorg combi-
neren. “Doel van deze dag en deze bij-
eenkomst is om de mantelzorg beter
en breder onder de aandacht te bren-
gen,” besluit Josephine Steffens. “Het
is belangrijk voor ons om u te laten
weten dat u er niet alleen voor staat.” 

De wethouder droeg voor deze gele-
genheid de Mantelzorgmantel. Deze
werd jaren geleden door leerlingen

van het ROC Avensis gemaakt van vele
lapjes, ingeleverd door net zoveel
mantelzorgers in het kader van de
Dag van de Mantelzorg. Deze is op 10
november aanstaande. Dan eindigt de
campagne van de gemeente Bronck-
horst. 

Tijdens de informatiemarkt voor man-
telzorgers bij Langeler in Hengelo Gld.
kregen de mantelzorgers informatie
over de manieren waarop zij onder-
steuning kunnen vragen. 

Op de ‘marktkramen’ was informatie
verkrijgbaar van de gemeente Bronck-
horst, met name de WMO, de Vrijwilli-
ge Intensieve Thuiszorg (VIT) Oost-Gel-
derland, GG-Net, MEE, Sensire, Gou-
den Leeuwgroep Rijk & IJssel, Buurt-
zorg-Thuiszorg, Vereniging voor Zorg-
boeren Oost Gelderland, VZOG, Mar-
kenheem, Parkinson Vereniging,
Altzheimer Vereniging, CVA Vereni-
ging, het Nederlandse Rode Kruis, Ou-
ders Helpen Ouders, Stichting Welzijn
Bronckhorst, NVP Thuishulp, Sravana
Stichting en de Vrijwillige Intensieve
Thuiszorg en Mantelzorg Oost-Gelder-
land. Zij bieden cursussen of dagop-
vang aan, organiseren contactbijeen-
komsten of geven informatie over
ziekte en handige hulpmiddelen. 

Omdat de mantelzorgers zeer gewaar-
deerd worden, werd er onder de aan-
wezigen drie Iris-cheques van 100 euro
verloot. 
De middag werd bezocht door vele
mantelzorgers, maar ook door men-
sen die mantelzorg krijgen. Aan de
grote tafel, waar de koffie en thee
klaarstonden, maar ook bij de vele in-
formatiekramen, wisselden de aanwe-
zigen ervaringen uit.

Informatiemarkt voor mantelzorgers

Wethouder Steffens spreekt voor bomvolle zaal

Bronckhorst - Wethouder Josephine Steffens van de gemeente Bronck-
horst mocht dinsdagmiddag 14 september de opening verrichten van de
informatiemarkt voor mantelzorgers. Dat er veel belangstelling was voor
deze middag, blijkt uit het feit dat meer dan 120 mensen naar party-
centrum Langeler in Hengelo Gld. waren gekomen.

De opening van de Mantelzorg informatiemarkt werd verricht door wethouder Josephine
Steffens.

De grote organisator achter de Mantelzorg informatiemarkt mevr. Ekie Voorburg (l.) werd voorgesteld door wethouder Josephine Steffens.

De Mantelzorg informatiemarkt werd goed bezocht.

Behalve THT, aangevuld met strijkers en keyboard, treden op de
G-sleuteltjes van MPG jeugdtheater, de dansgroep Simply Wild,
de Djembégroep Alphadaquerre en zangeres Cordula Klein
Goldewijk. Tevens vindt deze middag de release plaats van de
speciaal voor UNICEF opgenomen CD single Duizend Kilometer.
Een gevarieerde middag voor jong en oud. 

De entreegelden en de opbrengst van de verkoop van de CD single
gaat in zijn geheel naar het goede doel. 
THT speelt uitsluitend eigen Nederlandstalige werk en waren
vorig jaar één van de acts op Huntenpop. 
Kaartverkoop: Amphion, (0314) 37 60 00 of www.amphion.nl
Info: www.thtweb.nl/1000km of (06) 22 46 97 00.

Wegener Media Zaal van Amphion

Benefietconcert THT eerste activiteit
Doetinchem - Op zondagmiddag 26 september heeft de Ach-
terhoekse Nederpopband Tenminste Houdbaar Tot om
14.00 uur de primeur om als eerste een concert te geven in
de nieuwe kleine zaal van schouwburg Amphion, de Wege-
ner Media Zaal. Deze middag staat geheel in het teken van
UNICEF.
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In de wandeling neemt de boswachter
u mee door het kasteelbos, de moes-
tuin en de boomgaard van het prachti-
ge veertiende eeuwse landgoed Hack-
fort. Onderweg vertelt hij u over de
cultuurhistorie die het landgoed rijk
is. Geniet u van de mooie kleuren en
heerlijke geuren van dit seizoen. En
wie weet, ziet u over de weides van het
landgoed de trekvogels op weg naar
het zuiden. Na ruim een uur staat een

warm drankje voor u klaar in de sfeer-
volle van Westerholtzaal. Hier kunt u
uw gehoor laten strelen met mooie
melancholische muziek uit het pro-
gramma ‘Herbst und Abschied’. 

Koorwerken uit de 19e en 20e eeuw
van o.a. Brahms, Schönberg en de he-
dendaagse Utrechtse componist Car-
los Michans worden afgewisseld met
stukken van Schütz uit de 16e eeuw en
Duitse volkswijsjes uit de 15e eeuw.
Dirigent Wolfgang Lange: "Leidraad bij
dit prachtige, melancholische concert
is het afscheid, van de jeugd, van het
leven, van een geliefde. De mooiste
muziek is ontstaan door de emoties
die horen bij afscheid." 

Het Utrechts Kamerkoor is een ge-
mengd koor van hoogwaardig artis-
tiek niveau, sinds 2003 geleid door
Wolfgang Lange. De zangers van het
Utrechts Kamerkoor zijn allemaal ge-
schoold en de grootte van het koor
wordt desgewenst projectmatig uitge-
breid als een programma dat vereist.
Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met Willem Regtop,
boswachter Natuurmonumenten De
Graafschap (0575) 55 55 60. 
Zie ook www.natuurmonumenten.nl

Herfstwandeling met concert
op Hackfort

Vorden - Unieke herfstbeleving op
landgoed Hackfort op zondagmid-
dag 10 oktober. Een frisse neus ha-
len tijdens de herfstwandeling met
de boswachter en daarna lekker
bijkomen bij de muziek van het
Utrechts Kamerkoor in de van Wes-
terholtzaal van kasteel Hackfort in
Vorden. Het Utrechts Kamerkoor
o.l.v. Wolfgang Lange laat met wer-
ken uit diverse stijlperioden horen
hoe de herfst en melancholie in al-
le tijden dichters en componisten
heeft gelnspireerd. De wandeling
begint om 13.00 uur en het concert
om 15.00 uur. 
Kaarten zijn te reserveren via
www.natuurmonumenten.nl of
de Ledenservice van Natuurmonu-
menten, tel. 035-6559955.

Autobedrijf Overbeek presenteert tij-
dens de show die op zaterdag 25 sep-
tember al begint een uitgebreid assor-
timent occasions van diverse merken,

modellen en prijsklassen. Bij aankoop
van een auto vanaf € 4500,- krijgt de
klant een AUTOSHOWPAKKET; afleve-
ringspakket / nieuwe A.P.K. / Nationale
Auto Pas / 6 maanden Bovag garantie-
pas / 1 jaar mobiliteitsgarantie. En ont-
vangt de koper staatsloten waarmee
kans wordt gemaakt op een prijs van
€ 200.000,-  Voor kinderen tot 12 jaar
zijn er leuke prijzen te winnen bij de
ballonwedstrijd. Verder zijn er diverse
attracties voor jong en oud. Iedereen is
van harte welkom op 25 en 26 septem-
ber in Hummelo.

26 september

Hummelo op z'n kop op zondag
Hummelo - Op zondag 26 septem-
ber a.s. staat Hummelo op z'n kop
want autobedrijf Overbeek organi-
seert een grote occasionshow, er is
een rommel/antiekmarkt op het
plein midden in het dorp & het
35-jarig jubileum concert van Nor-
maal wordt gevierd op landgoed
Enghuizen.

