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wint ballonnen-
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Lindes feest

Uitgave:
Weevers Grafimedia
(0575) 55 10 10

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 98
Winterswijk (0900) 500 9000

Dinsdag 
24 september 2013

75e jaargang 
no. 29

De gymvereniging had qua bestuur 
een onderbezetting. Er werd van 
alles geprobeerd om de vacatures 
in het bestuur op te lossen, echter 
zonder succes. Vandaar dat tijdig 
werd aangegeven dat de avond-
vierdaagse voortaan door anderen 
moest worden georganiseerd. Het 
bestuur van Sparta deed daarbij 
een beroep op de sportverenigingen 
die Vorden rijk is. Vrij recent werd 
een oriënterend gesprek gevoerd 
met de voetbalvereniging Vorden. 
Sinds twee dagen is de kogel door 
de kerk. Johan Verstege, bestuurs-
lid van de voetbalclub Vorden hier-
over: ‘ We hebben zojuist besloten 
om de organisatie op ons te nemen. 
Wel zoeken wij nog naar partners 
die dit samen met ons willen doen. 
Eén ding is zeker, de avondwandel-
vierdaagse in 2014 gaat door! Wij 
zijn de grootste sportvereniging in 
Vorden en ons bestuur vond het 
te gek voor woorden dat er geen 
vierdaagse meer zou worden ge-
houden’, zo zegt Johan Verstege. 
De voetbalclub Vorden neemt door 
de jaren heen, elke keer zelf met 

Voetbalvereniging Vorden 
neemt organisatie 
Avondvierdaagse op zich
Vorden - Het bestuur van de voet-
balvereniging Vorden heeft dit 
weekend besloten om vanaf 2014 
de organisatie van de Avondwan-
delvierdaagse op zich te nemen. 
De afgelopen 46 jaren werd dit 
evenement met veel succes door 
de gymvereniging Sparta georga-
niseerd. Jaarlijks ruim zeven hon-
derd deelnemers spreekt wat dat 
betreft boekdelen. Afgelopen zo-
mer maakte Sparta bekend met 
de organisatie te willen stoppen.

De komende weken zal de winkel een 
kleine restyling ondergaan; alle Mitra-
uitingen zullen worden vervangen en 
één en ander zal een opfrisbeurt krij-
gen. Het assortiment zal de komende 
tijd flink groter worden, dat zal met 
name in de schappen met speciaal-
bieren en de whisky’s te zien zijn. Na 
jaren van afwezigheid, zullen ook de 
jenever, vieux en citroenbrandewijn 
van Vordens Roem terugkeren. 
“Maar ook op wijngebied willen wij 
een nog mooier assortiment aanbie-
den”, vertelt Pardijs. “Wij werken 
inmiddels al geruime tijd samen met 
Verbunt Wijnkopers. Zij bieden een 
breed en kwalitatief goed assorti-
ment wijnen. Met bekende namen als 
Salenteijn, Montes, Paul Roger Cham-
pagne en Graham’s Port.” 

Bier- en wijnproeverij
Om eenieder kennis te kunnen la-
ten maken met een groot deel van 
het nieuwe assortiment, organiseert 
Sander Pardijs vrijdag 4 oktober een 
grote wijn- en bierproeverij. Dit vindt 
plaats van 19.30 tot 22.30 uur in de 
zaal van ‘De Herberg’ in Vorden. “U 

kunt hier kennis maken met onge-
veer 60 van onze nieuwe wijnen, in-
clusief port en Champagne en rond 
de 50 nieuwe soorten speciaalbier. 
Waaronder St Feullien, Cuvee de 
Trolls, Troubadour en natuurlijk ook 
veel speciale bokbieren.” 
Tevens heeft de slijter de in Ruurlo 
woonachtige Alain Schepers, groot 

bierliefhebber, mede-organisator van 
de Zutphense Bokbierdag, bedenker 
van het Bronckhorster Abdicatie Bier 
en auteur van het boek “Een wereld 
vol Bier” bereid gevonden ons deze 
avond bij te staan. Tevens zal hij tij-
dens deze proeverij zijn boek signe-
ren. En dat alles uiteraard onder het 
genot van een hapje.

Kaarten á 15 euro zijn te verkrijgen 
bij Slijterij Sander Pardijs (nu nog 
Mitra Slijterij). Voor meer informatie 
kunt u ook bellen 0575-554264.
Vanaf woensdag 25 september begint 
de opruiming van het Mitra-assorti-
ment: ‘hoge kortingen, op is op!’
Zie ook de advertentie elders in 
Contact.

Bier- en wijnproeverij op vrijdag 4 oktober in De Herberg

Slijter Sander Pardijs gaat onder eigen naam verder
Vorden - Per 1 oktober aanstaan-
de zal de Mitra slijterij aan de 
Dorpsstraat verder gaan onder 
de naam Slijterij Sander Pardijs 
Vorden. Om de klanten beter van 
dienst te kunnen zijn en meer te 
kunnen bieden, is besloten om 
afstand te doen van de Mitra-for-
mule.

circa honderd voetballertjes aan 
de wandelvierdaagse deel. Sabine 
Wilgenhof die namens de gymver-
eniging Sparta de gesprekken met 
de voetbalclub Vorden voerde, werd 
vrijdagavond door ‘Vorden’ op de 
hoogte gebracht. ‘Hartstikke mooi 

dat de voetbalclub het over wil ne-
men. Na onze oproep aan de sport-
verenigingen had in feite alleen
‘Vorden’ concrete belangstelling. 
Blij dat de avondvierdaagse wordt 
voortgezet’, aldus een opgetogen
Sabine Wilgenhof.

JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

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

VOORDELIG VERHUIZEN TRANSPORT

WONING ONTRUIMING OPSLAG

GRATIS OFFERTE!!

DE MODEHAL
WWW.FACEBOOK.COM/DEMODEHALVORDEN

    

Industrieterrein
Werkveld te VordenKERKHOFLAAN 3c

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

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

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

Nieuw binnen: Tassen: Elders € 39,95. Bij ons € 24,95! Nieuwe collectie dames-
mode! Mannen: Tom Tailor, Jack & Jones,Cars, Engbers. Tot wel 50% korting!
Shawls € 2,50. Sieraden vanaf € 1,00. Veel kleding voor € 5,00, € 10,00 en € 15,00.
CONTAINERAANBIEDING: CONVERSE ALL STARS: € 39,95



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

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

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

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

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

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Dagmenu’s 25 september t/m 1 oktober

Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het 
menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 25 september
Bosuiensoep / Varkensmédaillons met champignonsaus, aard-
appelkroketten en groente.

Donderdag 26 september 
Züricher geschnetzeltes met rösti en rauwkostsalade / Bavaroise 
met slagroom.

Vrijdag  27 september 
Minestronesoep / Urker vispotje met aardappelpuree en groente.

Zaterdag 28 september (alleen afhalen / bezorgen) 
Spareribs met zigeunersaus, aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.

Maandag 30 september 
Gesloten.

Dinsdag 1 oktober 
Wiener schnitzel met gebakken aardappelen, groente / IJs met 
slagroom.

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

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

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 
18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 
kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

Tandarts
28 - 29 september M. Hermans, Vorden (0575) 55 22 53.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

Calamiteiten gemeente
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. 
Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 
afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 
stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 
de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 
het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 
via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 
leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan 
ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 
en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via 
tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen 
zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u 
tijdens kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 
75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten tot de 
eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennummer (06) 13 10 07 77.

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 
en huisbezoek mogelijk op afspraak.
Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 
24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 
Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 
bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, diëtetiek, 
maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 
Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 
www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 
Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

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

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-
ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

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

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 
reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 
lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / 
(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 
gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 
lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.
Openingstijden: Maandag t/m donderdag 9.30-17.00 uur. 
Vrijdag 9.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-16.00 uur.

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

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX  Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 29 september, 10.00 uur, ds. H. Westerink.
19.00 uur in de Dorpskerk, Zangdienst ’Vorden zingt’, ds. H. van 
Dalen, Kudelstaart.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 september, 10.00 uur, ds. L.M.W. Karels, Hattem.
19.00 uur in de Dorpskerk, Zangdienst ’Vorden zingt’, ds. H. van 
Dalen, Kudelstaart.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 29 september, 10.00 uur, ds. Bos, Doetinchem.

R.K. kerk Vorden
Zondag 29 september 9.30 uur, Woord- en communieviering, 
werkgroep.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 28 september 17.00 uur, Eucharistieviering, Zandbelt, 
m.m.v. Herenkoor greg.
Zondag 29 september geen viering.

Weekenddiensten

Ze zijn er weer!!!!!!
Muskaat druiven een heel kilo € 2.99
Uit ons gehele assortiment gesneden stamppot-
groenten 2e zak voor de halve prijs

Nieuwe oogst Elstar appelen
2 kilo € 2.99

Deze week diverse soorten paddenstoelen 
voor aantrekkelijke dagprijzen!!!!

Huisgemaakte Chili con Carne met wilde rijst 
+ GRATIS bakje rauwkost p.p. € 6.98

Aanbiedingen geldig t/m maandag 30 september.
Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 



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

familieberichten
online opgeven:

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

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

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

Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte van 
onze zoon en ons broertje

Abel
Hij is geboren op woensdag 18 september 2013.

Daniëlle ter Huerne,
Adri Groot Nuelend
Jonas en Ronja

Hoetinkhof 77
7251 WK Vorden
Tel.: 0575-555333

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- 
en tarwestro. Ook gesneden 
of gehakseld. Weidehooi en 
kruidenhooi, graszaadhooi, 

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Hierbij nodigen wij u uit
voor de opening 

van ons nieuwe bedrijfspand.

U bent van harte welkom op
zaterdag 28 september 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Winkelsweg 4, 7255 PN Hengelo
www.slootensessink.nl

UITNODIGING
OPENING

Gijs Besselink

De wereld is mooier met jou erbij!

Dinsdag 17 September 2013 om 14:09 zijn wij

de trotse ouders geworden van.

Hij weegt 3860 gram en is 52cm lang.

Bas en Mascha Besselink

De Haar 11

7251 CE Vorden

0575-845572

 
In ons verdriet om het heengaan van mijn liefie,
mijn moeder, schoonmoeder en oma
 

Jean Hiddink - Nooijen
 
mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden.
Wij hebben dit zeer gewaardeerd en betuigen u
hierbij onze oprechte dank.

 
 
Henk
José en Daniël
Nando

 
 
Vorden, september 2013

Verdrietig maar vervuld van mooie herinneringen 
hebben wij afscheid genomen van onze lieve 
moeder, oma en ouwe oma

Willemien Kornegoor-Pardijs
sinds 26 augustus 1996 weduwe van 

Reint Kornegoor

Op de leeftijd van 97 jaar.

 Vorden: Minie en Gerrit
   Erwin en Saskia, Katlyn en Merle
   Jeroen 
 Dinxperlo: Annie en Henk
   Remi en Bianca, Jari en Vigo
 Vierakker: Jan en Hermien 
   Martijn en Kristy
   Robert en Marijke, Siem en Pim
   Anne-Marie en Henk, Stijn en Luuk
 Warnsveld: Willie en Jan
   Suzan 
   Jan-Willem en Erika

22 september 2013
Correspondentieadres: Koekoekstraat 21 

7233PA Vierakker.

Wij zijn oprecht dankbaar voor de liefdevolle 
zorg en aandacht van Thuiszorg Sensire, 

Naoberhulp en Bona Cura.

De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal 
worden gehouden op vrijdag 27 september om 
11.00 uur in de Hervormde kerk te Wichmond.
Voor de dienst is er van 10.20 tot 10.45 uur 
gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Algemene begraafplaats te Wichmond.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij 
voor ons heeft betekend, delen wij u mede,  
dat na een kortstondig ziekbed is overleden, 

mijn lieve man, onze vader en opa

GRADUS LICHTENBERG
Gorssel, Steenderen,
14 December 1933 21 September 2013

 Dinie Lichtenberg – Beekman
 Gerard en Lucia
  Kim
  Joyce
 Bertie en Diane
  Stijn
  Mijke
 Marjon en Klaas

Correspondentieadres:
De Bongerd 43
7221 CR Steenderen

Onze dank gaat uit naar  
de medewerkers van de Thuiszorg Sensire,  

voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

Er zal een avondwake worden gehouden op 
woensdag 25 september  om 19.30 uur in de 
St. Martinuskerk, Wichmondseweg 17 te Baak. 
Daarna is er gelegenheid tot condoleren en 
afscheid nemen.
De gezongen uitvaart zal plaatsvinden op 
donderdag 26 september om 13.00 uur in 
bovengenoemde kerk. Voorafgaand kunt u afscheid 
nemen van 12.30 uur tot 12.45 uur in de kerk.
Aansluitend vindt om 15.00 uur de crematie-
plechtigheid plaats in crematorium De Omarming, 
Voorsterallee 95 te Zutphen.
Na afloop komen wij samen in de koffiekamer van 
het crematorium.

Bedroefd geven wij u kennis dat van ons is 
heengegaan, in de leeftijd van 88 jaar, onze lieve, 
zorgzame moeder, oma en oma van de boerderij

Hendrika Gotink-Wolters
weduwe van

Albertus Christiaan Gotink 

Henny en Marinus in herinnering

Gerda en Tjeerd
   Bryan en Ingeborg, Abe, Valerie
   Ivo en Karin, Finn, Senne, Per

Absie en Benno
   Inge en Wouter
   Wouter en Iris
   Marleen

Bert 

Wehl, 22 september 2013

Lankampweg 2, 7251 PM Vorden.

Wij willen haar gedenken in de Hervormde Kerk  
te Vorden op vrijdag 27 september om 11.00 uur. 
Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot afscheid 
nemen en de familie te condoleren in de kerk.

Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis 
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan 
de Kerkhoflaan te  Vorden.

Na een periode van afnemende gezondheid is, op 
88-jarige leeftijd, overleden 

Hendrika Gotink-Wolters
echtgenote van A.C. Gotink † 1982

 Zus van: Gerrit Wolters † 1997
 Schoonzus van: Marie Gosselink-Ruesink
  Herman Gosselink

Wehl, 22 september 2013



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

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

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

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

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

Bij ideële kringloopwinkel “De 

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke 

ochtend (behalve zondags en 

‘s-maandags) van 09.00 tot 

12.00 uur en daarnaast ook 

nog dinsdag, donderdag- en 

vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een ruime 

keus uit meubels, kleding, 

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz.

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl of tele-

foonnr: 06-44629049.

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574

06-12300129.

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

de GROOTSTE in
tuinhout van kwaliteit

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

BESTEL 
NU OOK IN ONZE 

WEBSHOP!

2e INDOOR Kofferbakverkoop

Zondag 3 nov.

Enkweg 17 in Vorden

w w w . d e b o e d e l h o f . n l /

kofferbakverkoop

GEZOCHT: parttime baan

(16-24 uur) voor zeer ervaren

(fin.) admin. medew. Meer

informatie? Reageer via

ankezoektwerk@hotmail.nl

Verhuur van binnen-en

buitenterrein,multifunktioneel

Rob Masselink , 06-10180092

Volop mooie pompoenen en

creatief voor alle leeftijden in

sfeervolle tunnelkas bij

Biozorgkwekerij 'De Stek

Wittebrinkweg 8  Zelhem.

Verkoop ma t/m za

9:00-17:00u.

Creatief wo t/m za

13:00-16:00u.

s.v.p. aanmelden voor

deelname.

www.aaldering-destek.nl

tel. 0314-324356

28 sept. 10.00-17.00

Handwerkbeurs  Grote Kerk

D o e s b u r g

www.ntvmdoesburg.nl

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

Pompoenen groot en klein, 

vrije sortering bij de Heester-

hof, Varsselseweg 20, Hen-

gelo Gld.

Gevraagd: 

KWEKERIJHULP 16 à 17 jaar
Voor de zaterdag en vakanties

Pompoenerie Tonda Pandana
Inlichtingen: tel. 06-54 32 30 46

Het APPELSEIZOEN gaat weer 

van start op Vrijdag 27 sep-

tember a.s. Per kist of per kg. 

Wij zijn er elke dag behalve 

Dinsdags. Ooyman, Groen-

loseweg 37 in Ruurlo. 0573-

491261.

Luciënne, uw kapster aan huis. Dat is handig!
Bel voor afspraak of info: 06-21297821.

Zie ook www.luciennesknipatelier.nl

Gezocht, landbouw grond 

voor het telen van graan. Te-

vens Te Koop tarwe stro grote 

balen en kleine baaltjes hooi. 

Voor bestellen even bellen.  

06 51946908, J. Gosselink, 

Toldijk.

KunstKring Ruurlo de cur-

sussen. gaan weer begin-

nen! Er zijn nog enkele pl.

vrij voor aquarel schilderen

en gedichten schrijven. Info/

aanmelding cursusadmini-

stratie@kunstkringruurlo.nl of 

06-51609497. Zie ook www.

kunstkringruurlo.nl



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

Zaterdag 28 september is het Halse Kappen-
bulten circuit het domein voor de laatste 
wedstrijd van het seizoen voor de landelijke 
jeugd. Er zal dan gestreden gaan worden in 
zeven verschillende klassen. In veel klassen is 
de strijd om het kampioenschap van het jaar 
2013 nog open en zal in de wedstrijd in Halle 
de beslissing moeten brengen. 

Bij de 50 cc zijn alle ogen gericht op Luca Not-
ten uit het Gelderse Hengelo. 
Hij staat momenteel op een achtste plaats in 
de tussenstand en wil op zijn favoriete thuis-
circuit de nodige punten op de concurrentie 
inlopen.
In de klasse 85 cc kleine wielen staat Juell 
Peeters uit Zelhem te trappelen om op zijn 

Kawasaki goed voor de dag te komen. Peeters 
staat op een zesde plaats in het tussenklas-
sement. Hij zal de gashandel flink moeten 
opendraaien om de nodige plaatsen op zijn 
concurrenten goed te maken.
Marco Leerink uit Halle en Damian Bergevoet 
uit Doetinchem komen aan de start bij de 85 
cc motoren met grote wielen. Zij staan op dit 
moment 5e en 11e  in de tussenstand. Beide 
zijn er op gebrand om in Halle goed te pres-
teren.
De 125 cc jeugd klasse is de opstapklasse naar 
de nationale competitie. Deze coureurs heb-
ben al de nodige ervaring opgedaan en weten 
dan ook flink gas te geven. Klassementsleider 
Dani de Vries (Roden) en Davy Pootjes uit Am-
merzoden zijn de favorieten voor de dagover-
winning. De regionale inbreng in deze klasse 
komt van Donny van Wessel (Doetinchem) 
en Lars Looman (Zelhem).
De trainingen beginnen om 09.00 uur en om 
12.00 uur zal het starthek voor het eerst val-
len. Alle klassen rijden twee manches.

Op zondag 29 september staan de wedstrij-
den voor het Achterhoekse streekkampioen-
schap motocross op het programma. Bij deze 
competitie, bestaande uit vijf wedstrijden, 
op de circuits in Halle, Hummelo, Lichten-
voorde, Varsseveld en Winterswijk, wordt 
in veertien verschillende klassen uitgemaakt 
wie zich aan het einde van het seizoen steek-
kampioen van de Achterhoek mag noemen. 
De trainingen beginnen om half tien en de 
wedstrijden om twaalf uur. De toegang is 
gratis.

Meer informatie over deze evenementen is te 
vinden op de website van de Halmac: 
www.halmac.nl

Finale jeugd Motocross in Halle

Halle - In het weekend van 28 en 29 september mei zullen op het motorcrosscircuit 
“de Kappenbulten” in Halle zo’n 400 crossers gaan deelnemen aan het Nederlands 
Kampioenschap voor de jeugd en aan de Achterhoekse streekwedstrijden.

‘Rock de zomer uit!’ is het motto van Zonne-
rock. Nog één keer genieten van dat heerlijke 
festivalgevoel. Drankje in de hand, lol maken 
met vrienden en genieten van een flinke por-
tie rockmuziek. Om te voorkomen dat regen 
het feestje kan verpesten, heeft de organisatie 
er dit jaar voor gekozen het terrein compleet 
te overdekken. 
“Dat gaat echter niet ten koste van het ken-

merkende festivalgevoel”, zo wordt verze-
kerd.
Behalve Claw Boys Claw zullen tijdens de 
jubileumeditie coversensatie The Dirty Dad-
dies op het podium staan, laat BlackBoxRed 
zien dat grunge best dansbaar kan zijn, het 
enthousiasme zal er bij de jonge honden van 
Stereotype afspatten en na het optreden van 
Tenement Kids weet het publiek weer wat 

het verschil tussen studio- en livemuziek is.
Ook dit jaar komen er weer bands die niet 
misstaan tussen de namen die op de vorige 
posters van het festival stonden: onder meer 
DeWolff, Shaking Godspeed, Proper Outfit 
en Sugartoosh reisden de afgelopen jaren af 
naar Lochem. Rock voert altijd de boventoon, 
maar de organisatie probeert wel elk jaar 
vernieuwend te zijn. Op het gebied van de 
programmering, maar ook in de aankleding 
van het terrein. “In vergelijking met de eerste 
editie oogt alles wat professioneler, maar de 
intimiteit is altijd gebleven.”

JPR Strinxband thuis in nishut
Vernieuwend zijn is prima, maar wat goed 
is moet je natuurlijk koesteren. Daarom is 
ook dit jaar de JPR Strinxband weer te vinden 
in de nishut. De ervaren rockers voelen zich 
helemaal thuis op het festival. Als er op het 
hoofdpodium omgebouwd moet worden, be-
geeft een groot deel van het publiek zich naar 
de grote metalen keet op het terrein. De plek 
waar in een ‘stoere industrial’ omgeving de 
warme en dansbare rock ‘n roll klinkt.
Mathieu Muller, bassist van de band: “Het is 
een hartstikke gezellig festival waar we ont-
zettend graag spelen. Een aantal bandleden 
komt hier uit de buurt, dus het is een soort 
van thuiswedstrijd, maar ook fans die verder 
weg wonen, komen speciaal met bussen naar 
Lochem, omdat ze het zo’n leuk festival vin-
den. Gezellige mensen van jong tot oud, goed 
geluid. We zijn enorm blij dat we er weer mo-
gen spelen en ons zelfs de huisband mogen 
noemen!”

Info en tickets
Het festivalterrein gaat op zaterdag 5 okto-
ber om 16.30 uur open. Kaarten kosten in de 
voorverkoop 10 euro en zijn verkrijg baar bij 
eetcafé De Zonnebloem en café La Touche 
in Lochem of op www.zonnerock.nl. Aan de 
kassa kost een kaartje 15 euro.

Lochems festival rockt al 5 jaar de zomer uit

Zonnerock viert jubileum met Claw Boys Claw

Lochem - De organisatie van Zonnerock heeft Claw Boys Claw gestrikt als headliner 
voor de vijfde editie het Lochemse Festival, waarmee deze regio inmiddels traditiege-
trouw het festivalseizoen afsluit. Zaterdag 5 oktober is het weer zover op het terrein 
tussen eetcafé De Zonnebloem en de voetbalvelden van VV Klein Dochteren.

Claw Boys Claw is zaterdag 5 oktober de headliner van de vijfde editie van het Zonnerock Festival in Lochem.

Dagboek van 
Duchenne Hero 
Robert Mulder

Hengelo - Robert Mulder uit Hengelo deed de af-
gelopen week mee aan Duchenne Heroes. Op een
mountainbike fietste hij 700 kilometer, in 7 da-
gen, door 4 landen voor één doel: geld inzamelen
voor een medicijn tegen de spierziekte Duchenne.
Samen met de andere helden haalde hij een klei-
ne 1,2 miljoen euro op. Weevers Grafimedia is één
van de sponsoren en Robert deed voor Contact.
nl dag voor dag verslag van zijn avontuur. Op die
site kunt u al zijn belevenissen nalezen.

BOKBIERMIDDAG MET LIVE MUZIEK
Zondag 29 september

Aanvang: 16.00 uur Gratis entree

Eamonn McCormack
Ierse blues-rock gitarist

PIANORECITAL
28 SEPTEMBER 14.30 UUR

VERA KOOPER-PIANO

BEETHOVEN, CHOPIN, SCHUMANN, DEBUSSY

KAARTEN RESERVEREN 0575-550756

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR

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

AMBACHTSWEG 2A, 7251 KW VORDEN
 HET WERKVELD



Afgelopen zaterdag zijn de prijswin-
naars bekend gemaakt. De ballon 
van Aniek Schoppers heeft de groot-
ste afstand afgelegd. Deze werd ge-
vonden in Bremerhaven (Duitsland). 
Jorick Schouten en Anna de Jonge 
hadden respectievelijk de tweede en 
derde afstand met hun ballon. Alle 
drie mochten ze een leuke prijs in 
ontvangst nemen namens Stichting 
Evenementen Vorden, met dank aan 
Top1Toys Sueters.

Ondertussen zijn ook de voorberei-
dingen voor de Sylvester Party (Oud- 
en Nieuwfeest) alweer in volle gang.

Aniek Schoppers wint ballonnen-
wedstrijd 
“Booming 
Vorden”
Vorden - Booming Vorden ligt al-
weer een tijdje achter ons, maar 
we hadden nog één handeling 
te verrichten, namelijk de prijs-
uitreiking van de ballonnenwed-
strijd.

De Vunderinkhof doet sinds een aan-
tal jaren mee met de Nationale Buren-
dag. Burendag voor de Vunderinkhof 
betekent het gezamenlijk schoonma-
ken van de buurt, koffie drinken met 
de buren, een tocht met paard en wa-

gen door de omgeving, spelletjes voor 
de kinderen en als afsluiting een quiz 
De Jongens tegen De Meisjes. Met de 
Burendag laat de Vunderinkhof zien 
dat “participatiemaatschappij” een 
kwestie is van gewoon “doen”.

Burendag brengt mensen 
dichter bij elkaar

Vorden - Op initiatief van Douwe Egberts wordt in 2006 voor het eerst 
Burendag gevierd in Nederland. In 2008 ontstaat de samenwerking 
tussen Douwe Egberts en het Oranje Fonds. In dat jaar maakte Konin-
gin Maxima (destijds prinses) het thema: “Koppen bij elkaar” wereld-
kundig. Met Burendag willen beide organisaties mensen dichter bij 
elkaar brengen. Dat blijkt heel goed te lukken hier in Vorden.

John Sloot en Marco Sessink besloten 
zes jaar geleden om samen een be-
drijf op te starten. “Daarvoor werk-
ten we ook al 19 jaar samen.” Eerst 
deden ze de klussen met z’n tweeën, 
maar inmiddels heeft Sloot en Ses-
sink Installatietechniek twee man 
personeel in dienst. Verder zorgen de 
vrouwen van de twee eigenaren dat 
de administratie op orde is. 
De installateurs zijn echte allroun-
ders. “Eigenlijk al het werk dat op, 
aan en onder een gebouw te moet 
gebeuren, doen wij”, leggen de twee 
eigenaren uit. Het klantenbestand 
bestaat uit aannemers, (agrarische) 
bedrijven, maar ook particulieren. 
Veelzijdigheid en kleinschaligheid 
is de kracht van het bedrijf. “Elke 
klant heeft één van ons tweeën als 
aanspreekpunt. We merken dat men 
het fijn vindt om één bedrijf al het 

installatiewerk te laten verzorgen 
“, zo verklaren Sloot en Sessink het 
succes. “We hadden allebei al een 
goede naam opgebouwd in de regio 
en blijkbaar wordt ons vakmanschap 
gewaardeerd.” Dankzij die mond-
tot-mondreclame groeide het bedrijf 
zelfs zo hard dat de twee een nieuw 
pand aan de Winkelsweg 4 in Hen-
gelo hebben laten bouwen. Daarmee 
is de opslagcapaciteit behoorlijk toe-
genomen en ook is er een showroom 
gerealiseerd om klanten te laten zien 
wat Sloot en Sessink in huis heeft. 
Zaterdag 28 september wordt dit 
pand op bedrijventerrein Winkels-
kamp officieel geopend. Iedereen is 
tussen 13.00 en 17.00 uur welkom 
om een kijkje te nemen.

Meer info: 
www.slootensessink.nl

Publiek welkom tijdens opening op zaterdag 28 september

Sloot en Sessink 
betrekt nieuw pand 
op de Winkelskamp

Hengelo - Sloot en Sessink Installatietechniek betrekt als eerste een 
pand op het nieuwe bedrijventerrein Winkelskamp in Hengelo. Het 
all-round bedrijf houdt op zaterdag 28 september open huis. Ieder-
een kan komen kijken naar wat Sloot en Sessink te bieden heeft op 
het gebied van airconditioning, badkamer en sanitair, CV-installaties, 
dakwerk, duurzame energie, domotica, elektra, gas en water en water-
behandeling. Daarnaast geeft het bedrijf ook advies over de aanvraag 
van subsidies.

De formule is bekend: voor een be-
scheiden bedrag kunt u als aanbieder 
met uw auto (of zelfs met een  busje 

of aanhangwagen vol) die morgen 
vanaf 8 uur de hal inrijden en de te 
verkopen spullen zo voordelig moge-

lijk uitstallen. Er is per persoon een 
oppervlakte van circa 25 m2 beschik-
baar inclusief de plaats voor de auto.
Als vanaf tien uur de deuren voor de
bezoekers opengaan kunnen er za-
ken worden gedaan. 
Er ontstaat een levendige handel in
de meest uiteenlopende spullen die
men voor een prikje kan kopen. Kort-
om: veel gezelligheid en plezier, want
er is ook plaats voor een hapje en een
drankje en voor de kinderen komt
er zelfs een springkussen. En – ook
leuk – u komt er beslist een heleboel
goede kennissen tegen  Een bijzon-
der koopfestijn dus dat, misschien
wel tot ieders verbazing, in één klap
is uitgegroeid tot de grootste indoor
kofferbakverkoopmarkt van de Ach-
terhoek.

TIJDIG RESERVEREN
Het duurt nog wel even voor het 3 
november is. Maar het is verstandig
nu al een plaats te reserveren, want
na het succes van de eerste markt zal
er ongetwijfeld veel belangstelling 
zijn voor de circa 150 plaatsen die
beschikbaar zijn voor de aanbieders. 

Wie een plek wil reserveren kan dat
daarom nu al doen via www.deboe-
delhof.nl-kofferbakverkoop waar alle
informatie is te vinden o.a. over de 
bescheiden kosten voor de huur van
een plek voor volwassenen en/of kin-
deren. Zodat u straks (eventueel sa-
men met kind of kleinkind) een leuke
en spannende dag kunt beleven op 
deze gezellige en milieuvriendelijke
markt. Want dat laatste is ook een 
reden om mee te doen aan deze actie.

Het Kofferbakverkoop-festijn Vorden 
wordt herhaald

Vorden - Niemand had het eigenlijk verwacht. Kringloopbedrijf `de 
Boedelhof´organiseerde dit voorjaar, samen met de buren, in de im-
mens grote leegstaande Sorbo-hal vlak naast de winkel, een koffer-
bakverkoop. Zou er belangstelling voor zijn?, was de vraag. Het resul-
taat was verrassend! Maar liefst ongeveer 2300 mensen kwamen op 
die Tweede Pinksterdag af op wat door zo´n honderd aanbieders werd 
uitgestald. Er werden goede zaken gedaan en  meermalen werd de or-
ganisatoren toen al gevraagd of dit evenement herhaald kon worden. 
Dat gebeurt en wel op a.s. zondag 3 november. Zelfs uitgebreider met 
een ´kleedjesmarkt´, waar nu ook de kinderen  (tot en met 12 jaar) de 
kans krijgen hun speelgoed e.d. aan te bieden.

Aanbieden wat u niet meer nodig hebt of voor een prikje kopen wat u goed kunt gebruiken. 
Dat kan op 3 november op het Kofferbakfestijn in de hal naast de Boedelhof.

“Wondermiddel voor spieren & gewrichten”

advertorial

Belgische wetenschap heeft een doorbraak 
gerealiseerd in de strijd tegen pijnlijke spieren 
en gewrichten. Na jarenlang onderzoek is een 
koppeling gemaakt van de hoogste kwaliteit 
Silicium met MSM, Glucosamine en Chondroïtine. 
Dit heeft de krachtigste formule voor behoud 
en versterking van kraakbeen en gewrichten 
opgeleverd. De resultaten zijn verbluffend. Het 
product heet DexSil Forte. 

Silicium is essentieel voor het behoud en herstel van 

kraakbeen en gewrichten. MSM (behoud bindweef-

sel), Glucosamine (herstel kraakbeen) en Chondro-

itine (bescherming gewrichten) worden vaak afzon-

derlijk gebruikt, maar ze hebben nauwelijks effect bij 

afwezigheid van Silicium. Toevoeging van de kata-

lysator Silicium zorgt ervoor dat deze bestanddelen 

zeer snel worden opgenomen en effectief werken. 

Bovendien is DexSil Forte de eerste vloeibare for-

mule met de combinatie van MSM, Glucosamine en 

Chondroïtine, wat het tot de krachtigste formule in 

de strijd tegen pijnlijke spieren en gewrichten maakt. 

Binnen enkele dagen wordt al een eerste effect ge-

voeld en na 3 weken is het herstel van de spieren en 

gewrichten al dusdanig dat de pijn significant is ge-

reduceerd en u soepeler kunt bewegen. Geadviseerd 

gebruik is circa 2 maanden.

Vervolgens is het raadzaam om over te stappen op 

alleen DexSil Silicium, zodat klachten structureel 

voorkomen kunnen worden. DexSil Forte is ideaal bij 

gewrichtspijn, spierpijn, artritis, artrose, hernia’s en 

ontstekingen, en is verkrijgbaar bij:

Etos Barendsen 
Zuthenseweg 3 
Vorden
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Henk Olthof moet wel erg onder de 
indruk zijn geweest van de Wonde-
ren der Aarde en van het Heelal. Hij 
begon in 1972 te bouwen aan wat 
zijn levenswerk zou worden. Geïnspi-
reerd door het planetarium van Eise 
Eisinga in Franeker bouwde hij een 
replica hiervan. Het is overigens geen 
kopie: Henk voegde er een aantal za-
ken aan toe, waaronder de later ont-
dekte planeten Uranus, Neptunus en 
de dwergplaneet Pluto. Henk Olthof 
gebruikte vele tandwielen, geprepa-
reerde spijkers en wijzerplaten en net 
als in Franeker werd als aandrijving 
een slingeruurwerk gebruikt. Echter 
voor demonstratiedoeleinden voegde 
hij een elektrische aandrijving toe, 
waardoor men een stuk sneller in de 
tijd vooruit en terug kan kijken.
Daarnaast bouwde hij een Aardglobe 
met een doorsnede van vijf meter, 
waar vele sterren zichtbaar zijn door 
middel van 2844 gaatjes in de koe-
pel. Ook bouwde hij een Zuidelijke 
hemelbol, waarop de Zuidpool aan-
dacht krijgt en een observatorium 
met onder andere een Newton-spie-
geltelescoop om naar de hemellicha-
men te kijken.

Op het terrein staat een verzameling
beroemde bouwwerken op schaal
(1:60), zoals de Eiffeltoren van Pa-
rijs, de Canadian National Tower van
Toronto, het Atomium uit Brussel, de
Euromast Rotterdam en de Toren van
Pisa.
In augustus 1988 is Olthof voor het
eerst begonnen met het ontvangen 
en rondleiden van groepen. Na zijn
overlijden zijn de rondleidingen over-
genomen door vrijwilligers van de 
Stichting Achterhoeks Planetarium,
zodat dit jaar al 25 jaar rondleidingen
worden gegeven. Dit jubileum wordt
op zaterdag 5 oktober gevierd tijdens
het nationale Wetenschapsweekend
met een open dag. Van 15.00 uur tot
17.00 uur en van 19.00 uur tot 22.00
uur is iedereen welkom.

Meer informatie is te vinden op 
www.achterhoeksplanetarium.nl

Achterhoeks Planetarium 
in Toldijk viert 25 jaar 
rondleidingen
Toldijk - Het Achterhoeks Plane-
tarium in Toldijk vormt met de 
volkssterrenwacht Bussloo en de 
volkssterrenwacht Phoenix in Lo-
chem een interessante astrono-
mische driehoek. Al 25 jaar wor-
den in het unieke planetarium 
van Henk Olthof in Toldijk rond-
leidingen georganiseerd. Het be-
vat onder andere drie planetaria, 
een observatorium en zeven op 
schaal nagebouwde beroemde 
bouwwerken, waaronder de Eif-
feltoren.

De Aardglobe waarin 2844 sterren zicht-
baar worden.