Vanuit heel Nederland kwamen de be-
langstellenden bij de familie IJsseldijk
kijken. De gerenoveerde kalverstal en
de ligboxenstal met niet-doorlatende
vloer met zand, twee melkrobots en

een automatisch voersysteem was
voor velen de moeite waard om een
eind voor te rijden. Daarnaast bleek
ook de combinatie met een Kinder-
dagverblijf als voorbeeld te dienen,

voor boeren die hierover aan het na-
denken zijn. Bij de stand van de Ver-
enigde Agrarische Kinderopvang, VAK
kon daarover meer informatie worden
verkregen. 
In de tent op het terrein, maar ook in
de stal en buiten op het erf presenteer-
den vele bedrijven zich, die hebben
meegewerkt aan de bouw van de nieu-
we stal.

Veel belangstelling Holthuizen en ’t Holthuisje

Open dag trekt meer dan 
2000 belangstellenden

Steenderen - Tijdens het open huis bij Anton en Alieke IJsseldijk aan de
Toldijkseweg, gehouden op 18 september jl. kwamen meer dan 2000
belangstellenden een kijkje nemen in de nieuwe ligboxenstal en het
kinderdagverblijf.

Vele belangstellenden kwamen kijken in de ligboxenstal van Holthuizen.

Binnen de gemeente Bronckhorst is
het sinds maart 2010 mogelijk om te
trouwen op een zelfgekozen locatie.
Hieraan zijn wel een aantal voorwaar-
den verbonden. De locatie moet onder
andere toegankelijk zijn voor minder-
validen, niet in strijd zijn met de goe-
de zeden en de openbare orde, een ge-

bouw zijn omdat huwelijksvoltrekkin-
gen in de open lucht niet zijn toege-
staan en het moet voor iedereen vrij
toegankelijk zijn op tijdstippen die
ook gelden voor reguliere huwelijks-
voltrekkingen. Bij Boerderij De Eek
wordt aan alle voorwaarden voldaan.
Ernst-Jan en Ineke wilden heel graag

hun trouwdag op hun eigen manier
vieren en kozen voor deze prachtige
plek: de deels overkapte, omsloten bin-
nenplaats van de monumentale boer-
derij. Zij waren overigens het eerste
bruidspaar dat in Steenderen op een
zelfgekozen locatie trouwde en de
tweede in de gemeente Bronckhorst.
Bijzonder Ambtenaar van de Burger-
lijke Stand Tineke Roorda, was zeer
verheugd dat zij dit bijzondere paar in
de echt mocht verbinden.

Trouwen op een zelfgekozen locatie in Bronckhorst

Boerderij De Eek

Steenderen - Helga en Helmig van der Kolk zijn zeer verheugd dat hun
Boerderij De Eek, al 450 jaar oud en al meer dan 100 jaar in familiebezit,
vrijdag 17 september jl. als trouwlocatie in gebruik is genomen.

Het bruidspaar en de gasten zijn klaar voor een trouwerij op Boerderij De Eek.

Het inbrengen van de vogels is op don-
derdag 25 november, de keuring op
vrijdag 26 november, de opening en
het bekend maken van de kampioe-
nen is op zaterdagmorgen 27 novem-
ber om 10.00 uur. 

U kunt zowel enkelingen, stellen en
stammen inzenden. Voor de Hoofd-
groepkampioenen is er een bedrag
van € 25,-- te verdienen. De vogels moe-
ten geringd zijn met erkende vaste
pootringen. 

Voor het publiek is de vogelshow zater-
dag 27 november van 10.30 uur tot
20.00 uur en zondag 28 november van
10.00 uur tot 16.00 uur geopend. Hebt
u interesse dan kunt u contact opne-
men met dhr. Han Peppelman, secre-
taris van ‘Vogelvreugd’ Zelhem, tel.
0314-625577 of per email op j.peppel-
man4@chello.nl of een bezoekje bren-
gen aan de website 
http://www.vogelvreugd-zelhem.nl

Vogelshow ‘Vogelvreugd’ Zelhem
Zelhem - De Zelhemse vogelvereniging ‘Vogelvreugd’ nodigt alle vogelkwe-
kers in de regio Bronckhorst uit om mee te doen aan het Open kampioen-
schap van de gemeente Bronckhorst, dat wordt gehouden in het weekein-
de 26 t/m 28 november. De inschrijving sluit op 7 november.

In galerie A-quadraat in Vorden expo-
seert een jonge edelsmid: Laura Mar-
joleine die onder de naam Marjolin
haar eigen bedrijf heeft opgezet. Op
beide dagen is Galerie A-Quadraat
van 11.00-17.00 uur geopend.
Designer Laura Marjoleine heeft
haar opleiding voor goudsmid ge-
volgd aan de Vakschool in Schoonho-
ven. Na haar opleiding heeft zij bij di-
verse bedrijven het vak grondig on-
der de knie gekregen en heeft zij te-
vens aan de Scuola di Arti Orafe in
Florence het specialistische edel-

steenzetten geleerd. Op dit moment
verwerkt zij ook glas in haar ontwer-
pen. 
Met haar deelname aan de Neder-
landse Ontwerpwedstrijd heeft ze la-
ten zien dat ze uitblinkt in haar vak
want met het schoudersieraad Stra-
pless eindigde ze bij de beste 15 van
Nederland!
Laura Marjoleine ontwerpt en ver-
vaardigt haar sieraden in de vorm
van collecties met een eigen thema.
Deze collecties hebben elk een eigen
verhaal. Benamingen van haar col-
lecties zijn o.a Murano en Faine. Elke
collectie bestaat uit een aantal hand-
gemaakte sieraden, als unica of in
een beperkte oplage. Vaak komt haar
inspiratie uit de natuur.Naast siera-
den in goud en zilver ontwerpt zij
ook kleine kunstobjecten van zilver
in combinatie met natuursteen.De
lopende expositie met Auke Dijkstra,
keramist en Marijk Gerritsma, schil-
der in olieverf duurt nog tot en met
17 oktober a.s.Informatie over het
open kunstweekend Kunst in beeld is
te vinden op: www.galerie-a-qua-
draat.nl en www.kunstinbeeld.com

Jong talent in Galerie A-quadraat
Vorden - In het kader van het
open kunstweekend ‘ Bekend ta-
lent’ presenteren negen galeries
en musea, waaronder drie gale-
ries in Vorden op 25 en 26 septem-
ber a.s. een aanstormend talent.
In dit feestelijke weekend is een
zeer gevarieerd aanbod van ten-
toonstellingen met beeldende
kunst en vormgeving te zien, van
schilderijen en beelden tot kera-
mische objecten, sieraden en ac-
cessoires. De kunstenaars zijn
veelal aanwezig.
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Contact
BRONCKHORST NOORD

Verspreidingsgebied Vorden,

Kranenburg, Wichmond, Linde,

Vierakker, Medler, Wildenborch, Delden,

Mossel, Medler, Veldwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 12.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BRONCKHORST

Contact
BRONCKHORST MIDDEN

Verspreidingsgebied Hengelo, Keijenborg,

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Toldijk, Rha, Bekveld, Veldhoek, Voor- en

Achter Drempt, Varssel, Dunsborg, Noor-

dink, Oosterwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen donderdag 17.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 7.450

Contact
BRONCKHORST ZUID

Verspreidingsgebied Zelhem, Hummelo,

Eldrik, Hoog en Laag Keppel, Velswijk,

Halle, Halle Heide, Slangenburg,

Overstegen, IJzevoorde, Veldhoek en

Wolfersveen, Heidenhoek, Wassinkbrink,

Winkelshoek, de Meene, Wittebrink, Gooi,

Halle Nijman, Heurne

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 9.00 uur, uiterlijk

maandag 09.00 uur

Oplage 9.800 

Verspreidingsgebied Ruurlo, het Broek,

de Bruil, Barchem

Verschijnt op woensdag/donderdag

Kopij binnen maandag 12.00 uur,

uiterlijk dinsdag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BERKELLAND

Contact
RUURLO

Contact
WARNSVELD

Verspreidingsgebied Warnsveld, Leesten,

Warken, Boggelaar

Verschijnt op zaterdag

Kopij binnen uiterlijk donderdag 9.00 uur

Oplage 6.900

GEMEENTE ZUTPHEN

Verspreidingsgebied Lichtenvoorde,

Harreveld, Mariënvelde, Lievelde,

Vragender, Zieuwent

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag; redactie 12.00 uur,

advertentie 17.00 uur

Oplage 8.900

GEMEENTE OOST GELRE

Elna
LICHTENVOORDE

ONLINE

CONTACT, ELNA, 
GROENLOSE GIDS EN 
ACHTERHOEK VAKANTIEKRANT 
OP INTERNET

WebPaper.nl

Groenlose
Gids
GROENLO

Verspreidingsgebied Groenlo,

Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle, Hupsel,

Lintvelde, Holterhoek, Lievelde, Avest,

Eefsele, Het Broek

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag redactie 12.00

uur, advertentie 17.00 uur

Oplage 8.150
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Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

vergoed door de meeste verzekeraars

Cadeautip:
verras eens iemand

met een

massagebon!