Op de foto de leerlingen van OBS De 
Steenuil uit Steenderen, die één van 
de zes winnende ontwerpen maak-
ten. Deze zomer konden leerlingen 
van drie Brummense en drie Steen-
derense scholen een mooi ontwerp 
voor hun ideale speeltoestel voor de 
natuurspeelplaats tekenen of knut-
selen. Het speeltoestel moet gemaakt 
kunnen worden met materiaal dat je 
bij de rivier kunt vinden. Elementen 
van de winnende inzendingen wor-
den gebruikt bij het ontwerp van de 
nieuwe speelplaats. Naar verwachting 
is de herinrichting van de veeromge-
ving in de zomer van 2014 klaar.

Prijswinnaars natuurspeelplaats 
Bronkhorsterveer
Hengelo - De prijswinnaars van 
de ontwerpwedstrijd voor de na-
tuurspeelplaats bij het Bronk-
horsterveer trokken vorige week 
een uur met de boswachter van 
Staatsbosbeheer de uiterwaarden 
bij Brummen en Bronkhorst in. 
Daar leerden ze van alles over de 
uiterwaarden en het water.

Architect Friso Woudstra is lid van 
de Rotary Club en verwelkomt de 
CliniClowns al een aantal jaar op zijn 
landgoed De Wientjesvoort in Vor-
den. Het is één van de locaties waar 
de CliniClowns zomerkampen orga-
niseren voor kinderen met een ziekte 
of handicap. Sinds zijn kennismaking 
met de clowns is Woudstra fan van 
de vrolijke gasten. “Het zijn echte 
professionals die met vrolijkheid en 
gekkigheid veel voor elkaar kunnen 
krijgen voor de kinderen en hun fa-
milie. Zoals het communiceren met 

elkaar, daar hebben de kinderen vaak 
veel moeite mee.” Met het geld dat de 
benefietavond opbrengt, wordt onder 
meer apparatuur gekocht voor de 
uitzendingen en videochats die de 
CliniClowns vanaf een eigen ruimte 
op  Wientjesvoort verzorgen om kin-
deren in heel Nederland met elkaar 
in contact te brengen. 

Bezoekers van de benefietavond 
gaan dus op een muzikale reis naar 
Broadway. Bekende noten uit de mu-
sicals Chess, Phantom of the Opera, 

Joe, Chicago, Les Miserables, Mary 
Poppins zullen tijdens deze avond be-
kend in de oren klinken. Samen met 
artiesten als Joke de Kruijf, Iris Kroes, 
Barry Römer, Marlies Claasen, het 
Symfonisch Blaasorkest Gaanderen 
en door de inzet van vele partners be-
leven gasten een muzikale en vooral 
gezellige avond. 
En, hoe kan het ook anders, het enter-
tainment wordt door de CliniClowns 
verzorgd. De avond is inclusief hapjes 
en drankjes. De opbrengst van deze 
avond gaat volledig naar het goede 
doel: de lach van een ziek kind. Gas-
ten kunnen deze spetterende show 
meebeleven en zich aanmelden voor 
50 euro per persoon. 

Kaarten bestellen en meer 
informatie: 
www.rotary4cliniclowns.nl

Architect Friso Woudstra verwelkomt vrolijke gasten graag op De Wientjesvoort

Benefietconcert voor de 
CliniClowns in Hanzehof

Zutphen - Op 4 oktober staat het theater Hanzehof in Zutphen volledig 
in het teken van Broadway. Rotary Club Brummen organiseert samen 
met vele partners een unieke benefietavond voor de CliniClowns. Gas-
ten beleven een spetterende show in een muzikale reis langs musicals 
als Les Miserables, Chicago, Phantom of the Opera. Een avond vol mu-
ziek, entertainment en geheel verzorgd met een hapje en een drankje. 
Een klein gebaar van 50 euro voor een grote gulle lach van een kind.

Friso Woudstra met twee CliniClowns op landgoed De Wientjesvoort in Vorden. Met de benefietavond in De Hanzehof wordt geld 
opgehaald om apparatuur te kopen voor die uitzendingen en videochats die vanaf het landgoed worden verzorgd.

Deze actie zal gehouden worden in 
samenwerking met verschillende 
hoveniersbedrijven uit de regio. Zij 
kunnen desgewenst ook de uitvoe-
ring van het plan voor hun reke-
ning nemen. Weulen Kranenbarg in 

Vorden is al jaren hét bekende adres 
voor allerlei materiaal op gebied 
van tuininrichting. Het bedrijf ver-
koopt naast een groot assortiment 
bestrating, tuinhout, tuinhuizen en 
natuursteen ook alle bijbehorende 
accessoires. Hierbij valt te denken 
aan verlichting, waterornamenten 
en exclusieve inrijpoorten.
Voor iedereen die wat wil gaan on-
dernemen in de tuin is Weulen Kra-
nenbarg dus zeker een adres waar je 
geweest moet zijn. 
Het aantal plaatsen voor de actie is 
beperkt. Reageer snel en geef u op 
via mail of telefoon. Zie advertentie 
elders in dit blad.

Creëer je droomtuin
Vorden - Na het overweldigende 
succes van voorgaande jaren, 
wordt de aktie “creëer je droom-
tuin” weer gehouden op iedere 
zaterdag in September. Het idee 
van de actie is dat consumen-
ten zich kunnen opgeven om 
een gratis en vrijblijvende tuin-
schets te laten maken door een 
professioneel tuinontwerper.

Particulieren kunnen tijdens deze 
sapdagen hun appels & peren uit ei-
gen tuin of boomgaard laten persen 
tot heerlijk natuurtroebel sap. Het 
sap wordt gepasteuriseerd en verpakt 
in een 5 liter bag-in-box verpakking 
inclusief een handig tapkraantje. “Elk 
jaar zijn er meer aanmeldingen,” ver-
telt Monique Horstink. “Het is inmid-
dels wijd en zijd bekend dat je bij ons 
je appels tot sap kunt laten persen.” 
Dat er veel fruit hangt bij de mensen 
is duidelijk, er zijn zoveel aanmeldin-
gen dat de Mobipers ook vrijdag gro-
tendeels voor particulieren gaat per-
sen. “Eigenlijk zouden we vrijdag de 
hele dag Horstink appelsap persen,” 

aldus Monique “Maar we willen onze
klanten niet teleurstellen. Wij persen
later wel weer.” Tijdens de sapdagen
is iedereen welkom om te komen 
kijken en het Horstink appelsap te 
proeven. Voor alternatieve sappers 
adressen kijk op www.mobipers.nl

Zeer veel animo voor sapdagen bij Fruitbedrijf Horstink

Geen nieuwe aanmeldingen 
meer mogelijk!
Steenderen - Op vrijdag 4 okto-
ber en zaterdag 5 oktober staat 
de mobiele sappers van Mobipers 
voor het 5e jaar bij Fruitbedrijf-
Horstinkin Rha/Steenderen. Bei-
de dagen zijn inmiddels helemaal 
volgeboekt en er zijn geen nieu-
we aanmeldingen meer mogelijk.

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

We’j nog van too?

Wat is: A.  Donder
 B.  Koeze
 C.  Nöttenboom

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Negativiteit
Monique Berendsen, directrice van 
Match 4U en initiatiefnemer van Va-
caturepodium: “In Nederland is veel 
negatieve berichtgeving. Zeker als je 
zonder baan zit of dreigt te komen 
wordt je daar nog sterker mee gecon-
fronteerd. Kijk maar in de kranten en 
het nieuws. Recessie, faillissementen, 
ontslag, weinig vacatures. Bij mijn 
uitzendbureau hoor ik daar natuur-
lijk ook veel over. Daarom vinden 
wij het juist in deze tijd belangrijk 
om met een positief tegengeluid te 
komen. Om deze reden hebben wij 
Vacaturepodium opgericht. Met Va-
caturepodium willen we actief en po-
sitief iets voor de arbeidsmarkt doen. 
Wij kijken naar kansen in plaats van 
problemen. En ik snap dat dat voor 
mensen die zonder baan thuis zitten 
moeilijk is.” 
“Tijdens de bijeenkomsten die we or-
ganiseren voor Vacaturepodium wil-
len we mensen actief helpen. Denk 

aan een hele praktische zaken waar 
je direct iets aan hebt zoals een CV
check, hoe kleed je je en hoe kom je
over?, do’s and don’ts op het gebied
van social media, etcetera. Onze eer-
ste bijeenkomst is op 3 oktober en 
iedereen is welkom!” aldus Monique
Berendsen.

Meer dan alleen vacatures
“Vacaturepodium draait niet alleen
om vacatures. Ook voor bedrijven die
nu nog geen concrete vacatures heb-
ben is het interessant om in contact
te komen met de arbeidsmarkt. 
Hetzelfde geldt voor werkzoekenden.
Vacaturepodium is niet alleen inte-
ressant als je zonder baan zit, maar
ook als je misschien op termijn open
staat om een switch te maken.”

Maatschappelijk initiatief
Vacaturepodium is een initiatief van-
uit maatschappelijke betrokkenheid.
Uitzendbureau Match 4U zet het
Vacaturepodium op zonder winst-
oogmerk. Zoals Monique aangeeft:
“Vacaturepodium gaat om buiten de
kaders denken. Daarom mogen ook 
andere bedrijven uit deze regio aan-
sluiten. Vacatures of initiatieven wor-
den kosteloos meegenomen op www.
vacaturepodium.nl en tijdens onze 
bijeenkomsten.” 

Zie ook de advertentie elders in de
krant.

Vacaturepodium wil 
arbeidsmarkt Achterhoek 
positieve impuls geven
Lochem - Werkzoekenden en 
werkgevers op een laagdrempe-
lige manier in contact brengen 
met elkaar. Denken vanuit kan-
sen in plaats van problemen. Dat 
is de reden dat uitzendbureau 
Match 4U uit Lochem het Vaca-
turepodium in het leven heeft 
geroepen. Een maatschappelijk 
initiatief voor de arbeidsmarkt 
in de Achterhoek.

Handhavende ambtenaren van de 
gemeente hadden van het college 
van B&W opdracht gekregen met 
de spreekwoordelijke bezem rond te 
gaan. Deels terecht, doch ook deels 
-zeer- onterecht en burgers worden 
ook opgezadeld met veel financieel 
én psychisch leed, want als je als be-
trokkene je toevlucht moet zoeken 
bij de huisarts of specialist, lijkt het 
me een volstrekt verkeerde gemeen-
telijke insteek. Uitgebreide dossiers 
over een gering bouwwerkje  met 
kort door de bocht… afbreken of 
tot dertig duizend euro boete! Elders 
in de gemeente mag je vergunning-
vrij een schuurtje of bloemenkasje 
in je tuin zetten, hier is alles boven 
de meter vergunningplichtig. Alle 
B&W-, raads- en commissieleden 
kregen ten geleide een uitgebreid 
stuk, waarin het monumentaal 
schoons van Bronkhorst door de 
eeuwen naar voren kwam. Let wel… 
Bronkhorst is gered door de financi-
ele bescheidenheid van de afgelopen 
eeuw, want was het hier voor en 
na de Tweede Wereldoorlog econo-
misch beter gegaan, dan waren alle 
monumenten voor een groot gedeel-
te letterlijk weggeschoffeld, gelijk 
ook eens het ”kasteel Bronckhorst” 
aanvang 1900. De gemeentelijke de-
legatie was zeer geïnteresseerd en 
beide rondleiders hadden dan ook 
een pakkend verhaal over het stad-
se-, groene-  en ook monumenten-
leven alhier. Let wel… de inwoners 
van de stad Bronkhorst hebben de 
afgelopen vier decennia zeker 10% 
van Bronkhorst’ (nieuwe en eerlijke) 
historie gemaakt, men ontwikkelt 
namelijk en doet dat op een sponta-
ne wijze. Geef je als gemeente hier-
aan geen begeleiding en plotseling 
verschijnt dan dat wijzende vinger-
tje, dan ben je m.i. onterecht bezig, 
zeker als je decennia de zaken voor 
je uit schuift.
Bronkhorsters hebben geen enkele 
moeite met een aanpassing van de 
IJsseloever nabij de veerpont, zo ook 
een komende beeldengalerie in de 
vm. dienstwoning van het gemaal. 
Wel hebben zij moeite met een ’Ef-
telingachtige’ uitkijktoren op of na-
bij de kasteelheuvel. Ondergeteken-
de liet de geïnteresseerden proeven 
aan: ’klezoortjes, moppen, vechtjes 
en waaltjes, stroomlagen en vlech-
tingen, 18e eeuwse roeden en 19e 
eeuwse zespenters’ etc… 
Zichtlijnen kwamen aan de orde en 
de gemeentelijke folder: ’Hoe hou-
den we Bronkhorst in zicht’, die vele 

eigenaren van onroerend goed aan 
de rand van de stad toegestuurd had-
den gekregen, werd letterlijk naast 
de realiteit in beeld geplaatst. Vele 
Bronkhorster stedelingen waren dan 
ook verbolgen over de gemeentelijke 
(en in feite amateuristische) benade-
ring in deze folder. De schriftelijke 
begeleiding in 26 pagina’s en de 
rondgang gaf de politieke deelne-
mers een beeld over hoe het hier nu 
werkelijk toe gaat. Hoe is de staat 
van de vele Rijksmonumenten en is 
hier nu sprake van een verromme-
ling? Welnu alle zestien bestuurders 
zijn unaniem van mening dat de 
woningen keurig onderhouden in 
de verf staan en dat van het woord 
verrommeling geen enkele sprake is. 

Ik begreep dat de VVD- en al een groot 
gedeelte van de CDA- raadsfracties 
’overstag’ zijn in de richting van een 
broodnodig nieuw bestemmingsplan 
(2014-2024) voor de stad Bronkhorst. 
D’66, GroenLinks en een PvdA com-
missielid kregen ook een levend en 
betrokken beeld en allen menen dat 
we nu toch moeten handelen. Straks 
een nieuw bestemmingsplan met 
ruimte én vooral geestelijke ruimte 
voor de ontwikkeling van bewoners 
alhier? Vele bronkhorsters zijn ge-
pensioneerd en hebben wensen. De 
één wil een hobbyschuurtje bouwen, 
de ander een bloemenkasje. Voor-
beelden te over, die echt niet haaks 
op het monumentenbelang staan. 
Mag ik het zuurstof voor het Leven 
noemen? Diverse bescheiden bouw-
werkjes zijn hier reeds ontstaan en 
ze staan niemand in de weg. Zou ie-
mand zich hieraan storen, dan is er 
waarschijnlijk sprake van jaloezie. 
Inderdaad… leven en laten leven. De 
afgelopen maanden zijn vier hand-
havers van de gemeente in en rond 
de stad geweest met het bekende 
wijzende vingertje. Als geen ander 
konden ze betrokken burgers met 
hetzelfde vingertje verwijzen naar 
de burgemeester of wethouder en 
als deze twee collegeleden dan ook 
nog eens doorverwijzen naar de zgn. 
Bezwarencommissie, zien we als 
bewoners en mogelijk gemeentebe-
stuurders dat we achter de feiten 
aanlopen. Waar is de grens van le-
gaal en illegaal? 
Het lijkt me ook dat de traditionele, 
noem het maar politieke school-
meesterskijk een beetje aan het ver-
anderen is. Ook CDA raadslid en oud 
gemeentesecretaris van Steenderen 
Harry Franck begreep dat het thans 

de kijk is van: ’wij is meer dan ik’ en 
dit vergt een geheel andere insteek 
dan de gemeentelijke feodaliteit 
van vroeger. Voor ter zake deskun-
dige mevrouw Johanna Prick van 
D’66 gingen de zgn. vlechtheggen 
en dure gekliefde eiken hekwerken 
ook wel ver. Weer andere deelne-
mers meenden dat we de burger niet 
moeten opzadelen met onbetaalbare 
opdrachten. Trouwens… komt deze 
zgn. handhaverij nu van de beleids-
makers of de uitvoerders. Zijn wie 
weet de ambtenaren hier hun eigen 
baas? Nee toch… 
Gaandeweg de monumentale ronde 
werden er open air gesprekken ge-
houden en wethouder Spekschoor 
werd met veel ideeëngoed benaderd 
door zijn politieke collega’s, in feite 
natuurlijk toezichthouders. Van 
links tot rechts begreep men dit ter-
dege, want een levende stad ontwik-
kelt en is toch geheel iets anders dan 
een dood museumdorpje met een 
kassahokje en toegangspoort naast 
de parkeerplaats nietwaar? Wat al-
len opviel was de schoonheid van 
deze stad. Wat zitten onze monu-
menten mooi in de verf. Het is wer-
kelijk een genoegen om eeuwenou-
de doorgezakte kozijnen en ramen 
in de stopverf met het bekende zgn. 
oorlogsglas te mogen aanschouwen 
in een muurpartij met eens kasteel-
moppen voorzien van een mooie 
kalkvoeg. Kijk eens binnen en zie de 
mooie eiken gebinten en schouwen 
van ’tulpenstarren-, violieren- of 
bloempottegels’ onder de balkenpla-
fonds. We kwamen tijd te kort.
Alle politieke gasten gingen naar 
huis en wisten nu hoe een getoog-
de eiken gebintconstructie reeds 
eeuwen in elkaar gezet werd. Hoe 
liepen de verdedigingswerken rond 
deze stad en wat zit er allemaal nog 
onder de grond. Bronckhorst heeft 
wat, ja heel veel. 
Thuis kunnen de B&W- en raadle-
den na de kerkdienst op de zondag 
nog eens bij een kopje koffie de 
schriftelijke bijlage lezen. ’Oh… dat 
heb ik gezien en ik zie het nu geheel 
anders’. 
Gaandeweg komt dan het besef dat 
wij bestuurlijk wat voor de stad 
Bronkhorst moeten gaan doen en 
komen tot nieuwere en wie weet rui-
mere gedachten. Rijksmonumenten 
mogen van mij best ontwikkelen, 
doch het blijft wel óns cultuurgoed. 
Zie bijv. het nieuwe Tweede Kamer-
gebouw in Den Haag in een 17e  tot 
19e eeuwse omgeving. Het voor-
beeld van goed samengaan van oud 
en nieuw. Met 16 betrokken aanwe-
zige gemeentebestuurders schoten 
we in de roos en veel waardering 
voor agrarische raadsleden welke 
de volgende ochtend vroeg aan de 
melkmachine moesten staan. Het 
is nu aan alle bestuurders om de 
schouders eronder te zetten met het 
doel te komen tot een nieuw en pas-
send bestemmingsplan Bronkhorst 
2014-2024. Jammer dat onze burge-
meester er vanwege ziekte niet bij 
kon zijn. Ik wens hem beterschap en 
kracht er weer bovenop te komen. 
U, lezer van dit verhaal bent even-
eens welkom in een gelukkig -nog- 
Levende stad Bronkhorst. 