Massagetherapie
te Walvaart

06 41 69 28 42
www.massagetherapietewalvaart.nl

Met een toegewijd  hart en 
      met kundige handen  
   werken aan welzijn

Goed voor uw 
             gezondheid

   Nu ook in de 
Achterhoek

Ontspanning en klachten-
     vermindering in 
  één behandeling

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

Consult op afspraak Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

* Fotonentherapie (behandeling ziekte van Lyme)

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

Vaatwasser Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen 
op www.rowielektro.nl

Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu 
tot wasautomaatdeur online op voorraad. 

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

Voor onder andere:
• verkoop bomen, planten, heesters en bemesting • alle onderhoudswerkzaamheden
• voor- en najaarsbeurten • aanleg van uw tuin
• renovatie van uw tuin • bestrating
• snoeien van de hagen • aanleggen gazon/kunstgras
• plaatsen van een schutting • onkruid en ziektebestrijding

Neem een kijkje op ons tuincentrum waar de planten met de mooiste herfsttinten nieuw
zijn binnen gekomen. En vergeet niet de mooie buxusvormen. 
Ook beschikken we over een breed assortiment DCM MESTSTOFFEN.
Graag tot ziens op ons tuincentrum of maak een afspraak op bovenstaand telefoonnummer.

De Heesterhof v.o.f.
Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

Openingstijden: di.-vr. 13.00-17.00uur en za. 8.00-17.00uur.
Adres: Varsselseweg 20, Hengelo (G) 

Tel. 0575-462892 • Mob. 06-53362300.
Web. www.deheesterhof.nl • E-mail. info@deheesterhof.nl

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

15%
korting op

uitlaten
APK € 19,=

voor benzine- en dieselauto’s

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Vorden
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
Ook gevestigd  in Eibergen J.W. Hagemanstraat 3 - Tel. 0545-474190

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

VERBOUWINGS
OPRUIMING

VELE SHOWROOMMODELLEN MET

KORTINGEN TOT70%
+ UITVERKOOP VAN VELE TAPIJTCOUPONNEN! 

m oo oo ii ee rr bb i jj uu t hh u ii s
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De inschrijving van de cursussen is in-
middels van start gegaan, KunstKring
Ruurlo maakt u nog even attent op de
schildercursussen voor kinderen van
8-12 en van 12-16 jaar, alsmede de pen-

tekeningen, portret tekenen en aqua-
relcursussen. Bijspeksteenen boetse-
ren alsmede bij borduren zijn nog een
paar plaatsen vrij. Voor olieverf en
quilten hanteert KunstKring Ruurlo
een wachtlijst, deze cursussen zijn vol-
geboekt. Bakken en koken met Riekie,
óók heel nuttig voor mannen tijd han-
dig om meer te kunnen dan een ei
bakken..... De workshop droomlamp is
bijzonder geëigend om door mam-
ma's, opa's en oma's gemaakt te wor-
den, heel leuk met de decemberfees-
ten in zicht. De museumgroep gaat
eenmaal per maand naar een interes-
sante expositie, soms een halve, soms
een hele dag. U hoeft geen lid van de
KKR te zijn,maar u bent wel van een
fijne dag verzekerd. Femia Kok noteert
u graag, tel. (0573) 45 30 90.

E-mailadres wijzigingen doorgeven

Cursussen KunstKring Ruurlo
Ruurlo - Wanneer u door de aanleg
van de glasvezelkabel een ander e-
mailadres heeft gekregen, wilt u
dit adres dan ook aan de Kunst-
Kring Ruurlodoorgeven? Gebleken
is dat door deze wisselingdiverse
mensen het verzonden nieuws, het
cursusschema niet ontvangen heb-
ben.Graag melden bij: cursusadmi-
nistratie@kunstkringruurlo.nl en
ook aan: secretaris@kunstkring-
ruurlo.nl. Ontving u ook de mu-
ziek e-mails, dan: 
muziek@kunstkringruurlo.nl

Het demoveld is opgezet om te onder-
zoeken wat de meest duurzame manier
is van het verbouwen van mais qua kost-
prijs en op mineralengebied. Het demo-
veld is verdeeld in twee keer zes demo-
velden. Deze velden van gescheurd gras-
land zijn met diverse grondbewerkings-
methoden, afzonderlijk of i.c.m. een
zaaimachine, gebruikt om de mais te
zaaien. Het hele veld bestaat uit hetzelf-
de ras mais, er is geen kunstmest ge-
bruikt tijdens het zaaien en daarnaast
heeft een deel van het demoveld geen
drijfmest gehad. Ook is op een deel van
het demoveld grasonderzaai toegepast
als groenbemester. Tijdens de demomid-
dag zijn de bewerkings- en zaaimachines
te bekijken en zijn er diverse specialisten
van Agrowin, DLV en ASG aanwezig voor
verdere uitleg.

MESTSCHEIDER
Tijdens de middag is er tevens een
demonstratie te zien van de mobiele
mestscheider van proefbedrijf de Mar-
ke. Hiermee wordt rundveedrijfmest
gescheiden in dikke en dunne fractie
met als doel het optimaal benutten van
de mineralen in rundveedrijfmest.

SPUITLICENTIE
Op de maisdemomiddag biedt AOC-
Oost de mogelijkheid om punten voor
het onderdeel teelt van de spuitlicen-
tie te behalen. Deelnemers hiervoor
dienen zich voor 13:15 uur met spuit-
pasje te melden. De kosten hiervoor
zijn € 40,- die contant of middels een
machtigingsformulier zijn te voldoen. 

TIJD EN PLAATS 
Datum en tijd: Vrijdagmiddag 24 sep-
tember om 13.00 uur. Plaats: Kruising
Pluimersdijk/Priesterinkdijk, Zelhem-
Dit demoveld is mede mogelijk ge-
maakt door: Loonbedrijf Luimes, Halle
Janssen Agri-Service, Zelhem, Agro-
win, Winterswijk, Loonbedrijf Baks,
Borculo, Loonbedrijf van Hal Voorst,
Loonbedrijf Westerveld, Breeden-
broek, WUR/ASG Proefbedrijf "de Mar-
ke" DLV, project Innovatie grasland en
maisland, ETC/Boerenverstand/ANV
't Onderholt, project Duurzaam Boer
Blijven.

Duurzaam mais verbouwen
Zelhem - VVAB Bronckhorst organi-
seert een maisdemodag op vrijdag
24 september bij de familie Loom-
an in Zelhem (Gld.). Op deze dag
kunt u vanaf 13:00 uur de demovel-
den bekijken en de verschillende
bewerkings- en zaaimethoden ver-
gelijken. Specialisten geven uitleg
over de meest duurzame methode,
diverse bemestingsmethoden en
voedingswaarden. Tevens kunt u
tijdens de demomiddag punten
voor de spuitlicentie behalen.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Post: Paal.
"Ne post in de graond slaon".
"An de pöste staon". Op de uitkijk staan, niets uitvoeren.
"Pöste halen: adressen waar een sterfgeval aangezegd moet 
worden, ophalen bij het sterfhuis.
"De naobers bunt hen pöste halen".

B. Spoorkeerl: Spoorwegenarbeider.
"As spoorkeerl mo'j op de spoorbane altied de treinen in de
gaten hollen".

C. Vastegheid: Zekerheid.
"Wi'j wilt vastegheid, anders hooft 't neet".

Volgens eigenaresse van De Natuurlij-
ke Heelweg, Marike ten Oever, is een
darmspoeling voor veel mensen een
behoorlijke drempel. Marike vertelt:'In
mijn praktijk merk ik wel dat mensen
het soms erg lastig vinden om de eer-
ste stap naar een darmspoelingsbehan-
deling te zetten. Er wordt gedacht dat
het eng is of pijnlijk, of dat de darmflo-
ra verstoort raakt. Deze darmflora
raakt echter vooral verstoort door een

westers voedingspatroon, vaak een eet-
patroon met veel geraffineerde suikers
en junkfood. Ook associëren veel men-
sen de darmspoelingen met een uit-
zending van Patty Brard uit 2004. Deze
uitzending is echter totaal niet repre-
sentatief voor de spoelingen zoals wij
die in onze praktijk uitvoeren. De spoe-
lingen worden namelijk zeer discreet
uitgevoerd en zijn volkomen pijnloos
en reukloos. Een verwijzing van een

huisarts is niet nodig. Natuurlijk kun-
nen mensen altijd de huisarts benade-
ren voor meer informatie. Wel moet
dan rekening worden gehouden met
een negatief advies.  

Als mensen eenmaal een serie darm-
spoelingen hebben ondergaan, mer-
ken ze al snel de vele voordelen ervan:
de obstipatie verdwijnt, de huid ziet er
gezonder uit, men heeft een fitter ge-
voel, hoofdpijn en rugklachten ver-
dwijnen, evenals depressies en luste-
loosheid, en de bloeddruk wordt ge-
normaliseerd. Gewichtsverlies is ook
een belangrijk voordeel van darm-
spoelingen. Wel is dit het meest effec-
tief in combinatie met een sapvasten-
kuur, waar wij ook diverse mogelijkhe-
den voor bieden. Een darmspoeling is
alleen effectief wanneer er meerdere
behandelingen in een kort tijdsbestek
worden gedaan. In één spoeling kan
namelijk niet de gehele dikke darm
worden gereinigd en het resultaat is
dan te vergelijken met een klysma be-
handeling.

De herfstaanbieding geldt ook voor de
overige behandelingen die wij aanbie-
den. Naast darmspoelingen geven wij
voedingsadvies en coaching. Ook voor
een zeer ontspannen oorkaarsbehan-
deling bent u bij ons aan het juiste
adres. Voor meer informatie kan men
alvast een kijkje nemen op onze web-
site: www.denatuurlijkeheelweg.nl en
zie ook de advertentie elders in deze
krant.

Goedkoop afvallen in de herfst met darmspoelingen

In de eerste zes weken van de herfst bieden wij u een speciale aanbieding!
Wanneer u namelijk in één van deze weken kiest voor een darmspoeling,
ontvangt u maar liefst 20% korting. Dit is ongeacht het aantal darm-
spoeling dat u afneemt. Deze kortingsactie geldt ook voor een serie darm-
spoelingen.

Het initiatief voor deze kavelruil
kwam een tweetal jaren geleden mede
van de familie Niks uit Baak. Deze wil-
de hun landgoed optimaliseren en
verkleinen en nam contact op met Ge-
biedsmakelaar Marcel Schiphorst,
eveneens uit Baak. Ook de familie Hel-
mich bleek belangstelling te hebben
voor het optimaliseren van percelen
grond. Doordat de Provincie Gelder-
land in samenwerking met Water-
schap Rijn en IJssel zoekende was naar
ruimte voor het project ‘Baakse Beek –
Veengoot’ vielen de puzzelstukjes
goed in elkaar. Het was het begin van
een grootschalige project tot kavel-
ruil, waar in totaal 54 eigenaren aan
deelnamen. Niet alleen de landgoed-
beheerders, maar ook boeren- of agra-
rische bedrijven, particulieren en de
gemeenten Bronckhorst en Zutphen. 

De verschillende percelen werden
gelnventariseerd en uitgeruild, totdat
deze voor de betrokkenen op de meest
gunstigste manier nabij de woning of
het bedrijf kwamen te liggen. Hierbij
is rekening gehouden met de haal-
baarheid van de ruil, bestaande be-
stemmingsplannen, claims van de be-

lastingdienst op landgoederen, regu-
liere pacht, waterzones en de ecologi-
sche verbindingszones. 

Kavelruil wordt toegepast voor het ver-
beteren van de verkaveling, voor effi-
ciëntere bedrijfsvoering en kostenbe-
sparing. Voordelen zijn dat de huiska-
vels kunnen worden vergroot, kavels
worden geconcentreerd, de afstanden
verkleind en de kavelvorm verbeterd.
Ook de verkeersveiligheid zal toene-
men. 

Voor de gemeente Bronckhorst bete-
kent deze ruilverkaveling een kosten-
besparing op herstelwerkzaamheden
van de wegen. Deze hebben flink te lij-
den onder het woon-werkverkeer van
de zware tractoren en landbouwma-
chines. 

Voor verkavelingprojecten heeft de
Provincie Gelderland subsidies voor
notaris- en kadasterkosten beschik-
baar. De Stichting Bevordering Kavel-
ruil Gelderland, SBKG, begeleidt hier-
in. Helaas berichtte Nieuwe Oogst, le-
denblad van LTO Noord, op 11 septem-
ber jl., slechts vier dagen voor het pas-

seren van de acte van ‘Kavelruil Land
van Baak’, dat de Provincie Gelderland
met onmiddellijke ingang een subsi-
diestop heeft afgekondigd voor land-
bouw, natuur en landschap. Gedepu-
teerde van de Provincie Gelderland
Harry Keereweer, met Landelijk Ge-
bied in de portefeuille, heeft met posi-
tief resultaat over dit besluit gesprek-
ken gevoerd met de provincie. “Het
ziet er naar uit dat de regeling voor dit
project alsnog doorgang zal vinden,”
bevestigt specialist Agrarisch Recht
notaris mr. Henk-Steven Kleinburink
van Tap Tromp van Hoff Notarissen in
Doetinchem. Provincie Gelderland
kan in dit project, waarbij er een rela-
tie is met het Actieplan Grond en
waarbij reeds goedkeuring door GS is
verstrekt voor de aankoop in deze ka-
velruil voor nieuwe natuurgronden,
ruimte geven om het geheel financi-
eel af te wikkelen. 

Bij de notaris mr. Kleinburink werd de
acte op woensdag 15 september gepas-
seerd, in het bijzijn van de landeigena-
ren Ernest, Frans en Pia Helmich en
Jan en Antoinette Niks, die belangstel-
lend toekeken. Na verkorte voorlezing
en ondertekening door Klerk Arjan
Klein Hazebroek, Marcel Schiphorst
namens de 54 landeigenaren en mr.
Kleinburink zelf konden partijen een
toost uitbrengen. Bij het Kadaster zijn
de nieuwe percelen inmiddels geregi-
streerd.

Project ‘Kavelruil Land van Baak’ afgerond

Vrijwillige ruilverkaveling in Bronckhorst

Bronckhorst - Maar liefst 54 landeigenaren hebben meegewerkt aan vrij-
willige ruilverkaveling in de gemeente Bronckhorst. In totaal gaat het om
306 ha grond met een transactiewaarde van 14 miljoen euro. Het ruilver-
kavelinggebied loopt diagonaal door de gemeente Bronckhorst: van
Hummelo, Olburgen, via Baak en Hengelo naar Vorden en staat beschre-
ven in de acte ‘Kavelruil Land van Baak’.

Bij het ondertekenen van de acte waren onder meer aanwezig (v.l.n.r.) notaris mr. Henk-Steven Kleinburink, Marcel Schiphorst, Ernest Hel-
mich en Jan Niks.

De afgelopen jaren hebben vele liefheb-
bers en belangstellenden de weg naar
Het Klavier gevonden voor diverse pia-
nowensen. Dat kan variëren van de
aanschaf van accessoires zoals een
hygrometer of een pianoloper tot de
huur of aanschaf van een piano, of het

volgen van pianolessen. Voor de lessen
kan men vrijblijvend een folder aanvra-
gen met cursussen en prijzen of eens
binnenlopen om kennis te maken tij-
dens de openingsuren van Het Klavier.
Ook wanneer men zich wil oriënteren
op een instrument is men van harte
welkom. Daarnaast staan er drie mooie
en bijzondere concerten op het pro-
gramma, in oktober, december en april
waarin de piano vaak een grote rol
speelt. Via de website, www.het-kla-
vier.nl en in de advertenties en persbe-
richten van Contact kan men van deze
activiteiten op de hoogte blijven.