Paul Kok
Molenstraat 1 te Bronkhorst

Herziening van het verouderde 
bestemmingsplan voor de stad 
Bronkhorst een stuk dichterbij…?
16 september 2013 mochten bronkhorsters Frits van Wijngeeren en 
Paul Kok een grote delegatie van de gemeenteraad en het college van 
B&W in de stad Bronkhorst een excursie aanbieden. In Bronkhorst 
was begin van dit jaar duidelijk onvrede ontstaan over het gemeen-
telijk zgn. vingertje wijzen. Het zou hier zelfs ’verrommelen’, je zou 
maar zo’n predicaat opgespeld krijgen, denk ik dan.

Hathor Healing reizen zijn bijzon-
dere Egypte reizen die naast cultuur 
en historie, spirituele diepgang, per-
soonlijke ontwikkeling en healing 
bieden. Yvon Taken geeft tijdens 
deze bijeenkomst informatie over de 
unieke wijze waarop de oude Egyp-

tenaren naar ziekte en gezondheid 
keken. Daarnaast geeft zij informatie 
over de opleidingsreis Ancient Egyp-
tian Healing en het bijzondere hea-
lingcentrum House of Life in Abydos. 
Ancient Egyptian Healer Jozé Weul-
tjes uit Ruurlo zal een toelichting ge-

ven over hoe deelname aan de reizen 
en de opleiding haar fysiek, mentaal 
en spiritueel welzijn opleverde en 
hoe haar kijk op ziekte en gezond-
heid haar fysieke gesteldheid diep-
gaand veranderde. De bijeenkomsten 
worden beide zondagen gehouden in 
de praktijkruimte van Gaia Mulders-
weg aan de Muldersweg in Ruurlo. 
Voor meer informatie: tel. 06 
45268385 of info@hathorreizen.nl
Zie ook www.hathorreizen.nl 
www.houseoflife.info

Door Yvon Taken en Jozé Weultjes

Informatiemiddagen Hathor 
Healing Egypte Reizen
Ruurlo - Muziektherapeute en Ancient Egyptian Healer Yvon Taken 
uit Ruurlo geeft zondagmiddag 29 september en 20 oktober vrijblij-
vend informatie over de bijzondere Hathor Healing Reizen die zij 
sinds 2009 in samenwerking met het Hotel Healing centrum House of 
Life in Egypte organiseert.

Er verschenen 31 deelnemers aan de 
start en er was een diversiteit aan mo-
torvoertuigen. Van Jawa tot Velorex 
(driewiel-auto). De motoren stonden 
rond de klok van twaalf opgesteld 
op het binnencircuit. Na eerst een 
halve ronde op het circuit te hebben 
gereden (tussen twee manches in), 

vertrokken de Jawa’s weer om hun
tourrit te vervolgen. 

De leden van de Jawa-CZ club vonden
het erg leuk om op deze manier ook
deel te nemen aan het evenement en
bedankten de organisatie voor deze 
geboden kans.

Jawa- CZ club op bezoek in 
Vorden

Vorden - Afgelopen zondag was de Jawa-cz club tijdens de races met
oude motoren op het industrieterrein in Vorden op bezoek. Dick
Amtink van de Jawa-CZ club had een tourrit uitgezet vanuit Exel door
Vorden en verder de Achterhoek in.



Zo’n 16  dubbels bonden de strijd met 
elkaar aan in meerdere wedstrijden. 
Elk dubbel bestond uit een ouder en 
een kind. Er werd gespeeld op een 
drie-kwart veld en op een heel veld. 
In sommige gevallen moesten de kin-
deren rekening houden met het spel-
niveau van hun vader en moeder. In 

andere gevallen moesten de ouders 
echt rekening houden met het spel-
niveau van de kinderen. Vanwege de 
verschillen in tennisniveau was voor-
af besloten dat spelplezier voorop 
stond. Winnen was deze keer minder 
belangrijk. De wedstrijden waren dan 
ook erg leuk en intensief. Na afloop 

was er een gezellige barbecue. De 
jeugdcommissie kijkt terug op een 
geslaagde editie van het ouder-kind 
toernooi. De jeugdcommissie nodigt 
iedereen uit om eens een kijkje te 
komen bij het jeugdtennis in Vor-
den.  Op vrijdagavond is er een jeug-
dinstuif om 19.00 uur onder leiding 
van tennisleraar Reinier Molendijk. 
Alle kinderen, die een keertje willen 
komen kijken en proberen, zijn van 
harte welkom.

Ouder-kind toernooi succes

Vorden  - Op zaterdag 14 september organiseerde de jeugdcommissie 
van de Vordense tennisvereniging VTP voor de derde keer een ouder-
kind toernooi. Het toernooi werd gespeeld tussen de buien door.

In de eerste helft zag het er nog hele-
maal niet naar uit dat het deze mid-
dag een ruime overwinning zou wor-
den van Vorden 1. In een fysiek en 
snelle wedstrijd was het Doetinchem 
dat, zei het licht, de overhand had 
en het meest gevaarlijk was. Door 
het snel zoeken van de spitsen, de 
enorme energie die vooral de voor-
waartsen in de wedstrijd stopten en 
de klasse van de beste mid-mid van 
de achterhoek, Willem Stolle, was de 
traditionsverein uit Doetinchem de 
bovenliggende partij. Toch creerden 
zij geen echte uitgespeelde kansen, 
maar waren wel een paar keer dicht 
bij de 0-1 door enkele hachelijke si-
tuaties in het 16-meter gebied. In de 
35e minuut was het de zeer ijverige 
maar met zijn krachten smijtende 
nummer 9 van Doetinchem die veel 

te fors door ging op Bart Stokman en 
deze actie moest bekopen met een 
rode kaart. Het was een ommekeer in 
de wedstrijd al kwam dit pas na rust 
tot uitdrukking. Trainer Michel Feuk-
kink wisselde om tactische redenen 
de linksback Bas Boers en bracht mid-
denvelder Niels Siemerink binnen de 
lijnen. Daardoor creeerde Vorden 
een meertal situatie op het midden-
veld, maar ondanks deze aanpassing 
was het toch Doetinchem dat op 0-1 
kwam. Vorden ging niet bij de pak-
ken neer zitten en bleef lekker voet-
ballen en zocht vooral steeds de vleu-
gelspitsen Daan Horstman en Frank 
Hiddink. Sam Abbink zorgde met zijn 
knie voor de 1-1 en even later rondde 
hij een prima boogbal van Frank Hid-
dink af bij de 2e paal. Toen invaller 
Rick Schroer even later met een schit-

terende kopbal de 3-1 aantekende 
dacht iedereen dat het was gebeurd. 
Toch kwam Doetinchem direct na 
de aftrap weer op 3-2 na een aanval 
over drie schijven. Het slotakkoord 
was toch voor de geel-zwarten, want 
na een voorzet van Daan Horstman 
bracht Rick Schröer de eindstand op 
4-2. Pupillen openen het seizoen met 
een voorwedstrijd.
Voorafgaand aan de wedstrijd Vor-
den 1 - Doetinchem 1 hebben de F- en 
E- pupillen, inclusief de mini F, het 
seizoen geopend. Met een onderling 
toernooi met 4x4 veldjes voor de Mini 
F en halve veldjes met 7x7 voor de E- 
en F pupillen, kwamen ongeveer 60 
pupillen in actie. Na afloop vormden 
zij een enorme erehaag bij de op-
komst van Vorden 1 en Doetinchem 
1. Voor mooie foto’s ga naar de web-
site van het Contact,
www.contact.nl/fotos/algemeen

Voor uitslagen en programma 
van v.v. Vorden ga naar 
www.vv-vorden.nl

Vorden als nummer twee naar 
koploper DCS

Vorden  - Het 1e elftal van v.v. Vorden heeft afgelopen zondag met 4-2 
gewonnen van Doetinchem en is hierdoor gestegen naar de 2e plaats 
in 3c. Komende zondag spelen zij uit tegen DCS uit Zevenaar en dit 
treffen kan al betiteld worden als een heuse topper aangezien Vorden 
dan als runner up aantreed tegen de ongeslagen koploper van 3c.

Harry Eggink namens de organisa-
tie: ‘We hadden vandaag ongeveer 
500 deelnemers, vrijwel hetzelfde 
aantal als voorgaande jaren. Met dit 
aantal zijn we dik tevreden. Door het 
fraaie weer hadden veel wielerclubs 
vandaag zelf nog tochten op het 
programma staan, terwijl er bijvoor-
beeld ook in Eibergen een officiële 
veldtoertocht werd gehouden. Toch 
merk je aan de reacties van de rijders 
dat ze mede door de fraaie omgeving 

graag naar Vorden komen. We zijn
als VRTC natuurlijk erg blij met de 
samenwerking en medewerking van
de diverse bos- en landgoedeigenaren.
Vanwege het mooie weer was het par-
cours niet al te zwaar, vandaar ook
dat de meeste rijders voor de afstand
van 60 kilometer kozen’, aldus Harry
Eggink. De routes liepen grotendeels
over bospaden en zandwegen. 

Om de renners even op adem te la-
ten komen, waren er in het parcours
ook enkele harde wegen opgenomen.
Bij de camping van Joop Reintjes in
buurtschap Wildenborch was een
pauze ingelast en werden de deelne-
mers getrakteerd op een drankje en 
een krentenbol. De volgende activi-
teit van VRTC De Achtkastelenrijders
vindt in de maand december plaats.
Een veldrit , die waarschijnlijk on-
der zwaardere omstandigheden zal
plaatsvinden, dan de tocht op deze
prachtige september-zondag!

VRTC De Achtkastelenrijders 
opende veldritseizoen met 
500 deelnemers
Vorden - De weersomstandig-
heden voor het houden van een 
veldrit waren zondagmorgen 
ideaal. VRTC De Achtkastelenrij-
ders opende het seizoen met een 
veldtoertocht door de bosrijke 
omgeving van het Galgengoor, 
Grote Veld, Wildenborch, Medler 
e.o. Start en finish waren bij het 
Squash Centrum aan de Overweg. 
De rijders konden kiezen uit drie 
afstanden: 30, 45 of 60 kilometer.

Als thuisploeg zou Sociï het spel moe-
ten maken, maar het was De Hoven 
dat het initiatief greep. Sociï kwam 
bepaald niet aan het voetballen, laat 
staan dat het op de helft van De Ho-
ven kwam. Er werden dan ook een 
direct een paar corners gepakt door 
de gasten. Één van deze corners werd 
buiten de zestien gelegd en een in-
lopende speler schoot verwoestend 
hard raak; 0-1. Sociï leek hierna wat 
meer aan voetballen toe te komen, 
maar juist dat leverde balverlies op 
met consequenties. Er stonden te 
veel mensen voor de bal waardoor 
het één op één stond achterin. De 
op rechts opstomende speler trok 
de bal goed voor, waarna het voor 
de spits een koud kunstje was om 
te scoren; 0-2 na tien minuten spe-
len. Sociï leek zich na de goal wat te 
herpakken en kon druk uitoefenen 
op de goal van de zwart-witten. Na 
een minuut of twintig resulteerde 
dit in een vrije trap op de punt van 
de zestien. Gert-Jan Loman ging ach-
ter de bal staan en krulde deze fan-
tastisch in de verre hoek; 1-2. Deze 
treffer gaf de Wichmondse burger 
moed en de druk bleef dan ook aan. 
Na een minuut of 25 brak Maarten 
Rensink door, maar zijn inzet stuitte 
op de keeper. Uit de rebound, uit een 
zeer moeilijke hoek, was het Kevin 
Esselink die de bal beheerst binnen-
schoof; 2-2. Na deze treffer zakte het 
spel van Sociï weer weg en beide ploe-
gen gingen gelijk op. Daarbij creëerde 
De Hoven zich de beste kansen, twee 
keer ontbrak het de gasten aan geluk. 
De ruststand was dan ook 2-2.
Nadat er even flink doorgesproken 
was, zou je verwachten dat het spel 
beter zou worden. Maar niets was 
minder waar, het bleef van beide 
kanten aanmodderen. De Hoven had 
na rust wel weer de meeste dreiging, 
maar dit keer niet noemenswaardig. 
Toch kreeg ook Sociï wat kansjes, on-
der andere via Bouke van Dijk, diens 

inzet ging net naast. Naarmate de
tweede helft vorderde, werd het spel
nog slechter dan het al was. Met na-
me Henry Vreeman en Stefan Weenk
hielden Sociï in de wedstrijd. Net
toen de wedstrijd leek uit te lopen op
een gelijkspel, verdiende Kevin Esse-
link een terechte penalty in de bles-
suretijd. Gert-Jan Loman posteerde
zich achter de bal en schoot beheerst
raak; 3-2. Even later kreeg Kevin Es-
selink nog een uitgelezen kans op de
4-2, maar zijn inzet stierf in schoon-
heid. De slotfase was daarna nog wat
paniekerig van Sociï-kant, maar het 
laatste fluitsignaal werd gehaald met
een 3-2 stand. Zo pakte Sociï dan
eindelijk eens de volle drie punten,
daar waar een gelijkspel meer op
zijn plaats was geweest. Niemand in
Wichmond zal daar echter om ma-
len. Volgende week speelt Sociï uit
bij Ratti, aanvang 14.00 uur.

Uitslagen zaterdag 21 september
Brummen D4 – Sociï D1; 10-0
Eefde SP E4 – Sociï E1; 2-5
Sociï E2 – SV Basteom E4; 7-0
Sociï F1 – Eefde SP F3; 10-2

Uitslagen zondag 22 september
Sociï 1 – De Hoven 1; 3-2
AZC 4 – Sociï 2; 0-5
Keijenburgse Boys – Sociï 3; 3-1
Pax 10 – Sociï 4; 4-2
Sociï 5 – Klein Dochteren 4; 1-2

Programma zaterdag 28 september
Sociï D1 – Warnsveldse Boys D5
Sociï E1 – Warnsveldse Boys E7
Eerbeekse Boys E6 – Sociï E2
SJO Oeken-SHE F3 – Sociï F1

Programma zondag 29 september
Ratti 1 – Sociï 1
Sociï 2 – Doesburg 2
Sociï 3 – SHE 2
Sociï 4 (vrij)
Witkampers 10 – Sociï 5
Sociï VR1 – Wolfersveen VR2

Sociï mazzelt zich langs 
De Hoven
Wichmond - Na twee gelijke spelen moesten er door Sociï eindelijk
eens drie punten gepakt worden. Deze opdracht moest volbracht wor-
den tegen De Hoven dat in haar eerste twee wedstrijden tegen een 
nederlaag aanliep.

Bent u niet in staat om het te brengen op die dag of is het 
te veel of te zwaar? Dan wordt het oud-ijzer bij u thuis 
opgehaald. Stuur een email naar voorzitter@svsocii.nl of 
bel naar 0575-441154. De opbrengst van het oude ijzer is 
bestemd voor de verbouwing van de kantine van sport-
vereniging Socii.

Zaterdag 28 september oud-ijzer actie 
sportvereniging Socii
Wichmond - Hebt u thuis, in de schuur of in de 
tuin nog oud ijzer, koper, lood, RVS of andere me-
talen liggen? Sportvereniging Socii ontvangt het 
graag. U kunt het brengen op 28 september vanaf 
9 uur op sportpark De Lankhorst aan de Lankhor-
sterstraat 3 in Wichmond.

Vrijwel hetzelfde bedrag als in 2012. De organisatie is zeer verheugd over dit
resultaat en bedankt via deze weg alle collectanten die zich voor dit goede doel
hebben ingezet en de gulle gevers voor hun donaties.

Prinses Beatrix Fonds
Vorden - De collecte voor het Prinses Beatrix Fonds (‘krachtig tegen
spierziekten’) heeft in Vorden 2413,64 euro opgeleverd.



Het voorjaar is te beleven bij Kin-
derboerderij Feltsigt. Wat brengt de 
nazomer? De natuur verandert, het 
is niet meer dor, de blaadjes verkleu-
ren en dit is mooi om te zien. Het 
laatste fruit zit nog aan de bomen 
en kan gratis geplukt en mee geno-
men worden, de walnoten zijn rijp en 
kunnen geraapt worden en het zon-
nebloemendoolhof bloeit prachtig. 
Dit is genieten. Alsof het voorjaar is, 
lopen er jonge konijntjes rond om te 
knuffelen en er liggen weer varkens 
in het hok. Met een kinderpartijtje 
op afspraak kan er ook pony wor-
den gereden. Mocht het weer iets 
minder mooi zijn dan zijn er genoeg 
binnenspeelmogelijkheden zoals het 
hooihok, de overdekte zandbak, de 
kantine met speelgoedkast en in de 

Piet Piraten boot. Kinderboerderij 
Feltsigt is de totale plattelandsbele-
ving in de puurste vorm, met ezel 
borstelen, geitjes aaien, eieren rapen
en nog veel meer. Boerin Everlien 
brengt koffie met zelfgebakken cake/
koek op het terras of in de zitschu-
re, terwijl de kinderen spelen en de 
(groot)ouders, verzorgers gratis ge-
bruik kunnen maken van WiFi on-
der de grote notenboom. Er zijn ijsjes,
drinken, snoep en pannenkoeken te 
verkrijgen en in de kleine winkel lig-
gen de scharreleieren, honing(wijn),
jam, appelsap enzovoort op een klant
te wachten. Voor meer info kijk op
www.feltsigt.nl, ook voor navigatie
instellingen. Kinderboerderij Feltsigt,
Bekveldseweg 5, 7255 KG Bekveld, ge-
meente Bronckhorst.

Nazomer bij Kinderboerderij
Feltsigt in Bekveld

Bekveld - De schoolvakantie is voorbij en het gewone leven is op gang
gekomen. De ouders zijn weer aan het werk of besteden hun tijd met
allerlei zaken en de kinderen gaan naar school. Er komt weer regel-
maat in huis. In de natuur zit ook heel veel regelmaat en structuur
en dat merkt men onder andere op een kinderboerderij met zijn vee,
gewassen en bomen.

Bij Kinderboerderij Feltsigt lopen nog jonge konijntjes rond.

Collega Ruud Duurhoud kwam op 
Aloys af en vroeg hem of hij wist wat 
voor dag het vandaag was. “Ja, dat zie 
ik wel aan de vlaggen, het is vandaag 
Prinsjesdag”, antwoordde Aloys. “Dat 
klopt”, zo sprak Ruud Duurhoud, 
“maar vandaag ben jij ook 25 jaar 
vrijwillig molenaar van de Warkense 
molen”. Het gezicht van Aloys begon 
te stralen en nog meer toen Ruud 
hem ‘zachtjes’ de molen in duwde. 
Daar zaten aan een lange tafel de col-
lega’s met hun vrouwen. Ook Vera, 
de echtgenote van Aloys bleek in het 
complot te zitten. De kurken van de 

champagneflessen knalden en de 
feestelijke brunch smaakte heerlijk. 
Hoe mooi kan een dinsdagmorgen in 
de maand september toch zijn!
De molen in Warken is al 135 jaar 
oud en werd in 1878 door de familie 
Nijendijk gebouwd en geëxploiteerd. 
In de molen werd graan tot veevoer 
gemalen. De molen bleef enkele ge-
neraties in het bezit van de familie 
Nijendijk. Toen de familie met de 
exploitatie stopte, zorgde Dick Abels-
kamp er voor dat de molen regelma-
tig bleef draaien. Toen dat Abelskamp 
te veel werd (hij was ook molenaar bij 

de molen in Warnsveld), kwam Aloys 
Melenhorst een kwart eeuw geleden 
in beeld. Aloys daarover: “Mijn vrouw 
Vera en ik runden een slagerij. Dat be-
tekende ‘dag en nacht’ werken, geen 
tijd voor hobby’s. Toch had ik altijd al 
een voorliefde voor windmolens. De 
draaiende wieken, het ‘kraken’ van 
de molen, het fascineerde mij enorm. 
Op gegeven moment kwam ik in con-
tact met de molenaar van een hout-
zaagmolen in Deventer en vroeg ik of 
ik mee mocht werken in de molen, 
en dat kon. Daarna heb ik de ‘echte’ 
opleiding tot molenaar in Warnsveld 
bij Dick Abelskamp genoten en heb 
ik met succes examen gedaan. Ik was 
gediplomeerd vrijwillig molenaar en 
dat voelde heel goed”, zo zegt jubila-
ris Aloys Melenhorst. 
Toen hij samen met Dick naar de 
familie Nijendijk ging om te vragen 
of hij de Warkense molen draaiende 
mocht houden, adviseerde Dick hem: 
“Aloys, ie mot an oe loaten ruuken. 
Met andere woorden: gewoon be-
scheiden opstellen en niet vertellen 
wat je allemaal al kunt”, zo vertelt 
Aloys. Wel het ‘ijs’ met de familie Nij-
endijk was snel gebroken en tot op de 
dag van vandaag een prima contact 
met elkaar.
In 1993 werd de molen vanwege de 
landschappelijke waarde, door de 
toenmalige gemeente Warnsveld 
aangekocht. Kort daarna werd de 
Stichting Warkense Molen opgericht 
en werd die eigenaar van de molen. 
Aloys: “De ondergrond blijft in het 
bezit van de Nijendijk’s. De Stichting 
betaalt jaarlijks één euro huur”, zo 
zegt Aloys Melenhorst lachend, om er 
aan toe te voegen: “Het vrijwillig be-
roep van molenaar heeft mijn leven 
verrijkt. Bovendien vind ik het heel 
leuk om de bezoekers die hier komen 
over het functioneren van de molen 
te vertellen”. 
Behalve Aloys Melenhorst zijn ook 
Ruud Duurhoud en Ben ten Barge als 
molennaar aan de Warkense molen 
verbonden. Jan Bakker en René Men-
tink zijn momenteel in opleiding.

Zilveren molenaar Aloys Melenhorst 
op Prinsjesdag volkomen verrast

Warken - Opgetogen en inwendig als een kind zo blij, stapte de 76-ja-
rige Aloys Melenhorst in zijn auto, op weg naar de Warkense molen 
in het gelijknamige buurtschap. Het was immers dinsdagmorgen, de 
dag dat Aloys altijd voor een paar uur echt molenaar is. Wat schetst 
zijn verbazing: bij aankomst bleken de wieken van de molen, versierd 
met vlaggetjes, al volop te draaien. De verbazing veranderde in teleur-
stelling: collega’ s waren Aloys al voor geweest en dat kon toch niet de 
bedoeling zijn?

Rene Mentink, Ben ten Barge, jubilaris Aloys Melenhorst, Jan Bakker en zittend Ruud 
Duurhoud

Jonge mantelzorgers zijn kinderen 
en jongeren die thuis te maken heb-
ben met iemand die extra zorg no-
dig heeft. Dat kan zijn een broer of 
zus met een beperking of autistische 
stoornis, een ouder met een chroni-
sche ziekte of bijvoorbeeld een groot-
ouder die dementeert. Dat is soms 
best zwaar.

Jonge mantelzorgers tussen de 8 en 
18 jaar én woonachtig in de gemeen-
te Aalten, Bronckhorst, Doesburg, 
Doetinchem, Lochem, Oost Gelre, 
Oude IJsselstreek of Winterswijk zijn 
welkom voor een gezellige middag 
met kanoën, steppen en lekker eten. 
De middag wordt gehouden in Gen-
dringen, vanaf het verzamelpunt aan 
de Dijkweg 10 en duurt van 12.00 tot 
17.30 uur. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden. 
Opgave is wel gewenst! Dit kan tot 
vrijdag 27 september door te bellen 
naar VIT tel. 0544-820000 of te mailen 
naar info@vithulpbijmantelzorg.nl
Geef je snel op! Want vol = vol! Kijk 
voor meer informatie op 
www.vithulpbijmantelzorg.nl

Buitenactiviteit 
voor jonge mantelzorgers
Bronckhorst - Voor jongeren tus-
sen de 8 en 18 jaar die thuis te 
maken hebben met familieleden 
die zorg nodig hebben organi-
seert Rotary Club Aalten-Wisch 
in samenwerking met VIT-hulp 
bij mantelzorg op zondagmiddag 
6 oktober een leuke buitenactivi-
teit in Gendringen.

De insteek van de HMV is om de be-
langen van eigenaren van antieke en 
klassieke motorvoertuigen te pro-
moten. Dan gaat het met name om 

die motorrijwielen en driewielers, 
gebouwd vanaf de industriële begin-
tijd. Het werd een mooie dag met veel 
enthousiaste motorsporters, mede 

dankzij de vele vrijwilligers, sponso-
ren en de coureurs. Helaas moest een
deelnemer geblesseerd naar het zie-
kenhuis vervoerd worden. Vanwege 
technische problemen met zijn mo-
tor kwam hij ten val, waarbij hij ver-
wondingen opliep. Binnenkort gaat
de VAMC De Graafschaprijders sa-
men met de HMV bekijken of dit mo-
torspektakel volgend jaar opnieuw in
Vorden gehouden kan worden. Het 
was natuurlijk prachtig dat er veel 
demonstraties plaats vonden.
Maar bij de echte motorsportman 
gaat het met name om hard te ra-
cen en te winnen ! Dus werd er in de
verschillende klassen fanatiek om de
zege gestreden. De uitslagen waren
als volgt: Klasse 50cc: 1 Leroy Eenink,
2 Harmen Kuteman, 3 Henk Asveld.
Klasse 125 cc: 1 Henry v/d Hooven,
2 Andre v/d Berg, 3 Armin Gering. 
Klasse 250 cc: 1 Lütwich Asbreuk, 2
Manuel Nieuwdorp, 3 Piet Ottosen.
Klasse 350 cc: 1 Rinie v/d Wetering, 
2 Harry Barbutzki, 3 Ed v/d Nieu-
wenhuizen. Klasse 500 cc: 1 Willem
Arends, 2 Gerard Numeijer, 3 Jurrie
Medema. 125cc Veteranen: 1 Ton v/d
Valk, 2 Hille de Graaf, 3 Karel Schaf-
tenaar. Klasse Pre 50: 1 Willem Rein-
dersma, 2 Chris Vredenbregt, 3 Hans
Broers. Zijspan: 1 Ben Fietje/ Jarno
Fietje, 2 Geert Knevelman /Gerry Kne-
velman, 3 Willem Arends Raymond 
Jansen.

Oude race motoren in Vorden: 
Om van te smullen!

Vorden - Zondag vond er op het industrieterrein een unieke motor-
sport happening plaats. Daar konden de bezoekers genieten van wel 
zeer oude motoren. Er was een parcours uitgezet door de VAMC De 
Graafschaprijders uit Vorden, in samenwerking met de HMV (Histori-
sche Motor Vereniging).

Tekenen en schilderen via stiltemedi-
tatie, visualisatie en creatieve realisa-
tie. Veertien keer een ander thema, 

andere materialen, andere techniek. 
Men kan alle keren meedoen, maar 
men mag ook per keer aansluiten. 

Er is per keer plek voor vijf mensen.
Vol is vol, maar de bijeenkomst gaat
altijd door. 
Voor verdere informatie kan men
bellen met Josée van der Staak: 
telefoon 06 - 51 26 35 84 of
E joseevanderstaak@hetnet.nl

Veertien keer anders voor fijnproevers
Vorden - Atelier Amare organiseert vanaf woensdagmiddag 9 oktober 
tweewekelijkse bijeenkomsten creatieve bewustwording in een bosrijk 
stiltegebied bij Barchem.

De organisatoren hebben inmiddels 
al een boel mooie spullen ingeza-
meld. Veel ouders hebben hun kas-
ten opgeruimd en mooie bruikbare 
kleding en speelgoed beschikbaar 
gesteld. Er is door de organisatie 
goed opgelet of hetgeen er verkocht 
gaat worden van goede kwaliteit is. 
Ook wordt een verloting gehouden, 
met prachtige prijsjes en prijzen, die 
door een groot aantal Vordense on-
dernemers beschikbaar zijn gesteld. 

En zoals ieder jaar worden er door 
veel betrokken moeders en vaders al-
lerlei lekkernijen gebakken die men 
ook kan kopen. Kranenburgs Belang 
organiseert tegelijkertijd voor de 
kinderen rond de school een aantal 
activiteiten en spelletjes. De jongere 
kinderen kunnen daarbij een ritje op 
een pony maken. Vanzelfsprekend is 
er voor de volwassen bezoekers vol-
doende gelegenheid om, onder het 
genot van een gratis kopje koffie, 
gezellig bij te kletsen. De opbrengst 
van deze beurs is volledig bestemd 
voor peuterspeelzaal ’t Kraankuiken-
tje. Iedereen is tussen 18.00 en 20.30 
uur welkom in de gymzaal van basis-
school ‘de Kraanvogel’ Eikenlaan 22 
in buurtschap Kranenburg. De toe-
gang is gratis.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs 
peuterspeelzaal ‘t Kraankuikentje
Kranenburg - Vrijdag 4 oktober 
wordt op basisschool ‘de Kraan-
vogel’ in de Kranenburg, waar 
ook peuterspeelzaal ’t Kraankui-
kentje is gevestigd, weer de jaar-
lijkse kinderkleding- en speel-
goedbeurs gehouden.



Aanbiedingen
27 september

Elke vrijdag op de 
weekmarkt in Vorden 
van 8.00-12.00 uur

,,Wij zijn een vers vlees- en vleeswa-
renbedrijf, pur sang, met de hoogste 
kwaliteit als maatstaf. Eigen produc-
tie van worst, vleeswaren en speciali-
teiten, gerealiseerd op puur ambach-
telijke wijze”, dat zijn onze kenmer-
ken zo zegt Jaap ter Weele. ,,En we 
werken met strikte kwaliteitscontro-
les binnen ons bedrijf. Ons bedrijf is 
erkend en gecertificeerd en voldoet 
aan de hoogste eisen op het gebied 
van hygiëne en voedselveiligheid.” 

Dagelijks is Jaap ter Weele op mark-
ten in Oost-Nederland te vinden. 
Naast Vorden ‘draait’ Ter Weele 
momenteel twaalf markten: Heino, 
Wezep (2), Hattem, Raalte, Marke-
lo, Twello, Elburg, IJsselmuiden, ’t 
Harde en Vaassen. Jaap ter Weele: 
,,Ik zit hier dus als een spin in het 
web. Tevens leveren we vanuit ons 
productiebedrijf in Hattemerbroek 
aan diverse regionale instellingen en 
horeca.”

Hoe is Jaap ter Weele in het slagers-
vak terechtgekomen? Jaap: ,,Ik kom 
uit een echte slagersfamilie, mijn 
vader was keurmeester van vee en 
vlees, mijn broer is slager in Oene. 
Ikzelf was echter beroepsmilitair. 
Nadat ik een ongeluk kreeg moest ik 
de dienst verlaten. Toen heb ik voor 
mezelf besloten de markt op te gaan. 
Het open karakter heeft me altijd 
getrokken. Je hebt geen drempel en 
het is een sociale ontmoetingsplaats. 

Op basis van de markten die ik be-
zoek ben ik verhuisd naar Hattemer-
broek. Hier is ook mijn productiebe-
drijf gevestigd. Lekker centraal gele-
gen, waardoor de reistijd beperkt is. 
Bevoorrading gebeurt snel en een-
voudig en het maakt ook nog dat ik 
binding met de regio heb.”

Jaap ter Weele onderschrijft het be-
lang van een goede klantbenadering. 
,,Van onze klanten is 95 procent vast. 
We richten ons daar heel nadrukke-
lijk op, door vernieuwend te zijn in 
het contact met de klant. We geven 
folders mee met aanbiedingen van 
de week en we verzamelen e-mail-
adressen om aanbiedingen wekelijks 
toe te kunnen sturen. Mensen krij-
gen voor het afgeven van het e-mail-
adres korting op de aanbieding en 
we geven zegels uit voor gratis pro-

ducten. Ook op onze eigen website 
staan de aanbiedingen, altijd actueel. 
We maken veel reclame voor de site 
op kassabon, verkoopwagen en ver-
pakking. Op de site is bovendien een 
button naar de e-mailnieuwsbrief en 
een filmpje over het bedrijf te vin-
den.”

Ook in het productaanbod houdt 
Jaap ter Weele rekening met de 
wensen van de klant: ,,Je komt er 
gauw achter welke klanten je hebt. 
Ik heb hier  in Vorden redelijk tradi-
tionele klanten. Een knoflookworst 
werkt hier niet, ook al is ie lekker. 
Klanten willen ook geen vet meer 
aan het vlees, dus moet je hiermee 
rekening houden. De basisproducten 
zijn je speerpunten en moeten van 
constante kwaliteit zijn. Met nieuwe 
producten kun je creatief zijn en ze 
laten rouleren in het productaan-
bod. We promoten producten ook, 
vooral door te laten proeven. Dat 
werkt goed.”

PASSIE ALS DRIJFVEER
,,Veel ondernemers van ketens mis-
sen vaak de creativiteit en de passie. 
Ze moeten constant iemand hebben 
die iets voor hen bedenkt.” Jaap ter 
Weele is er van overtuigd dat dit 
kansen biedt voor een kleine onder-
nemer zoals hij (twintig werknemers 
– 14 fte) die wel creativiteit heeft en 
deze direct kan inbrengen.

Aandacht voor klant en product be-
paalt de kwaliteit van de onderne-
ming, vindt hij. ,,Ik heb het lekker 
druk op de markt en krijg vaak posi-
tieve reacties van tevreden klanten. 
Daar doe je het voor. Je moet je han-
del aanpassen aan je doelgroep. Of 
je gaat voor kwaliteit, of je gaat voor 
prijs. Je moet er niet tussenin gaan 
zitten. Kies bewust dus!”

Wat brengt de toekomst? ,,De klant 
nog beter bedienen. Dat is de uitda-
ging”, vertelt Jaap. Jaap ter Weele 
werkt ook met themaweken. Zo was 
hij vorige week en zijn medewerk-
ster Hermien Kempers in een boe-
renkiel gekleed met als thema ‘Boe-
ren’ met allerlei boerenproducten. 
In de komende periode zullen er nog 
meer speciale themaweken worden 
georganiseerd met daarbij speciale 
aanbiedingen.

Marktslager Ter Weele een vlees- en vleeswarenbedrijf pur sang

Hattemerbroeker komt 
wekelijks graag naar 
Vordense weekmarkt toe

Jaap ter Weele van Ter Weele Vlees en Vleeswaren uit Hattemerbroek 
is marktondernemer en staat met vlees en vleeswaren op de diverse 
markten in Oost-Nederland. In Vorden komt Ter Weele inmiddels 
alweer negen jaar met veel plezier op de weekmarkt met een van zijn 
twee verkoopwagens.

Jaap ter Weele werkt ook met themaweken op de weekmarkten. Zo was hij vorige week en 
zijn medewerkster Hermien Kempers in Vorden in een boerenkiel gekleed met als thema 
‘Boeren’ met allerlei speciale boerenproducten.

Vrijdag 27 september
Heerlijke handgemaakte 
 herfstchocolade 
voor maar

€ 2,00 per 100 gram

Chocolaterie           Magdalena
Deze week krijgt iedere klant van ons de 

WEEK VAN DE SMAAK COURANT.

30+ cantenaar de originele 

elders € 14,95 -  bij ons € 9,95 per kilo

Boeren herfst melange een heerlijke kruiden-

kaas met een pepertje  € 4,95 per 500 gram 
 

Ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan op de markt 

hebben we een jubileumkaas ontworpen. 
Deze kaas is licht zoet, beetje nootachtige smaak een topper! 

€ 7,45 per 500 gr

Holland Kaascentrum 
al 40 jaar de lekkerste! 

verse snijbloemen - bruidswerk - rouwwerk - vazen - potten - kamerplanten - eenjarige

     voor al uw bloemen     
  en bloemwerken

20 rozen         3,99
2 bossen bloemen 5,-
3 Mini Cyclamen 
voor binnen en buiten    5,-

Pracht witlof € 0,98 per kilo

Hollandse grote bloemkool € 0,98 per stuk

Extra dikke muskaat druiven € 1,98 per kilo

Super ClemenGold mandarijnen 30 stuks € 5,00

Tegen inlevering van deze bon.
 Bij vijf euro aankoop aan de kraam

250 gram pinda’s 50 eurocent.

Aanbiedingen
GELDIG VRIJDAG 27 september

Runderriblappen
Extra klasse

per 500 gram € 5,95
De Turborol
Panklare lekkernij

á 250 gram per stuk per stuk € 2,50
Groninger verse worst
Met kruidnagel Per stuk € 2.50

3 stuks € 6,50
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WIJ RUIMEN OP!DIVERSE SHOWROOMARTIKELEN MET  50 % KORTING

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

GOTINK INSTALLATIE
Molenenk 6
7255 AX Hengelo (Gld.)