Seizoenstart bij Het Klavier
Vorden - Het Klavier is deze maand
alweer 3 jaar in Vorden gevestigd.
Inmiddels is het seizoen in volle
gang. De concerten staan gepland,
de pianolessen zijn weer begonnen
en de piano’s in de showroom
staan er weer opgepoetst bij.
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De groep Woud der Verwachting ver-
beelden de tijd en cultuur uit de
Graafschap. Zij maken ook de beteke-
nis van het middeleeuwse hertogdom
Gelre en de graafschap Zutphen uit
het werk van de Gebroeders van Lim-
burg duidelijk. Tot nu toe trad Het
Woud der Verwachting alleen op in
Nijmegen, maar na een aantal kos-
tuumshows dit voorjaar in New York
komt een topselectie naar Doesburg.
Wie mag u verwachten? Leden van het
Hof van Gelre: de Erfmaarschalk van

Gelre, Dirk IV van Wisch; de Nijmeeg-
se Burggraaf Willem van Bronckhorst;
de heraut Gelre, Claes Heynenszoon,
de heraut Kleef Christoferus en een
hellebaardier. Van het augustusblad
van de kalenderserie uit het getijden-
boek Les Très Riches Heures dat de Ge-
broeders van Limburg illumineerden
voor Jean, Duc de Berry komt de ruiter
Charles, Duc d'Orléans in gezelschap
van een hondenmeester en een valke-
nier. De figuranten vormen met el-
kaar een integraal verhaal, waarin de
ikonen van het werk van de Gebroe-
ders van Limburg wordt verbeeld. Be-
halve in Nijmegen en in New York is
dit gezelschap nergens eerder opge-
treden. Kaarten voor deze avond zijn,
inclusief een glas wijn in de pauze
verkrijgbaar tijdens openingsuren in
streekmuseum De Roode Tooren,
Roggestraat 9-13 te Doesburg. 
Na afloop van de Middeleeuwse avond
ontvangt iedereen een bijzonder aan-
denken aan dit jubileum. Het is ook
mogelijk kaarten te bestellen per
email: deroodetooren@hetnet.nl of
via tel. (0313) 47 29 68. 
Het restant kaarten is eventueel
’s avonds aan de kerk beschikbaar.

Historische vereniging Stad en Ambt

Jubileumactiviteit

Doesburg - In verband met hun 60-
jarig bestaan is er op 25 september
een unieke Middeleeuwse avond in
de Gasthuiskerk te Doesburg. Be-
halve voor leden is deze bijeen-
komst ook toegankelijk voor niet-
leden. De Middeleeuwse avond be-
gint om 20.00 uur (kerk open 19.30
uur). Er wordt een gevarieerd pro-
gramma geboden met als hoogte-
punt een presentatie van de mid-
deleeuwse groep Het Woud der Ver-
wachting, gelnspireerd op het ge-
tijdenboek van de middeleeuwse
kunstenaars Paul, Herman en
Johan van Limburg (1400-1416).

Gezellig samen met vriendjes of fami-
lie lekker naar buiten om eikels, beu-
kennootjes of tamme kastanjes te ver-
zamelen, maar ook walnoten, mals-

kolven, hazelnoten, zonnebloempit-
ten en kattenvoer zijn van harte wel-
kom. Alle dieren (vogels, reeën, eek-
hoorns, egels) zijn er dol op. Natuur-

lijk is er weer een kleine attentie voor
de jonge dierenvrienden. Verder heeft
‘Noach’ behoefte aan oude handdoe-
ken, theedoeken en washandjes, om-
dat het alweer zo druk was, dat Toon
en Petra bijna door de voorraad heen
zijn. Bel even naar ‘Noach’ (tel. 0314-
390027) als je iets wilt komen bren-
gen.

Help ‘Noach’ een handje

Halle - De dieren die bij Opvang Noach worden binnengebracht, hopen
ook dit jaar op veel enthousiaste verzamelaars zodat ze van al dat lekkers
kunnen smullen. Toon en Petra kunnen dat niet alleen en hopen dat die-
renliefhebbers de komende weken tijd hebben om voedsel in te zamelen.

De school was helemaal versierd,
bruidjurken stonden in de gang ten-
toongesteld, evenals ringkussentjes,
tassen en schoenen. Ook de trouwfo-
to’s van de ouders hadden een plekje
gekregen. In de school was een trouw-
zaal ingericht. Het bruidspaar werd op
het schoolplein opgewacht en toege-

zongen. Door de erehaag van kinde-
ren, ouders en collega-leerkrachten,
mochten Martine en Rob de school
binnengaan. Daar gingen de leerlin-
gen op hun plek zitten. Zij waren alle-
maal op zijn feestbest aangekleed met
zelfgemaakte corsages opgespeld. De
rode loper was uitgerold en daarover

kwamen Martine en Rob naar voren. 
De Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke
Stand van de gemeente Bronckhorst,
mevrouw Ans Laurens was aanwezig.
Zij trouwde het paar nog eens en het
was allemaal net echt, met twee getui-
gen, een ringenbrenger en een heuse
trouwakte. 

Na de plechtigheid werd het kersverse
bruidspaar getrakteerd op een dans,
een quiz en natuurlijk cadeaus en feli-
citaties.

Trouwerij in St. Willibrordusschool

Olburgen - Juf Martine Helmink trouwde vrijdag 17 september jl. met
haar Rob Menting. Op maandagochtend 20 september deden zij hun brui-
loft nog een keertje ‘dunnetjes’ over: op school. Weken hebben de leerlin-
gen van de St. Willibrordusschool er naar toe geleefd en nu was het zover.

Juf Martine en Rob liepen over de rode loper de trouwzaal door van de St. Willibrordusschool.

Erik Brummelman had al vroeg in de
partij een dam tegen, maar wist deze
ten koste van een schijf van het bord te
laten verdwijnen. In het eindspel
kreeg hij het nog even moeilijk maar
sleepte er toch een punt uit. Wim Eij-
kelkamp ook al lang een schijf achter
wist de eerste nederlaag niet te voor-
komen net zoals Jan Luiten die alles
nog uit de kast haalde, maar het
mocht niet baten. Uiteindelijk bepaal-
de Saidu Keta de eindstand op 3-5 door
als laatste in een mooie partij het eind-
spel positioneel zeer goed uit te spe-
len. In Beltrum traden Arnoud de
Greef, Harry en Jaap Vos aan voor de
eerste landelijke bondswedstrijd voor
DIOS-Achterhoek aan. Arnoud komt
uit in DIOS 1 die in de hoofdklasse
speelt en boekte de enige overwinning
voor DIOS 1 tegen Huissen 2. Ze verlo-

ren nipt met 9-11. DIOS 2 ging harder
onderuit met 7-13 tegen het sterke
Hattem waarin zelfs vier dames deel-
namen die eveneens goed wisten wat
dammen is. Jaap verloor zijn partij al
snel door een blunder. Harry wist nog
wel kleine winstkansjes te creëren,
maar kwam niet verder dan remise.

De gespeelde wedstrijden voor de on-
derlinge competitie:
Arnoud de Greef - Jaap Vos 2-0
Ben Okken - Rodier Evers 2-0
Harry Vos - Jan Bosch 1-1
Henk Lansink - Berend Rossel 1-1
Jan Heijink - Tonny Hoebink 1-1
Yke Schotanus - Gerrit Hulshof 2-0
Wim Sloetjes - Gerrit Kreunen 0-2
Johan Wentink - Henk Dijkman 2-0

STANDEN:
Groep A: 
1. A. de Greef 2-4, B. Okken 2-4
Groep B:
1. Y. Schotanus 2-2, G. Kreunen 2-2
Groep C:
1. B. Harkink 1-2, W. Eijkelkamp 1-2

Verder vind u alles van DCH op de site:
http://members.chello.nl/d.hesselink/dch 
email : damclubhengelo@chello.nl

Dammen
Afgelopen week speelde het derde
team van DCH haar eerste bonds-
wedstrijd. Zij ontvingen thuis DVT
2 uit Terborg die vorig seizoen de
hekkensluiter was in de tweede
klasse regio Oost. Maar nu kwa-
men zij toch in een wat sterkere op-
stelling wat al snel tot problemen
leidde bij het derde team.
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Een hond opvoeden is leuk, maar niet
altijd even makkelijk. Wij mensen zijn
erg verbaal ingesteld. Vaak zeggen we
wat de hond moet doen (of laten)
maar 'luistert' hij niet. Logisch want
hij verstaat geen Nederlands. We zul-
len dus op een andere manier duide-
lijk moeten maken aan de hond wat
wel en niet de bedoeling is. Dat kun-
nen we hem op een leuke, speelse ma-
nier leren. Hierdoor leert hij onze taal
beter begrijpen en zal hij ook graag
doen wat u van hem vraagt. Daarnaast
leren wij u ook een beetje de 'hondse'
taal te 'spreken'. In het gecontroleerde
vrij spelen voor of na de lessen leert de
pup op een prettige manier met zijn
soortgenoten om te gaan. Naast de ver-
schillende opvoedcursussen kunt u bij
ons ook terecht voor diverse honden-
sporten en gedragstherapie.