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

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Hoveniersbedrijf

Rody Bos
- Aanleg - Renovatie
- Onderhoud - Boomverzorging

hoveniersbedrijfrodybos@outlook.com
Tel. 0651158357 / 0575470887

Waar Festivalterrein Zonnebloem Lochem
Prijs Voorverkoop € 10
 Online te koop www.zonnerock.nl
 Dagkassa € 15
Aanvang 16.30 - einde 0:00 uur

zaterdag

    5
OKTOBER

2013

nazomer

The Dirty Daddies  
Black Box Red | JPR Strinxband
Tenement Kids | Stereotype e

 

www.binnenhuiscenterhci.nl

Kijk voor meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

Hengelo (Gld)
Kruisbergseweg 13
7255 AG Hengelo (Gld)
Telefoon 0575 - 46 81 81



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
Nr. 39, 24 september 2013

Op de locatie aan de Hummeloseweg in Zelhem 
waar de berging van de Lancaster in de maand 
oktober plaatsvindt, start vanaf 30 september de 
opbouw van de benodigde (grote) apparatuur. Het 
bergingsbedrijf (T&A Survey uit Almelo/Amster-
dam in samenwerking met Van Heteren Weg- en 
waterbouw) gebruikt voor het bergen onder meer 
zogenaamde laadscheppen en zeefmaterieel voor 
het zeven van de opgegraven grond. Ook komen er 
personeelsruimten, tijdelijke nutsvoorzieningen, 
parkeerplaatsen en een ontmoetingsruimte (tent) 
voor de kijkdagen in het weiland te staan.

Officiële aftrap 
Op 8 oktober is de officiële aftrap van de berging 

Terlouw. We hebben hem benaderd vanwege 

-

-

maakt met een aantal betrokken inwoners en 
stichtingen een (digitaal) lespakket van het 

brengen aan het terrein. 

Toegankelijkheid terrein

-

Zet de data vast in uw agenda. 

Verkeer

-
gen begint op 7 oktober en duurt naar verwachting 

Hebt u de crash meegemaakt?
-

storten van de Lancaster? Of kent u iemand 

herinneringen aan heeft? Graag willen we met 

-
vang van de berging. Laat het ons weten voor 
26 september a.s. via tel. (0575) 75 02 50 of 
info@bronckhorst.nl.

Wie maken de berging mogelijk?

(digitaal) lespakket voor basisschoolleerlingen in 

het Roelvink fonds, Aviko uit Steenderen, Reiger 
Suspension uit Hengelo en de Rabobank Graafschap-

Meer info

Zelhem biedt veel achtergrondinformatie.

Volgende week start plaatsing benodigde apparatuur 
op locatie vliegtuigberging

van ons opdracht gekregen om 
de herinrichting van de Raad-
huisstraat en omgeving in het 
centrum van Hengelo (Gld) uit 

-
nen met het deel van de Raad-
huisstraat ter hoogte van de 

hebben hierover thuis een 
nieuwsbrief ontvangen. 

inrichting van het centrum pak-

Deels nieuwe riolering 

-

Vervangen trottoirbanden 
 Na het leggen van de riolering 

-
banden
Aanbrengen van een nieuwe 

 rijbaan en parkeervakken 

seweg en Schoolstraat
Aanleggen trottoirs

 in fases aan. Woningen en 

loopschotten of via de nieuwe 
of bestaande verharding 

Contact
Heeft u vragen over de werk-

U kunt hem op de volgende 
manieren bereiken:

 hengelogld@infragroep.nl 

 woord 

 inloopuur op woensdag van  
15:00 tot 16:00 uur in de di-

-

de toekomstige parkeerplaats 

Inloopbijeenkomst
Op 26 september bent u van 
harte welkom op een inloop-

Tussen 16.00 en 19.00 uur 

dan ook kennismaken met de 
uitvoerder.   

Laatste fase centrum Hengelo:

Nieuwe inrichting voor Raadhuisstraat en omgeving

Bronckhorst voor verschillende locaties afspraken 

-

geven in particulier opdrachtgeverschap. Potentiële
kopers kunnen de kavel inclusief bouwvergunning 

2 tot 600 m2. 
 
Informatiemarkt

voor gegadigden voor de kavels en woningen. 

situatie. Kleine kavels kosten € 248,00 excl. BTW, 
per m2 2.

Samenwerking met Goldewijk 

beëindigd voor bouwlocatie 

Ruurloseweg/Enkweg in Vorden



De veranderende bevolkingsontwik-
keling in Bronckhorst, de ontgroening 
en vergrijzing onder de bevolking, 
heeft ook invloed op de speelruimtes 
in de gemeente. Doordat het aantal 
jonge kinderen afneemt, zijn er min-
der speelplekken nodig. Daarnaast 
blijkt uit een enquête onder de kin-
deren dat zij behoefte hebben aan 
andersoortige speelruimtes. Op basis 
daarvan hebben wij een nieuw speel-
ruimteplan opgesteld. Belangrijkste 
punten daarin zijn dat het aantal 
benodigde speelplekken evenredig 
wordt verdeeld over de kernen en 
komen op plekken waar veel kinderen 
wonen. Dit betekent ook dat speel-
plekken verdwijnen. De plekken 
die blijven, passen wij aan aan de 
wensen van de jeugd in de buurt. 
De uitgangspunten van het plan zijn 
besproken met de dorpsbelangen-
organisaties (dbo’s). Het speelruimte-
plan voeren wij in zes jaar door. 

Basisniveau spelen
De landelijk gehanteerde norm 
voor speelplekken in plattelands-
gemeentes is 1 speelplek per 30 tot 
100 kinderen (in stedelijke gebieden 
is de norm 1 speelplek voor 30 tot 
70 kinderen). In Bronckhorst hebben 
100 kinderen nu 2,8 speelplekken 
tot hun beschikking. Na doorvoering 
van het speelruimteplan ligt het 
basis-speelniveau in Bronckhorst 
op 1,2 speelplekken voor de groep 
30 tot 100 kinderen. Naast de centrale 
speelplekken willen wij in grote speel-
wijken en wijken met veel kinderen 
kleinere speelruimten behouden. 

Adoptie speelplekken
Volgens dit nieuwe basisniveau 
hebben 36 van de 95 speelplekken 
geen functie meer. Deze heffen wij op. 
Voordat speelplekken worden ver-

wijderd krijgen inwoners en dbo’s 
de gelegenheid speelplekken over 
te nemen. Dit kan door een speelplek 
te adopteren onder een aantal voor-
waarden (info hierover volgt later). 
De veiligheid van toestellen is 
bijvoorbeeld aan strenge wettelijke 
regels gebonden en dit blijven wij als 
gemeente controleren. Een andere 
voorwaarde is dat voor vervanging en 
onderhoud van toestellen geen aparte 
of extra subsidiemogelijkheden zijn 
vanuit de gemeente. 

Inrichting speelplekken
Op 31 speelplekken verminderen wij 
het aantal toestellen tot de normen 
uit het speelruimteplan. Op 12 speel-
ruimtes plaatsen wij toestellen bij en 
maken de groene omgeving rond de 
speelplek ook geschikt voor spelen. 
Hiervoor worden de nieuwste toes-
tellen van een op te heffen plek 
gebruikt. De ruimte van de 36 speel-
plekken die we opheffen willen wij 
behouden voor informeel spel. 

We laten de plek als een groene ruimte 
achter met speelelementen zoals een 
heuvel, klimboom en/of zwerfkei. 

Minder onderhoud en personeel
Tot 2020 vindt geen kostenbesparing 
plaats door dit speelruimteplan. Vanaf 
2020 merken we in de begroting wel de 
afname van het aantal speelplekken 
en de omvorming tot onderhouds-
vriendelijke speelplekken. We zien 
dan een jaarlijkse vermindering van 
1150 manuur, € 9.000,- onderhouds-
kosten en € 50.000 investeringskosten. 
Voor de uitvoer van het speelruimte-
plan zijn geen extra middelen nodig.

Informatie en inspraak
Het speelruimteplan met bijbehorende 
kaarten kunt u bekijken op www.
bronckhorst.nl (zoek op speelruimte-
plan). Mocht u willen reageren op het 
plan, dan kan dat tot 20 november 
2013. Uw reactie kunt u per mail stu-
ren naar info@bronckhorst.nl, onder 
vermelding van ‘speelruimteplan’.

Speelruimtes in Bronckhorst worden toekomstbestendig 
gemaakt

Kinderen adviseerden wethouder Paul Seesing afgelopen voorjaar over de inrichting van 
speelplekken

De landelijke campagne van Burger-
net startte begin september. In deze 
periode hebben zich ruim 5.500 
nieuwe Burgernetters aangemeld in 
heel Gelderland. Landelijk steeg het 
aantal deelnemers met ruim 25.000. 
Gelderland nam dus maar liefst 20% 
van de stijging voor haar rekening! 
Hebt u zich nog niet aangemeld? 
Doe dit alsnog en help zo mee de 
veiligheid in uw buurt te vergroten.

Wat is burgernet
Burgernet is een unieke samenwer-
king tussen burgers, gemeente en 
politie om de veiligheid in de wijk te 
vergroten. Burgernet wordt uiteraard 
niet alleen ingezet bij inbraken. 
Ook bij een overval, een vermissing 
of doorrijden na een ongeval kunnen 
wij via Burgernet vragen of mensen 
in de buurt met ons meekijken. 
Buurtbewoners die zich hebben 
aangemeld, ontvangen een spraak- 
of sms-bericht met een duidelijke 
omschrijving van een persoon of 
voertuig. Als zij de verdachte zien of 

Heeft u zich al aangemeld voor Burgernet?
Doen!

Bent u inwoner en van plan een 
bedrijf te starten, maar u weet niet 
waar u moet beginnen? Heeft u 
advies nodig bij de lopende gang van 
zaken in uw onderneming, omdat het 
even wat minder gaat? Dan kunt u bij 
ROZ (Regionale Organisatie Zelfstan-
digen) terecht. Deze organisatie 
voert voor de meeste gemeenten in 

de Achterhoek, waaronder Bronck-
horst, en Twente regelingen voor 
ondernemers uit. Daarnaast biedt ROZ 
advies, coaching en trainingen voor 
starters en ondernemers. Zo kunt u 
bijvoorbeeld ondersteuning krijgen 
van (oud)ondernemers op het gebied 
van marketing, financiën of netwer-
ken om uw bedrijf verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen 
(Bbz) uit. Ondernemers die tijdelijk 
te weinig inkomsten uit het bedrijf 
halen om in hun eigen levensonder-
houd te voorzien, kunnen hier een 
beroep op doen. Dit geldt ook voor 
bedrijven die moeten investeren om 
levensvatbaar te blijven en de finan-
ciering niet bancair voor elkaar kun-
nen krijgen. Vanzelfsprekend moet 
wel aan de geldende voorwaarden 
worden voldaan. Naast kredietver-
lening biedt het Bbz de mogelijkheid 
voor een tijdelijke inkomensaanvul-
ling. 

ROZ heeft ook goede contacten met 
banken om voor u te bemiddelen 
bij het verstrekken van een lening. 
Daarnaast is ze het Microfinanciering-
ondernemerspunt voor Twente en 
de Achterhoek en kan u via Qredits 
een krediet tot max. € 50.000,- 
worden verstrekt. Ga naar www.
rozachterhoek.nl voor meer infor-
matie over de diverse regelingen. 

Ook als u als ondernemer schulden 
heeft die u boven het hoofd dreigen 
te groeien of bij moeilijkheden met 
uw administratie kan ROZ hulp 
bieden. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op 
deze wijze samen om onder-
nemend Bronckhorst te stimuleren. 
Voor meer informatie kunt u bellen 
met het secretariaat van ROZ, 
tel. (074) 245 89 77, of mailen naar 
info@rozgroep.nl. U kunt via het 
secretariaat ook een afspraak maken 
met een ondernemersadviseur tijdens 
het maandelijkse spreekuur in het 
gemeentehuis. De eerstvolgende 
spreekuren zijn op 1 oktober en 
5 november a.s. van 13.30 tot 17.00 
uur. Ook op www.rozgroep.nl en 
www.rozachterhoek.nl vindt u veel 
informatie. 

Verder houdt ROZ u op de hoogte van 
onder meer ondernemersnieuws, 
bijeenkomsten en workshops via 
www.twitter.com/rozgroep. 

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

De leden van de brandweerpost van Hengelo (Gld.) zoeken nieuwe collega’s 
m/v! Benieuwd of dit wat voor u is? Kom dan op 28 september a.s. tussen 
10.00 en 15.00 uur naar de brandweerkazerne aan de Iekink 13 in Hengelo. 
Er zijn verschillende demonstraties en u mag zelf aan de slag. En natuurlijk 
krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen aan de vrijwilligers van de post. 
Deze maand kregen alle inwoners uit Hengelo tussen de 18 en 45 al een 
brief met een uitnodiging voor de inloopdag. Op de website 
www.brandweerachterhoekwest.nl is meer informatie te vinden. 

Inloopdag brandweerpost Hengelo (Gld.)

andere aanwijzingen hebben, kunnen 
zij gratis bellen naar 0800-0011. 
Zo kan de politie sneller en gerichter 
zoeken. Op dit moment wordt 1 op 
de 10 Burgernetacties dankzij tips 
van Burgernetdeelnemers opgelost. 
Na afloop ontvangen alle deelnemers 
bericht over het resultaat van de 
Burgernetactie.

Aanmelden
Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich 
aanmelden. Ga naar www.burgernet.nl 
en registreer uw contactgegevens.

Op 2 oktober opent de provin-
cie samen met de gemeente 
officieel de nieuwe N314 en 
de N814 Hummeloseweg in 
Hummelo. Inwoners van 
Hummelo en omgeving zijn 
van harte welkom om samen 
stil te staan bij deze mijlpaal. 
U bent van harte welkom om 
11.00 uur bij basisisschool 
De Woordhof in Hummelo, 

waar de openingshandeling 
plaatsvindt. Ook wordt de 
prijswinnaar van de foto-
wedstrijd, waarvoor inwoners 
foto’s van de werkzaamheden 
konden inzenden, dan bekend-
gemaakt.

N314
De ‘oude’ N314 vormde een 
zware belasting voor de kern 

van Hummelo: er was sprake 
van verkeerslawaai, trillingen 
en luchtverontreiniging. 

In april 2013 ging de uitvoering 
van een nieuwe westelijke 
rondweg van start. Inmiddels 
is de weg al in gebruik. 
De werkzaamheden zijn in 
de afrondende fase.

Opening nieuwe rondweg Hummelo op 2 oktober

U bent van harte welkom!



Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 12 september 2013:

Afgegeven op17 september 2013:

 

Afgegeven op 18 september 2013:

Afgegeven op 20 september 2013:

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verleende omgevingsvergunningen 

Geweigerde omgevingsvergunningen 

Verlengen beslistermijn 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
 

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Drank- en Horecavergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.8 Wabo) 

  
Ingetrokken aanvragen

Aanvragen

Er worden allerlei spelletjes gedaan, die te maken hebben met mikken, gooien en rennen. De
trainingen worden gegeven door leiders van S.E.V. De Kangoeroeklup is elke zaterdag van 10.00
tot 11.00 uur op het korfbalveld van S.E.V. aan de Halseweg. Voor vragen kan contact opgeno-
men worden met Elly van der Loos, tel. 06-46464464 of mailen op info@sevzelhem.nl

Kangoeroeklup bij S.E.V.
Zelhem - De Kangoeroeklup is een gezellige club voor kinderen tussen 3 en 6 jaar, die 
op een speelse manier willen kennismaken met korfbal. De kinderen leren niet alleen 
gooien en vangen, maar ook hoe leuk het is om dingen samen te doen, met jongens 
én meisjes. Naast dat het leerzaam is, moet het vooral heel leuk zijn.



Prijswinnaars stempelactie Van Asselt en Vlogman

Vorden - Keurslagerij Vlogman en Echte Bakker Van As-
selt in Vorden hielden de afgelopen zomermaanden een 
stempelactie voor hun klanten. Vorige week kregen de 

winnaars hun prijs uitgereikt. Willem Markvoort, Alfons 
Roording, Riske Legtenberg, Annie Velhorst en mevrouw 
Heuveling (niet op de foto) vielen bij slagerij Vlogman in 

de prijzen. Bij buurman Van Asselt waren het de families
Beernink, Meyer en Kolkman (niet op de foto) die de prijs
in ontvangst mochten nemen.

Thuis is afval scheiden heel gewoon. 
Op straat belandt alles echter nog 
steeds bij elkaar in de prullenbak. 
Het afval uit de bakken gaat naar de 

verbrandingsinstallatie, terwijl hier 
waardevolle materialen in zitten die 
hergebruikt kunnen worden. Reden 
voor de gemeente Bronckhorst om 

samen met Berkel Milieu en kennis-
centrum Gemeente Schoon onder-
zoek te doen naar mogelijkheden om 
afval te scheiden buitenshuis.

Plastic, drankkartons en restafval
In het centrum van Zelhem zijn de 
huidige prullenbakken vervangen 
voor tien nieuwe gescheiden inza-
melbakken. Deze bestaan ieder uit 
drie aparte bakken. In de oranje bak 
kunnen plastic verpakkingen gedaan 
worden, zoals lege flesjes, patatbak-
jes of zakjes. In de gele bak kunnen 
drankkartons, zoals lege pakjes van 
sap of melk. Al het overige afval kan 
in de restbak. Het plastic en de drank-
pakken worden gerecycled. 

Proefperiode
Op donderdag 19 september 2013 
heeft wethouder Spekschoor op het 
marktplein in Zelhem de eerste ge-
scheiden inzamelbak in gebruik ge-
nomen. De komende maanden wordt 
gekeken wat het effect van de nieuwe 
bakken is. 

Ook worden bezoekers van het cen-
trum van Zelhem gevraagd naar hun 
mening over de nieuwe manier van 
afval inzamelen op straat. Op basis 
van de resultaten van de proef besluit 
de gemeente of gescheiden inzame-
len buitenshuis een vervolg krijgt.

Proef afval scheiden buitenshuis gestart in Zelhem

‘Afval in de goede bak, dat doe je 
met gemak!’

Zelhem - In Zelhem is een proef gestart met het scheiden van afval op 
straat: De gemeente Bronckhorst heeft tien gescheiden afvalbakken 
geplaatst in het centrum van Zelhem. Wethouder Arno Spekschoor 
gaf donderdag 19 september het startschot voor het project ‘Afval in 
de goede bak, dat doe je met gemak!’

Wethouder Arno Spekschoor neemt de gescheiden afvalbakken in het centrum van Zelhem 
in gebruik. Foto: Patrick van Gemert

GOED VOORBEREID JE EERSTE 
HUIS KOPEN
Een eerste huis kopen is een span-
nende gebeurtenis. Waar begin je en 
hoe pak je de zoektocht goed aan? 
Wat voor soort huis kun je betalen? 
En wat is verstandig: een huis kopen 
of kun je beter huren? Wat moet je 
juridisch regelen als je gaat samen-

wonen? En kies je voor een bestaan-
de woning of een nieuwbouwhuis? 
Tijdens het Wooncafé geven de deel-
nemende bedrijven onder het genot 
van een drankje antwoord op deze en 
andere woonvragen. 

WAAR EN WANNEER
Het Wooncafé vindt plaats op 1 okto-
ber in Grand Café 4A, Nieuwstad 4A 
in Lochem; op 9 oktober in Het Koel-
huis, Parkstraat 1 in Zutphen en op 
15 oktober in Eetcafé De Slof, Dorps-
straat 34, in Vorden. Het Wooncafé is 
tussen 18.30 en 21.00 uur geopend en 
belangstellenden kunnen binnenlo-
pen op een moment dat hen uitkomt. 
De Wooncafés zijn vrij toegankelijk, 
aanmelden is niet nodig. Meer infor-
matie is te vinden op: www.facebook.
com/hetwooncafe.

Wooncafé voor starters op 
de woningmarkt
Vorden - Rabobank Graafschap-
Noord organiseert in samenwer-
king met Tap & van Hoff nota-
rissen, DWR notarissen, Thoma 
Makelaars, Ieder1, Viverion en 
ProWonen in de maand oktober 
drie Wooncafés. De Wooncafés 
zijn bedoeld om starters op de 
woningmarkt te informeren over 
wat er allemaal komt kijken bij 
het kopen van een (eerste) huis.

Om het feest compleet te maken zal 
wijlen Andre Hazes, in samenwer-
king met huisband “Anders is het 
niet” voor een spectaculaire show 
zorgen. Andre Hazes zal voor deze ge-
legenheid geëerd worden door Marcel 
Tielemans. Bij eerdere optredens was 
het verschil tussen de imitator en 
Neerlands grootste volksheld nauwe-
lijks te zien, of te horen! “Anders is 
het niet” heeft de afgelopen periode 

een drukke tijd meegemaakt. Naast 
de verschillende optredens heeft de 
band meegewerkt aan het RTL5 pro-
gramma “’t Wilde Oosten”.Hierdoor
wordt er inmiddels met trots (en een
knipoog) gezegd; as seen on TV! Het
beloofd dus een gezellig feest en een
afwisselende muzikale avond te wor-
den. Aanvang is om 21.30 uur en de
toegang is gratis. Vol is vol, dus zorg
dat je er op tijd bij bent!

Anders Is Het Niet in linde!

Line - Cafe ’t Proathuus was de afgelopen jaren op de zaterdagavond
van het Lindesfeest gesloten. Na veel reacties en op veler verzoek is het
cafe dit jaar op de zaterdagavond weer geopend, voor een ouderwets
gezellige avond (lindes)feest in het cafe.

De eerste set begonnen de Vordense 
dames fel aan de wedstrijd. Door de 
hoge serve druk aan de kant van 
Dash liepen de dames al gauw uit te-
gen VoCaSa. VoCaSa had moeite met 
de serve ballen van de rood zwarte. 
Dash wist hierdoor een voorsprong 
te pakken te krijgen en gaven dit 
niet meer uit handen. Er werd in het 
veld hard gevochten voor elkaar en 
voor de punten. De ballen die terug 
kwamen werden hard ingeslagen en 
de Vordense dames hebben de eerste 
set gewonnen met 14-25.
De dames van Dash wilde de kracht 
uit de eerste set meenemen na de 
tweede set. De eerste punten van de 

set liep het gelijk op. De kracht die 
Dash de eerste set had in de serve, 
liep deze set minder er werden meer 
persoonlijke fouten gemaakt. Op 
deze momenten wist VoCaSa meer 
druk te geven en wonnen de dames 
uit Nijmegen de set met 25-18.
In de derde set was een uitschieter 
in positieve zin. De dames uit Vor-
den wisten binnen 16 minuten de 
stand van 09-25 op het scorebord te 
plaatsen. Met serviceseries en uitste-
kend verdedigend werk konden de 
Vordenaren vol zelfvertrouwen de 
vierde set ingaan.
VoCaSa was rijp voor een 1-3 neder-
laag maar niks bleek minder waar. 

Door veel servicefouten en goed ver-
dedigend werk aan de kant van de 
Nijmeegse dames, kon Vorden geen 
vuist maken. De set glipte uit han-
den en zo stond er een 2-2 op het 
scorenbord.

Aangezien Dash vastbesloten was 
om de set en hiermee de winst naar 
zich toe te trekken, kwamen de da-
mes ook nu fel uit de startblokken. 
VoCaSa had echter een antwoord en 
gingen met een 8-5 voorsprong aan 
kop. Met een grote dosis vechtlust 
en samenwerking wisten Dash zich 
terug te knokken in de set. 

Met een serviceserie van Anouk Nij-
broek en een afsluitende ace van 
Kimly Besselink gingen de 3 punten 
toch mee naar Vorden. (14-25 25-18 
09-25 25-22 12-15 2-3)

Dash sluit eerste uitwedstrijd winnend af
Vorden - Zaterdag 21 september speelden de dames van Dash de eer-
ste uitwedstrijd van het nieuwe seizoen tegen VoCaSa dames 2 in 
Nijmegen. De Vordense dames hebben de voorbereiding goed afge-
sloten en zijn klaar voor het nieuwe seizoen.



De kracht van vriendschap. 
Misschien wel het belangrijkste 
dat er bestaat. Alleen samen 
lukt het ons om de oorlog uit 
een kind te halen. Dat is de 
´The Power of Friendship´. 
Doe mee. Word Friend.

De kracht van vriendschap is misschien wel het belangrijkste dat 
er bestaat. Vriendschap geeft zekerheid. Voor oorlogskinderen 
zijn vrienden dan ook van enorm belang. War Child biedt hen 
die vriendschap. Door zoveel mogelijk mensen en middelen te 
activeren. Om deze kinderen scholing, veiligheid en psycho-
sociale hulp te kunnen bieden. Daar hebben we de hulp van 
anderen hard bij nodig. Die van jou.

Alleen met elkaar lukt het ons om de oorlog uit een kind te halen. 
Zoveel mogelijk kinderen. Want honderdduizenden kinderen 
zijn het slachtoffer van oorlog. Help daarom mee het verhaal van 
War Child te vertellen. Net als de friends in de commercial van 
War Child. Word friend van War Child op Facebook of volg ons 
op Twitter, deel The Power of Friendship en doneer: voor 12 euro 
help jij 1 oorlogskind.

Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

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

Andere dagen op afspraak.

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

Houtkachels Gaskachels
Pelletkachels Haarden

Na zomerse aanbiedingen uit circa 40 occasions 
 

Fiat Punto TwinAir Sport 2013 met 0 km
Nu voor: € 14.895,-

--
Fiat Panda TwinAir lounge 2012 met 250 km

Nu voor: € 10.995,-
--

Fiat Panda 1.2 Edizione Cool 2008 4.534 km
Nu voor: € 6.750,-

--
Fiat 500 1.2 Sport 2009 met 48.134 km

Nu voor: € 9.450,-
--

Fiat Grande Punto 1.2 GP 5drs 2008 met 27.777 km
Nu voor:  € 8.450,-

U bent van harte welkom bij Autobedrijf Teger B.V.
Stationsstraat 18, 7261 AD Ruurlo

Tel. 0573-451426 • www.fiatteger.nl

Uw Fiat dealer sinds 1957

Mitra Vorden wordt Slijterij Sander Pardijs
Ter gelegenheid van deze naamswijziging organiseren wij een:

Grote Wijn & Bierproeverij
Ontdek ons nieuwe assortiment wijnen en speciaal bieren op vrij-
dagavond 4 oktober, van 19.30 tot 22.30 uur in de zaal van “De 
Herberg” in Vorden.

U kunt hier kennis maken met ongeveer 60 nieuwe 
wijnen van o.a. Salenteijn en Montes, Graham’s 
port en Pol Roger Champagne. Daarnaast staan er 
ongeveer 50 soorten speciaalbier op de proeftafels. 
Waaronder St Feullien, Cuvee de Trolls, Troubadour 
en natuurlijk ook veel speciale bokbieren. Alleen 
deze avond met interessante kortingen te bestel-
len. Ook de nodige hapjes zullen niet ontbreken.

Kaarten (toegang vanaf 18 jaar) à 15 euro zijn verkrijgbaar bij:

Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 22, Vorden. Tel. 0575-554264

Zie ook het redactionele stuk in dit Contact.

Vanaf woensdag 25 september opruiming Mitra assortiment, 
hoge kortingen, op is op!!

Stationsweg 16, Telefoon: 0575-551583
VORDEN

Vanaf
4 oktober tot
1 maart zijn 

wij op
vrijdagavond 

gesloten!

IETS BIJVERDIENEN
OP DE ZATERDAG?!

ECOTRANS
Zoekt op korte termijn een:

MEDEWERKER WASSTRAAT M/V

Voor het wassen van de vrachtwagens en het 
cleanen van de bulktanks.

Wij zoeken voor deze functie:
 jongelui die van aanpakken weten
 wonende in de omgeving van Vorden

Voor sollicitatie:
Ecotrans B.V.
Ambachtsweg 18
7251 KW  Vorden
t.a.v. mevrouw H. Huberts
of mailen helmi@ecotrans.nl

aanbieding geldig t/m 9 oktober a.s.

Nieuw bij Davorta 
sieraden van Melz

Armbandjes van Biba
2e voor de halve prijs

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

www.facebook.com/davorta

VOLG
ONS
OP
FACEBOOK



‘Of ik een stukje wilde schrijven over 
het Repair Café’, vroeg Wilma Berns 
van de Vordense Stichting Welzijn. 
‘En of ik dan zaterdag in het Dorps-
centrum langs wilde komen om er 
kennis mee te maken’. En zo kwam 
ik die morgen plotseling terecht in 
een andere wereld. Een wereld waar-
in ‘nieuw’ wordt gedacht. Want al 
tientallen jaren gingen we, verwend 
als we waren door de steeds groei-
ende welvaart, nogal slordig om met 
de voorwerpen in onze omgeving. 
Gooiden we veel te veel dingen klak-
keloos weg. Groeiden de afvalbergen 
tot een enorme hoogte. En hier in 
het Repair Café werd duidelijk dat 
we eigenlijk al die tijd helemaal op 
de verkeerde weg zaten. En dat we 
weer moeten zoeken naar de goede 
weg. De weg terug.
Het begon al met onze kleding. Iets 
repareren was er haast niet meer 
bij. Meubels die een mankement 
hadden verdwenen al snel naar de 
schroothoop. Een koffiezet-apparaat 
dat lekt of een broodrooster dat wei-
gert… weg ermee! Zelfs vaak kost-
bare apparatuur werd weggegooid 
zonder dat er gedacht werd over 
repareren.

En dan kom je deze zaterdagmorgen 
in het Repair Café inderdaad ineens 
in een andere wereld. Er komen men-
sen spullen brengen die een klein of 
groot euvel hebben en die door des-
kundige vakmensen of hobbyisten 
worden bekeken en zo mogelijk ter 
plaatse worden gerepareerd. Vrijwil-
ligers die hun kennis van computers 
of hun ervaring in houtbewerking 
zomaar gratis inzetten voor ande-
ren. Of twee dames die handig zijn 
in het verstellen van kleding en met 
hun eigen meegebrachte naaimachi-
ne aan het werk gaan. Of mannen 
die technische apparaten kunnen re-
pareren en verstand hebben van een 
heleboel andere klussen. Ze bieden 
die kennis zomaar aan. Dat is al bij-
zonder. Maar dat ze dat doen omdat 
het voor het milieu belangrijk is en 
omdat ze er plaatsgenoten een ple-
zier mee doen… dàt maakt het Re-
pair Café zo uniek. Bovendien is. het 
Repair Café een plek waar mensen 

elkaar ontmoeten. En ook dat is in
deze tijd belangrijk
Hoe heeft men - vraagt u misschien
- de ‘reparateurs’ gevonden die hier
zo enthousiast bezig zijn? Dat bleek
geen enkel probleem. Er was zelfs
zoveel animo dat er maandelijks om
en om een aantal vrijwilligers be-
schikbaar is.

Pratend met de leiding en de vrijwil-
ligers die wachten op ‘klanten’ valt
op hoe enthousiast iedereen is. En
hoor je ook dat de formule van het
Repair Café is bedacht door Mar-
tine Postma, een Nederlandse jour-
naliste. Natuurlijk denk je op zo’n
morgen in het Dorpscentrum dat 
die vijftien of twintig voorwerpen, 
die vandaag gerepareerd worden,
eigenlijk niets te betekenen heb-
ben als het gaat om beperking van
de afvalstroom. Maar dan maak je 
een vergissing. Want niet alleen in
Vorden worden zo op jaarbasis on-
geveer 200 voorwerpen van de afval-
berg gered. Er is in Nederland nu al,
drie jaar na de start, in 150 plaatsen
een Repair Café actief waar in totaal
per jaar dus jaarlijks tienduizenden
voorwerpen worden gerepareerd.
En het idee is ook internationaal zo
aangeslagen dat er o.a. in Engeland,
de Verenigde Staten en Frankrijk al
Repair Cafe’s zijn gestart. Het is een
wereldsucces dat door belangrijke
media met grote aandacht wordt ge-
volgd en ondersteund.
Toch goed dat we er in Vorden, dank
zij een actief bestuur van de Stich-
ting Welzijn, zo vlug bij zijn. We wa-
ren zelfs het eerste Repair Café in de
Achterhoek! En dat zoveel mensen
zich spontaan hebben opgegeven
om ook in ons dorp mee te werken
aan het welslagen ervan. 
En mocht u iets te repareren hebt, 
noteer dan nu al in uw agenda dat u
op zaterdag 12 oktober van 11 tot 14
uur weer hartelijk welkom bent met
uw kapotte apparaat, meubel- of kle-
dingstuk. Want dan is er weer een 
zitting in het Dorpscentrum.

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35
7251 AW Vorden

We zijn op de goede weg. Terug!

Het team van Repair Café dat bestaat uit mensen die verstand hebben van het repareren
van vele voorwerpen. Op het gebied van houtbewerking, computers, kleding en elektrische
apparaten maken ze veel voorwerpen weer geschikt voor gebruik en lossen ze problemen
op voor veel plaatsgenoten.

Bent u nieuwsgierig en wilt u graag 
weten hoe wij ons jenaplanonder-
wijs op de Piersonschool vorm ge-
ven, loop dan gerust binnen op 
donderdag 26 september. De deuren 
zijn geopend vanaf 8.30 tot 10.15 
uur. Ook kinderdagverblijf Rozema-

rijn heeft die morgen haar deuren 
geopend. Per 1 september is Kin-
derdagverblijf Rozemarijn tijdelijk 
gevestigd in de jenaplanschool de 
Pierson. Voorheen was het KDV ge-
vestigd in basisschool Rozengaards-
weide. Deze locatie wordt binnen-

kort gesloopt in verband met de 
nieuwbouw voor beide scholen. In 
de zomer van 2014 is de nieuwbouw 
gereed en zal KDV Rozemarijn haar 
intrek nemen in de nieuwbouw aan 
de Rozenstraat 14 in Hengelo.

Kom donderdag 26 september vrij-
blijvend sfeer proeven bij Jenaplan-
school de Pierson en Kinderdagver-
blijf Markant. De koffie staat klaar.

Donderdag 26 september
Inloopochtend bij Jenaplanschool de Pierson en 
KDV Markant
Hengelo - Het Jenaplanonderwijs bestaat vijftig jaar en is nog steeds 
actueel. Dit kunt u zien op jenaplanschool de Pierson, die volop in 
beweging is om het jenaplanonderwijs in te richten naar deze tijd.

Het eindpunt was op het erve ’t His-
sink van de familie Kornegoor aan de 
Kostedeweg. De tocht eindigde met 
een hapje en een drankje in de feest-
tent. De uitslagen bij de jeugd waren: 
1 Roan Eelderink, 2 Evie Berendsen, 3 
Luuk Arfman, 4 Sander van Duin. De 
aanmoedigingsprijs werd gewonnen 
door Milou Ruiterkamp. Volwasse-
nen: 1 Peter Hellema, 2 Ali Wiggers, 
3 Arjan Eelderink, 4 Jan Roeterdink. 
Henk Sleumer won de aanmoedi-
gingsprijs. Donderdagavond 26 sep-
tember wordt er in de feesttent na-
bij de molen, door de toneelgroep 
Linde het blijspel ‘Bi-j de dokter’ op-
gevoerd. De regie is in handen van 
Henk Broekgaarden. Aanvang 19.30 
uur. Vrijdagavond 27 september be-
gint op het feestterrein om 19.30 
uur het vogelschieten voor dames en 
heren. Speciaal voor de dames is er 
ook vogelgooien. Daarna in de feest-
tent live muziek van het ‘Duo Heer 
en Meester’. Zaterdag 28 september 
wordt om 13.00 uur begonnen met 
de volks- en kinderspelen. Op het 
programma staat o.m. dogkar- rijden, 
schieten, kegelen, sjoelen, gavel- dar-
ten, ballero e.d. Tot slot is er s’ avonds 
een feestavond met de and ‘Plork en 
de aannemers’.

Fietspuzzeltocht voorproefje Lindes feest

Vorden - Als voorproefje op het Lindes feest, dat eind deze week in 
het buurtschap Linde wordt gehouden, was er zondagmiddag een 
fietspuzzeltocht. De tocht met een lengte van 25 kilometer ging rich-
ting Varssel. Bij de wijnhoeve Elanova aan de Bleuminkstraatweg werd 
gepauzeerd. Daarna werd verder gefietst richting Ruurlo, de Wiersse, 
Medler en weer terug naar Linde.