Niet alleen mensen en paarden doen
aan sport maar ook honden. Behen-
digheid is één van de meest populaire
hondensporten waarbij de hond, door
de handler (geleider) gestuurd, een
parcours aflegt met allerlei hindernis-
sen. Uitgangspunt bij Excellent Dogs
is dat elke training plezier voor twee
dient te zijn. Omdat alle honden het
leuk vinden om samen met hun baas-
je iets te doen is het op een positieve
manier aanleren van de hindernissen

echt niet zo moeilijk. Het samen bezig
zijn versterkt op een gezellige, natuur-
lijke en gezonde manier het contact
tussen eigenaar en hond en houdt hen
beiden fit en alert.

Niet alleen het plezier is belangrijk
maar ook de veiligheid. De hindernis-
sen voldoen aan de hoogste veilig-
heidseisen, zodat de hond zich niet
kan blesseren. 

Niet voor elke hond is behendigheid
geschikt maar elke hond kan speuren!
Deze lessen worden individueel gege-
ven in de prachtige bossen rondom Lo-
chem en Laren. Elke hond met een
neus - groot, klein, oud, jong, met
prachtige stamboom of zonder - kan
speuren. Alleen met jonge honden die
zich nog niet zo lang kunnen concen-
treren trainen we korter. Naast indivi-
duele training is het ook mogelijk in
tweetallen te speuren. 

Ook verzorgen zij regelmatig lezin-
gen. In oktober staat er een lezing over
het voorkomen van en hoe om te gaan
met vuurwerkangst op het program-
ma. Meer informatie hierover kan
men lezen op de website. 

Voor het adres van onze website, zie
onze advertentie elders in dit blad.

Hondenschool Excellent Dogs
voor sport en opvoeding

Regelmatig start Excellent Dogs, hondenschool in Exel, met nieuwe
cursussen in opvoeding, training, speuren en agilitysport, ook wel behen-
digheid genoemd.

Wie aangifte wil doen, kan dat op dit
moment op drie manieren. In sommi-
ge gevallen kunt u uw aangifte via in-
ternet afhandelen. Dit is het geval
wanneer er bijvoorbeeld geen daderin-
dicatie is, bijvoorbeeld bij diefstal van
een fiets, zonder dat er getuigen zijn.
Naast internetaangifte kunt u ook een
afspraak maken om op het politiebu-
reau aangifte te doen. U belt dan via
tel. 0900-8844 en maakt een afspraak
om naar het politiebureau te komen.
Tot slot kunt u schriftelijk aangifte
doen met behulp van een aangiftefor-
mulier.

Met de telefonische aangifte biedt de
politie een vierde mogelijkheid om
aangifte te doen. Het is bedoeld voor
mensen die bijvoorbeeld geen tijd heb-
ben om naar het politiebureau te
gaan, of niet naar het politiebureau
kunnen komen. 
Voor een telefonische aangifte maakt
u eerst een belafspraak via tel. 0900-
8844. De politiemedewerker geeft aan
welke bescheiden en/of gegevens u bij
de hand moet houden tijdens de tele-
fonische aangifte. Op het afgesproken
tijdstip belt de politie de aangever. De
politiemedewerker neemt de aangifte

op. Het lijkt dan ook erg op het doen
van aangifte op een politiebureau met
dat verschil dat de burger en de poli-
tiemedewerker elkaar niet kunnen
zien. In de pilotfase kunt u telefonisch
aangifte doen van die feiten die nu
ook van toepassing zijn op het doen
van een aangifte via internet. De pilot
is gestart op woensdag 15 september
en loopt tot en met december van dit
jaar. Na de pilot volgt een evaluatie
van dit project. Het is dan belangrijk
om te beoordelen hoe de burger telefo-
nische aangifte heeft ervaren. Wat
gaat er goed en wat kan er beter? Hoe
vaak heeft de burger gebruik gemaakt
van de optie telefonische aangifte? Is
het noodzakelijk om het aantal feiten
dat voor telefonische aangifte in aan-
merking komt uit te breiden?

Politie start pilot ‘Telefonische Aangifte’
Regio - Vanaf woensdag 15 september kunnen burgers ook telefonisch
aangifte doen bij de politie Noord- en Oost-Gelderland. Dit houdt in dat u
niet naar het politiebureau hoeft, maar vanaf elke willekeurige plek
telefonisch aangifte kunnen doen.

Sap van eigen appel- en perenoogst -
hoe werkt dat? Neem de appels- en pe-
renoogst mee naar Fruitbedrijf Hor-
stink en stort deze op de band van de
Mobipers. Het fruit wordt gewassen,
geraspt en geperst. Het verse sap
wordt gepasteuriseerd (ca. 80° C) en di-
rect afgevuld in 5 liter bag-in-box ver-

pakking. Het sap van de eigen appel-
en perenoogst kan gelijk worden mee-
genomen. Afhankelijk van het ras en
de kwaliteit van het fruit kan de sap-
opbrengst 70% zijn. De verpakking is
gesloten minimaal 2 jaar houdbaar en
na opening minimaal 2 maanden (ook
buiten de koeling). De kosten zijn

slechts 1 euro per liter, persen inclu-
sief verpakking. 
Wie zelf geen fruit heeft kan ook ge-
nieten van puur appelsap. Er zullen
ook appels van Horstink verwerkt wor-
den tot heerlijk sap. Dit zal het gehele
jaar door te koop zijn in de boerderij-
winkel. 
Fruitbedrijf Horstink, Prinsenmaat-
weg 3, 7224 NE Rha/Steenderen, tele-
foon (0575) 451643 of (06) 23676913.
De boerderijwinkel is dinsdag, don-
derdag, vrijdag en zaterdag geopend.
Kijk voor meer informatie op
www.mobipers.nl of op 
www.fruitbedrijfhorstink.nl

Zaterdag 16 oktober - sap persen bij Fruitbedrijf

Heerlijk sap van eigen appel- of perenoogst!

Steenderen - Het is weer oogsttijd in de boomgaard. Niet alleen bij de pro-
fessionele fruitteler, maar ook in de particuliere tuinen en de hoogstam-
boomgaarden begint het fruit te kleuren. Niks lekkerder dan een verse
appel of peer van eigen boom. Maar soms hangt er te veel fruit om op te
eten of zelf te verwerken. Op zaterdag 16 oktober aanstaande komt Mobi-
pers naar Fruitbedrijf Horstink te Steenderen om het fruit te persen, om
zo het hele jaar door te kunnen genieten van eigen sap!

Martin Nieuwenhuis en Tom Horstink laten de laatste HSL appels tot sap persen. Op de achtergrond staat de eigenaar van de Mobipers.

Rock & RoMenz is een band met vijf
enthousiaste muzikanten die werk-
zaam zijn bij het dezelfde bedrijf,
zorgverzekeraar ‘Menzis’. Onder de
naam ‘Menzis Band’ werden de eerste
noten in 2008 gespeeld, maar in 2009
werd de naam veranderd in ‘Rock &
RoMenz’. De band speelt inmiddels re-
gelmatig op feestjes en gelegenheden,
zowel binnen Menzis als daarbuiten. 

Het grootste probleem voor de band is
de oefenavond, want de woonlocaties
liggen nogal ver uit elkaar. Twee band-
leden komen uit Groningen, één
woont in Duitsland, één in Hengelo(o)

en Zelhemmer Gerrie Evers maakt de
band compleet. Voor een oefensessie
wordt er dan ook veel gereisd. De band
werd opgericht door Geri Sanders. Zij
zingt en speelt tenorsaxofoon. 
Naast Geri spelen Gerrie Evers - zang,
gitaar en mondharmonica, Bert Kleij-
weg - sologitaar, Chris Grevengoed -
basgitaar en Bert Winterink - drums.
Rock & Romenz speelt covers vanaf de
sixties tot heden, in allerlei stijlen mu-
ziek. 

U kunt wekelijks de uitzendingen van
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ bij-
wonen (er wordt geen entreegeld ge-
vraagd) of beluisteren via Radio Ideaal
en de livestream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Rock & RoMenz op podium bij LIVE@IDEAAL.ORG
Zelhem - Woensdagavond 29 sep-
tember speelt de band ‘Rock &
RoMenz’ tussen 20.00 en 22.00 uur
een aantal nummers live in het
programmalive@ideaal.org, dat
vanuit Café ‘de Mallemolen’ in
Zelhem wordt uitgezonden.

Het woord ‘heks’ betekent eigenlijk
wijze vrouw. Natuurmonumenten is
op zoek naar moeders en dochters
die deze oeroude taak op zich ne-
men. Je leert dan alle kneepjes van
het heksenvak. Ook vaders en zonen
mogen natuurlijk mee als tovenaars.
Stap dus op je snelste tovenaarsbe-
zem en zorg dat je erbij bent! Kom op
zondag 26 september naar de hek-
senheisa van Natuurmonumenten
en beleef deze magische dag. Tussen
11.00 en 15.00 uur kun je meedoen
vanaf de watermolen op landgoed
Hackfort in Vorden. Deelname aan
de Heksenheisa kost ¤4,50 per kind
voor leden van Natuurmonumenten
en ¤7,50 per kind voor niet-leden.
(Groot)ouders mogen gratis mee.
Vooraf aanmelden is niet nodig! Kom
al vast in de stemming en kijk op
www.nm.nl/heksenheisa

Heksen kennen bijna ieder plantje
en beestje dat er leeft. Voor hun to-
verdrankjes gebruiken ze allerlei ge-
neeskrachtige kruiden. En ook met
rattenkeutels en dassensnot weten
ze raad. Daarvan maken ze de gekste
brouwsels. 

Tijdens de Heksentoer ga je het bos
in en leer je door de ogen van een
heks naar de natuur te kijken. Kom
verkleed als heks, want met een
mooie heksenhoed en heksenmantel
gaat het toveren natuurlijk veel mak-
kelijker. Tijdens de Heksentoer leer
je hoe je een toverdrank maakt en
verzin je eigen toverspreuken om
dieren in het bos te helpen. Kom ook,
neem een glazen potje mee voor je
eigen toverdrank en zorg dat je erbij
bent! Zet deze dag alvast in je agenda
en kom in de stemming op (hier vind
je ook de adressen van alle
locaties).Voor meer activiteiten
www.natuurmonumenten.nl 

Voor meer informatie kan men bel-
len met boswachter Willem Regt op
(0575) 55 55 60.

Word heks in een dag

Heksenheisa 
landgoed Hackfort
Vorden - Als je niet als heks gebo-
ren bent, kun je er toch een wor-
den, en dat in één dag! Heksen be-
schermden honderden jaren lang
de natuur maar niemand be-
schermde de heksen.

Voetbal
ZATERDAG 25 SEPTEMBER. 
Junioren. 
Halle A1-Witkampers A2. Aanv. 14.30; 
DVC '26 B3-Halle B1. Aanv. 12.30 uur; 
Viod C4-Halle C1. Aanv. 13.00 uur.

Pupillen. 
Halle D1-Zelos D3. Aanv. 11.00 uur; 
Halle E1-Fc. Zutphen E6. Aanv. 9.30; 
Halle E2-Sc. Doesburg E2. Aanv. 9.00; 
Zeddam F1-Halle F1. Aanv. 9.00 uur; 
Keijenborgse Boys MP1-Halle MP1.
Aanv. 11.00 uur.

ZONDAG 26 SEPTEMBER. 
Senioren. 
Halle 1-Diepenheim 1. Aanv. 14.30 uur; 
Winterswijk 3-Halle 2. Aanv. 9.30 uur; 
Halle 3-Lochuizen 3. Aanv. 10.00 uur; 
Halle 4-Ruurlo 7. Aanv. 10.00 uur; 
Gendringen dames 2-Halle dames 1.
Aanv. 10.30 uur.

S.V. Halle





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

Iets te organiseren?
Posters, fl yers...

drukkerijwww.weevers.nl

Bouwkundig Tekenburo
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TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Vrijstaande woonboerderij 
met weiland

De diaconie van de protestantse gemeente te Hengelo (Gld) biedt
openbaar bij inschrijving te koop aan:

Een vrijstaande woonboerderij met ondergrond, erf, tuin, weiland
en aanhorigheden staande en gelegen aan de Oude Varsselseweg 2
te Hengelo (Gld), kadastraal bekend gemeente Hengelo, sectie K,
nummers 2467 en 2468, tezamen groot 0.70.70 ha.

De gunning wordt voorbehouden aan de diaconie.

Bezichtiging van het object is mogelijk op woensdag 6 oktober a.s.
tussen 14:00 uur en 16:00 uur.

Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het 
Kantoor der Kerkelijke Goederen, Postbus 675, 3800 AR te Amersfoort, 
tel.033-4671010, fax 033-4656786 of via e-mail: r.radstake@kkgkka.nl

De inschrijfformulieren dienen op woensdag 20 oktober 2010 
tussen 15:00 uur en 15:15 uur te worden ingeleverd in verenigings-
gebouw “Ons Huis”, Beukenlaan 30, 7255 DM Hengelo (Gld).
Opening vindt aansluitend plaats in voornoemd verenigingsgebouw.
Iedere inschrijver kan hierbij aanwezig zijn.

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een 
rentmeesterskantoor ten dienste van de Nederlandse protestantse kerk

Masselink de Covik
vertrouwd – vernieuwdb
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Tijdsbesparing, Investeringsdruk
Overweegt u het voeren uit handen te geven?

Dinsdag 28 september 2010, 20.00 uur in zaal Den Bremer te Toldijk

houden wij een informatieve bijeenkomst voor alle geïnteresseerden met als thema:

“het voeren van uw koeien in loonwerk”
Hierbij zullen een aantal gastsprekers aanwezig zijn waaronder Agri-Oost, Heersink Voertechniek en een melkveehouder met een

aantal jaren relevante (werk)-ervaring met voeren in loonwerk. 
Wij nodigen u van harte uit om samen over dit thema van gedachten te wisselen met als doel te inventariseren of hiervoor voldoende

belangstelling is in ons werkgebied.

grondverzet • loonwerk • sloopwerk • transport(container)

 

      
             Veelzijdig in bouwen en advies. 

 
                 Vertrouwde kwaliteit voor een scherpe prijs! 

 
Toverstraat 5, 7223 LN Baak, 0575 441677  

   www.wolbrink-masselink.nl 
 

Nieuwbouw Verbouw Utiliteitsbouw Renovatie Onderhoudswerk Monumenten 
Stallenbouw Machinale- houtbewerking 

 



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

TEKENAAR-CONSTRUCTEUR M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenr.; VIW00440

Werkzaamheden;
In deze functie bent je een belangrijke spil binnen een klein team.
Je kunt jezelf omschrijven als een innovatieve duizendpoot. Je
weet snel tot een oplossing te komen als zich een uitdaging
aandient. Het betreft een allround functie in een zeer dynamische
en internationale omgeving. 

Functie eisen;
- Relevante afgeronde opleiding op MBO-niveau;
- ervaring met AutoCad/Inventor;
- goede communicatieve eigenschappen;
- ervaring in constructie van scheepsbouw is een pré.

CNC DRAAIER M/V
Omgeving Zutphen - fulltime - vacaturenummer; VIW00426

Werkzaamheden;
Wij zoeken een ervaren CNC frezer die zelfstandig de draaibank
kan besturen. Heb je ervaring als CNC draaier dan komen wij graag
met jou in contact!

Functie eisen;
- Ervaring met CNC draaien, bvk. Fanuc of Okuma;
- technisch inzicht en kunnen programmeren;
- werken in dagdienst.

COMMISSIONING ENGINEER M/V
Omgeving Dinxperlo - fulltime - vacaturenr.; VCP00438

Werkzaamheden;
De Engineer zal installaties in binnen en buitenland in bedrijfstellen
en de klant instrueren / trainen op het gebied van waterzuiverings-
installaties en zorgt voor het oplossen van procesproblemen bij
projecten. Je begeleidt en controleert processen in de opstart
fase en zorgt voor de (proces technische) oplevering van het
project, waarbij ook het realiseren van de gemaakte afspraken
ten aanzien van te behalen kwaliteitseisen in acht worden genomen.

Functie eisen;
- Minimaal MBO+ / HBO werk- en denkniveau;
- minimaal twee jaar ervaring in een technische functie;
- ervaring met zuiveringsprocessen;
- talenkennis : Engels en Duits;
- bereidheid tot reizen (± 50% van de tijd in het buitenland).

TIG LASSER M/V
Omgeving Winterswijk - fulltime - vacaturenr.; VMK00441

Werkzaamheden;
Het vanaf tekening samenstellen van metaalproducten van hoog-
waardige kwaliteit. 

Functie eisen;
- TIG lassen minimaal niveau 2;
- ervaring in de metaal.

ENGINEER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - fulltime - vacaturenr.; VMK00352

Werkzaamheden;
Het zo kostenbewust/gestandaardiseerd mogelijk construeren en
technisch berekenen van hydrolische cilinders volgens geldende
productienormen, het tekenen van hoofd en subtekeningen die
horen bij de geconstrueerde cilinder m.b.v. AutoCAD, stuklijsten
samenstellen en deze in ERP systeem invoeren, het vaststellen
van levertijden in overleg met de betrokken afdelingen en het
incidenteel uitvoeren van werkvoorbereidingsactiviteiten.

Functie eisen;
- MBO+/HBO WTB;
- kennis en ervaring met technische toepassingen op het gebied

van hydrauliek;
- kennis van het voorbereidend proces t.b.v. productieactiviteiten;
- beheersing van ACAD en ERP systeem.

Welgro B.V., met vestigingen in Groenlo en Kleve (Dld.), fabriceert
reeds tientallen jaren bulkwagens voor veevoeders, meelproducten
en granen. Jaarlijks gaan er zo’n 120 bulkwagens naar klanten in
Europa, het Midden-oosten en Afrika. Welgro is een gezond bedrijf
waar ruim 125 medewerkers werkzaam zijn en heeft een reputatie
opgebouwd in kwaliteit betrouwbaarheid en innovatie. 
Welgro produceert in eigen huis ze verzorgen het gehele traject 
van het ontwerp op de CAD afdeling tot en met het spuiten en 
het aanbrengen van logo’s en after sales.

Vanwege uitbreiding van de afdeling engineering zijn wij namens
Welgro B.V. op zoek naar een:

ENGINEER 
(tekenaar/constructeur)

die op zoek is naar een volgende stap in zijn loopbaan.

Functie-inhoud
• Verzorgen van de werkvoorbereiding voor tankbouw;
• Ordergebonden en/of projectmatig teken- en constructiewerk;
• Schrijven van technische handleidingen van afgeleverde bulkwagens.

Functie-eisen
• Analytisch ingestelde HTS-er Wtb;
• Ervaring met 3D-CAD-software, bij voorkeur Inventor;
• Communicatief goed onderlegd.

Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot Ingrid van der Wagt,
zij is te bereiken onder nr. 0575-555518. Sollicitaties kunt u richten aan:
Euro Planit Personeelsdiensten; Postbus 50, 7250 AB Vorden 
of via E-mail naar i.vanderwagt@europlanit.nl

Transil is al ruim 20 jaar een constructiebedrijf dat silowanden, cellendekken
en trechters maakt voor de Europese markt. Voor meer informatie kunt u bellen
met telnr.: 0314-623701 of kijk op de website: www.transil.com 

Wij zijn per direct op zoek naar: 

Een constructie bankwerker/Lasser MAG

Functie-inhoud:
We zoeken een vakman die uiteindelijk het vaste team kan versterken. 
Het streven is zo veel mogelijk allround mensen, zodat we van werk kunnen 
wisselen en gemakkelijk in ploegendienst kunnen, aangevuld met uitzendkrachten.
Technisch inzicht/sleutelervaring is een pre. Ervaring met een lasrobot is ook een Pre.
I.v.m. de samenstelling van het team bij voorkeur ca. 5 tot 10 jaar ervaring. 
Geen beginners. Ook ervaring met plaatbewerkingsmachines is een pre. 
Lassen MAG meerdere posities (dunwandig) mag geen probleem voor je zijn. 

Interesse?
Stuur dan uw sollicitatie inclusief CV naar Harrisvisser@transil.com of Transil B.V.,
t.a.v.: Boudewijn Jansen, Postbus 95, 7020 AB  Zelhem. Fax 0314-623858.  
U kunt ook contact op nemen met: 0314-623701

www.transil.com

Prinzen BV automatiseert de verwerking van eieren 
in de pluimveesector (legbedrijven, broederijen en 
pakstations). 

Prinzen is onderdeel van de Venco Groep te Eersel, 
een familiebedrijf met ondernemingen die een breed 
scala aan innovatieve oplosingen voor de pluimvee-
sector ontwikkelen en leveren. De systemen en pro-
ducten worden over de gehele wereld geëxporteerd 
via een uitgebreid dealernetwerk.

Bij de groep zijn circa 250 medewerkers werkzaam, 
waarvan 65 bij Prinzen, op verschillende vestigingen 
in Nederland, Groot-Brittannië, Spanje, Brazilië en 
China.

Prinzen BV - Weverij 18 - 7122 MS - Aalten - Tel: 0543 490060 

Om het gezonde groei-

scenario in te kunnen vul-

len, komt Prinzen BV graag 

in contact met kandidaten (m/v) 

voor de volgende fulltime functies:

Internationaal service technicus, 

voor de afdeling Service, niveau MTS +, 

voor een wereldwijde inzet op complexe in-

stallaties

                                                                                                              

Projectcoördinator, voor de afdeling Sales, 

niveau MTS-wtb, voor de eenduidige vertaalslag 

van commercie naar techniek v.v.

Een volledige beschrijving van de functie inhoud 

en wat wij voor de bovengenoemde vacatures van 

de kandidaten verwachten, is te lezen op onze 

website www.prinzen.com
   

C
o

m
p

le
te

 S
o

lu
t
io

n
s

 I
n

 E
g

g
 H

a
n

d
li

n
g

 E
q

u
ip

m
e

n
t

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld



Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 20 t/m zondag 26 september 2010. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. 
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

3.56

Appel-, abrikozen- 
of kersenflappen
4 stuks naar keuze

2.-
4 stuks

Rijst    
pandan, basmati of snelkook, 
2 pakken of zakken à 400-1000 gram 
naar keuze

  Bijv.: Snelkook, pak 400 gram 
en Basmati, zak 1 kilo

3.28

2 stuks

1.64

2e
 gratis!*

    apS
reine, barisart of marie henriette, 
fles 500-1500 ml of 6-pack 
à 6 x 500 ml, 2 stuks naar keuze

  Bijv.: Reine, 2 flessen à 1.5 liter

1.30

2 stuks

0.97

2e

halve
   prijs!***

7.99
sjirpretil-eitca  11.1  

Amstel*    
krat à 24 flesjes x 30 cl 11.39

3.99Nieuwe oogst 
aardappelen        
zak 5 kilo

50%
korting!

 sitarg 1 +  
Webbie clip  

 OP=OP

1.99

Braad- of 
sukadelappen
voordeelpak

3.99
per 500 gram

actie-kiloprijs 7.98
6.49

Gratis
Bij elke €15.-* en actieproducten

    niddupoud anoM g
alle soorten, 2 duopakken 
à 2 x 125 gram naar keuze

1.70 1.492 stuks

+1 gratis
Webbie

Page
toiletpapier 
zacht & sterk

nellor 23 kapleedroov  

10.997.49
+2 gratis
Webbies

4.49

2.99
per kilo

Rundergehakt 
    lerutan

Slamelange 
ijsbergsla naturel, 
gemengd extra of 
met tuinkruiden, 
zak 200 gram 
1.19/1.39 

1.39 0.89

    sreiul srepmaP
alle soorten, 
3 pakken naar keuze

29.97

3 stuks

19.98

3e
 gratis!

Wagner pizza Sensazione
alle soorten, per stuk

1.99

2.79

Coburger ham
vers van het mes

1.39
per 100 gram

1.85