Voor baby’s en peuters fijn om daar te 
zwemmen. Begin dit jaar is daar met 
succes begonnen met baby-zwem-
men. Na een zomerstop van enkele 
maanden, kunnen de jonge kinderen 
daar weer op de zondagochtend te-

recht. Spelen en liedjes zingen samen 
met je ouders. Wennen aan het wa-
ter, net als thuis in het badje, maar 
nu lekker groot. Bovendien leren de 
jonge kinderen al snel met water om-
gaan. Wat gebeurt er met je als je in 

het water terecht komt? Hoe leuk is 
het als je twee of drie jaar bent, om 
zelfstandig een stukje door het water 
te krabbelen.
De lessen zijn vooral gericht om sa-
men met de ouders plezier te maken. 
Ook het aspect veiligheid komt aan 
de orde. Vanaf zondag 29 september 
kunnen baby’s en kinderen tot 4 jaar, 
vanaf ‘s morgens 9.00 uur terecht in 
het bad van fysiotherapie Jansen van 
den Berg.

Baby zwemmen in lekker warm water

Vorden - Nu het weer langzaamaan kouder wordt en het zwembad In 
de Dennen is gesloten, zou je zeggen dat er met kinderen in Vorden 
niet meer gezwommen kan worden. Niets is minder waar. Met name 
heel jonge kinderen kunnen in de winter heerlijk het water in, in het 
therapeutische bad van Jansen van den Berg.

Met het geld dat de collectanten 
hebben opgehaald blijft KWF Kan-
kerbestrijding zich inzetten voor 
minder kanker, meer genezing en 
een betere kwaliteit van leven. Dat 
doet zij echter niet allen, maar sa-

men met patiënten, onderzoekers, 
artsen, donateurs en vrijwilligers. 
Wie de collectant heeft gemist 
kan alsnog een gift overmaken op 
bankreknr. 333.777.999 ten name 
van KWF Kankerbestrijding. 

De KWF-afdeling Vorden dankt ie-
dereen voor zijn of haar bijdrage 
aan deze collecte!

Opbrengst collecte KWF
Vorden - De collecte voor KWF 
Kankerbestrijding 2013 heeft in 
Vorden € 5.284,18 opgebracht.

De actuele gemeentepolitiek komt 
dan aan bod, aan de hand van de 

agenda voor de raadsvergadering in 
deze maand. Daarnaast kan elke aan-

wezige eigen punten naar voren bren-
gen. D66 heeft gemerkt dat er onder 
de mensen veel leeft op het gebied 
van politieke zaken in de gemeente. 
Dat geldt zeker in deze tijd van crisis 
en bezuinigingen. De fractie wil hier-
over graag met inwoners van Bronck-
horst van gedachten wisselen

D66 in Wichmond
Wichmond - De gemeenteraadsfractie van D66 houdt regelmatig 
openbare fractievergaderingen op wisselende locaties in de gemeente 
Bronckhorst. Op dinsdag 1 oktober is Wichmond aan de beurt. Be-
langstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom in café D’n Olden Kriet 
aan de Dorpsstraat 25 te Wichmond.



Heure moest in deze wedstrijd te-
gen Eibergen dat in de competitie 
Gewest Oost nog met de titel aan 
de haal ging. Deze keer moesten zij 
echter hun meerdere erkennen in 
de sterke mannen van TTV Heure. 
Vios Bison verloor haar wedstrijd 
terwijl ook Vorden wist te winnen. 
In de halve finale verloor Vorden 
van het machtige Zwitserse Eber-
secken, Heure won haar wedstrijd 

tegen het Ierse Lakehill. Heure had 
de nodige moeite met deze ervaren 
ploeg. Uiteindelijk won Lakehill 
het brons met de vervelende vierde 
plek voor Vorden. Heure probeerde 
in de finale uit alle macht de Zwit-
serse ploeg op de knieën te krijgen 
maar dat lukte niet, zilver bleef er 
voor hen het goud ging dus naar 
Ebersecken. Leuk detail is wel dat 
op de World Games, die in juli wer-

den gehouden in Cali  Colombia, het 
resultaat andersom was. Daar ston-
den beide teams tegenover elkaar als 
Nationaal team van Nederland en 
Zwitserland. Met dit resultaat was 
TTV Heure nu dan ook tevreden.
Aanstaande zaterdag zullen zij als 
landenteam ons land vertegenwoor-
digen in de 680 kg.klasse en op zon-
dag vormen zij ook het Nationale 
team voor de 720 kg.klasse.Eibergen 
zal de Nederlandse eer verdedigen 
in de 560 kg.klasse op zaterdag en 
de 640 kg.klasse op de zondag. Deze 
kampioenschappen beginnen elke 
dag om 9.30 uur en zijn rond 17.00 
uur afgelopen, het wedstrijdterrein 
ligt bij de Bonte Wever in Assen, de 
toegang is vrij.

TTV Heure wint zilver op 
Europees Kampioenschap touwtrekken
Regio - Op het Europees Kampioenschap touwtrekken dat van donder-
dag t/m zondag word gehouden in Assen hebben de mannen van het 
Borculose TTV Heure een zilveren plak weten te behalen. In de voor-
rondes wisten zij als groepswinnaar door te gaan naar de kwartfinales 
wat op zich al een hele prestatie is. Ook Eibergen en Vios Bison uit 
Beltrum wisten een plaats in deze kwartfinales af te dwingen net als 
het team van Vorden.

In de 16e minuut zette Ratti zichzelf 
op voorsprong: een afstandsschot van 
Kim Heuvelink eindigde tussen de 
palen:2-1. Vier minuten later schoot 
linksbuiten Els Berenpas op het doel. 
De keepster van Loenermark had 
de bal niet klemvast, waardoor Kim 

Heuvelink de hattrick kon maken:
3-1. 
In de 35e minuut gaf Els Berenpas 
een voorzet op Kim Heuvelink. De
keepster kwam uit, maar Kim Heuve-
link wist toch te scoren: 4-1.
Vlak voor rust, in de 42e minuut, 
kreeg Loenermark nog een kans. Ze
kregen een penalty toegewezen door
een handsbal in het zestien meter-
gebied. De keepster bleef geconcen-
treerd en hield de bal uit het net. 
Na de rust begon Ratti wat voorzich-
tiger aan de wedstrijd. Loenermark
kreeg wat meer kansen, maar Ratti
hield de eer aan zichzelf. 
In de 58e minuut legde Kim Heuve-
link de bal af op middenvelder Esther
Menkveld. Zij schoot van afstand en
de bal krulde precies in de rechter-
hoek: 5-1. In de laatste periode wer-
den er geen kansen meer benut en 
bleef de stand op 5-1 staan. Aanko-
mende zondag spelen de Ratti Dames
in Laren: een uitwedstrijd tegen de 
Witkampers vr 2.

Ratti vr 1 – Loenermark vr 1
Gelijkspel voor Ratti vrouwen
Kranenburg - Op zondag 22 sep-
tember speelden de Ratti dames 
hun eerste competitiewedstrijd 
tegen Loenermark vr 1. Ratti be-
gon energiek aan de wedstrijd en 
creëerde meteen meerdere kan-
sen. De aanval van Loenermark 
kwam verrassend uit de hoek. Ze 
wisten in de 2e minuut te scoren: 
0-1. Ratti liet zich niet ontmoe-
digen door deze achterstand en 
ging weer volop in de aanval. Dit 
werd in de vijfde minuut beloond 
met een doelpunt. Rechtsbuiten 
Lianne ten Have gaf een voorzet 
op de spits Kim Heuvelink, die de 
bal in de hoek wist te plaatsen. 
1-1.

Het team bestaande uit Chjehran-
do Gasper, Niels Lijftogt, Anne van 
Eeuwijk en Vera Velhorst liet er geen 
twijfel over bestaan dat het graag een 
woordje wil meespreken in deze ho-
gere klasse. Een competitiewedstrijd 
badminton bestaat uit twee herenen-

kelspelen, twee damesenkelspelen,
een herendubbel, een damesdubbel
en twee mixeddubbels. In deze eerste
wedstrijd werden alle acht partijen
gewonnen door Flash. In het badmin-
ton betekent dit gelijk acht wedstrijd-
punten.  Een prima begin van het 
nieuwe seizoen.

ANDERE UITSLAGEN:
Flash Vorden 2 - Hengelose Badmin-
ton Club 1:  3-5
Flash Vorden 3 – IJsselstad 9:  6-2
Spees Sjuttel jeugd 2 – Flash Vorden
jeugd 1:  3-5
Seepaerd jeugd 1 – Flash Vorden
jeugd 3:  1-7

Flash Vorden start sterk 
in de eerste klasse
Vorden - Het eerste team van Bad-
mintonvereniging Flash Vorden 
kwam afgelopen maandagavond 
uit tegen Sjuttel Geest 1 uit het 
Overijsselse Geesteren. Het Vor-
dense team komt dit jaar in de 
eerste klasse uit na vorig jaar 
het kampioenschap in de tweede 
klasse te hebben behaald.

Afgelopen donderdagavond in Ruur-
lo. We waren te gast om te vernemen 
hoe je als onderneming moet mee 
gaan met je tijd zonder je “kernwaar-
de”  uit het oog te verliezen. Begon-
nen als manegebedrijf met een kanti-
ne ging de ontwikkeling  opeens snel 
toen de daar bereidde pannenkoeken 
van Bert z’n moeder in 1986 de béste 
pannenkoek bleek te zijn in de test 
van het AD. De pannenkoekenboer-
derij was geboren. Later volgde een 

uitbreiding, kwam er een speeltuin 
bij en werd het bekende kabouterpad 
toe gevoegd. Waarbij kinderen trots 
met hun kaboutermuts op naar huis 
keren. Ook kunnen kinderen met 
hei-tjes die ze krijgen bij een kinder-
menu een ‘Aardig-Heitjes’ scoren in 
de blokhut; een soort automatiek 
vol duurzaam speelgoed wat je ” 
trekt” wanneer je je de speciaal ge-
slagen Heikamp-muntjes er in gooit. 
Dit jaar volgde de opening van het 

klimbos. Waarbij wij natuurlijk een 
kijkje gingen nemen, eigendom van 
Staatsbosbeheer. Er zijn zes routes 
gemaakt in verschillende moeilijk-
heids categorieën. Alle volledig TUV 
gecertificeerd. Staatsbosbeheer heeft 
méér opbrengst uit hun bos als in het 
verleden én Bert kon z’n bedrijf weer 
uitbreiden met een nieuw onderdeel. 
Waarbij ook hier weer natuur en het 
beleven van de natuur centraal staat. 
Na nog enkele kritische “onderne-
mers” vragen aan Bert volgde een 
heerlijke pannenkoek als afsluiting 
van deze avond. Volgende bijeen-
komst van het VOC: 17 oktober.  
www.vov-vorden.nl/ondernemerscafe

VOC bij De Heikamp: een sprong 
van pannenkoek naar klimbos

Vorden - 16 jaar geleden volgde hij zijn moeder op als eigenaar van 
pannenkoekenboerderij De Heikamp. Bert van Zijtveld is aan het 
woord wanneer hij de aanwezige leden van het Vordens Ondernemers 
Café uitleg geeft over het verleden én het heden van zijn bedrijf.

Toen ze afgelopen week Vorden aan 
deden, was dat natuurlijk voor de 
kinderen van het kinderdagverblijf 
een bijzonder uitje. Met zijn allen 
in de bolderkar er naar toe. De hele 
kleintjes, die lekker lagen te slapen, 
hebben echt iets gemist!
Want, WOW, wat zijn die olifanten 
groot!! Ze stonden heel rustig ach-
ter een heel dun koordje en de kin-
deren konden ze, van heel dichtbij, 

vanuit de bolderkar bekijken. Ook
de kamelen en dromedarissen waren
prachtig! Fijn dat je maar zo over het
terrein kunt wandelen en de dieren 
mocht bekijken. De voorstelling was
het afgelopen weekend en daar zijn
ongetwijfeld de kinderen met hun
papa of mama naar toe zijn geweest.
Voor de peuters van het kindercen-
trum een hele belevenis, zij hebben
er enorm van genoten!.

Circus Renz: Een echte 
bezienswaardigheid voor 
kinderen van Avonturijn

Vorden - Circus Renz uit Berlijn is op dit moment al weer druk in de
weer om te verkassen en trekken weer verder het land door, om daar
weer hun kunsten te laten zien!

Josée zong leuke liederen en bracht 
enkele voordrachten, zodat het toch 
nog een geweldig leuke avond was. 

De vrouwen van Nu zijn Josée hier 
dan ook erg dankbaar voor. Ook 
werd Mevr. Vruggink een bos bloe-

men aangeboden, omdat ze gestopt 
is met het mede organiseren van de 
agrarische fietstocht Fiets de Boer 
op, ze heeft dit vele jaren gedaan. 

Mevr. ten Have heeft het van haar 
overgenomen, de dames wensen 
haar veel succes.

Josée van der Staak redt avond 
Vrouwen van Nu Vorden
Vorden - Het programma voor de eerste avond van de Vrouwen van 
Nu dreigde door ziekte niet door te gaan, maar gelukkig hebben 
de dames Josée van der Staak bereid gevonden hun uit de brand te 
helpen.
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Slimbelly blijvend bij AeroFitt. „Wij 
zijn overtuigd van het resultaat 
en zullen de Slim Belly ook in ons 
aanbod opnemen. Vanaf nu kan 
men weer starten met een vier we-

kelijkse kuur, de opstart fase. Een 
ideale methode zo is gebleken om 
snel zichtbare verbetering te realise-
ren rondom de klassieke probleem-
zones buik, billen en benen.” Een 
reactie van een Slimbelly gebruiker 
Cindy Radstake: “Wanneer je het 
programma netjes volgt, zie je de 
centimeters verdwijnen. Ben heel 
blij met het resultaat!” Deelnemers 
aan het onderzoek kunnen ook blij-
vend gebruik maken van de Slim-
Belly.
Opstartfase. Tijdens de opstartfase 
van 4 weken sporten de deelnemers 
wekelijks 3 keer 30-40 minuten met 
de Slim Belly. Het aantal deelnemers 
is beperkt. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij Sportcentrum 
AeroFitt Hengelo, tel. 0575-465001 
of hengelo@aerofitt.nl

Zeven centimeter slanker binnen slechts vier weken

Overtuigende resultaten 
bij Sportcentrum AeroFitt
Hengelo - Tot wel twee kleding-
maten slanker binnen vier we-
ken, dat beloofden de onder-
zoeksresultaten van het Insti-
tuut voor Medisch en Sportwe-
tenschappelijk Advies IMSB in 
Wenen. Tijdens het onderzoek 
in juni bleek uit de resultaten 
van AeroFitt dat deze beloftes 
van het Slim Belly concept waar-
gemaakt worden. Gemiddeld 
verloren de deelnemers 8 centi-
meter na vier weken. “Het beste 
resultaat was zelfs een 13 centi-
meter slankere taille!”

Dat nu pas aan de berging van het 
toestel wordt gewerkt, heeft diverse 
oorzaken. Het beleid van de overheid 
is namelijk om de neergestorte vlieg-
tuigen met rust te laten. Daar waar 
nabestaanden uitdrukkelijk vragen 
stellen over hun tot dan toe ‘vermis-
te’ familieleden of als de mogelijke 
bommenlading van het vliegtuig ri-
sico’s oplevert voor omwonenden, 
worden de mogelijkheden bekeken. 
Ook het feit dat in de omgeving van 
de crash menselijke resten gevonden 
zijn, die naamloos werden begraven 
op de Zelhemse begraafplaats, heeft 
meegespeeld. Daarnaast is het een 
kostbare aangelegenheid, waarvoor 
subsidie beschikbaar moet zijn.
Bij het neergestorte vliegtuig bij de 
‘Gasthuisplaats’ heeft waarschijnlijk 
ook meegeteld dat lokale historici 
met belangstelling voor de Tweede 
Wereldoorlog onderzoek deden naar 
de inzittenden. De stichting Oud Zel-
hem en vooral ook Bennie Eenink 
uit Halle publiceerden over de crash. 
Bennie bouwde zelfs een complete 
website en ging op zoek naar nabe-
staanden van de bemanningsleden. 
Vorig jaar brachten nabestaanden 
van de Australische navigator Jack 
Condon een emotioneel bezoek aan 
de ‘Gasthuisplaats’. Toen ook bur-
gemeester Aalderink zich achter de 

berging schaarde en er subsidie be-
schikbaar kwam, raakte de berging 
in een stroomversnelling.
Om iedereen goed voor en in te lich-
ten over de berging nodigde de ge-
meente Bronckhorst belangstellen-
den in drie sessies uit op het gemeen-
tehuis om informatie te verstrekken. 
De eerste bijeenkomst was gericht op 
de direct omwonenden en had naast 
informatie ook tot doel om de mo-
gelijke risico’s te bespreken. Er kan 
immers nog onontploft bommateri-
aal aanwezig zijn, waardoor in het 
ergste geval snelle evacuatie nood-
zakelijk kan zijn. Voor de tweede 
bijeenkomst was een grotere groep 
omwonenden uitgenodigd om ook de 
eventuele afzetting van wegen e.d. te 
bespreken.
De derde bijeenkomst had een alge-
meen karakter. Vele belangstellen-
den uit de gemeente Bronckhorst 
kwamen naar het gemeentehuis om 
van de experts zelf te horen hoe zo’n 
berging georganiseerd wordt. Na het 
welkomstwoord van loco-burgemees-
ter Seesink waarin hij aangaf dat bur-
gemeester Aalderink het zeer spijtig 
vond dat hij niet aanwezig kon zijn 
in verband met ziekte, kreeg dhr. 
Wesselink, gespreksleider voor de 
avond, het woord. Hij legde boven-
staand verhaal uit en gaf vervolgens 

majoor Kappert van de Koninklijke 
Luchtmacht het woord om de proce-
dure van de berging toe te lichten.
Het gehele terrein wordt afgezet 
met schermen en vervolgens dag en 
nacht bewaakt. De majoor vertelde 
verder hoe eventuele bommen be-
veiligd tot ontploffing kunnen wor-
den gebracht. In de eerste week van 
oktober worden de voorbereidingen 
getroffen, op 8 oktober is er een start-
bijeenkomst, waarna het afgraven 
begint. Het publiek wordt bij de ber-
ging betrokken tijdens de ‘Kijkdagen’ 
op de derde en vierde zaterdag van 
oktober. Tussen 11.00 en 15.00 uur 
kunnen belangstellenden via een af-
gezette route de afgraving bekijken.
Voor de basisschoolleerlingen wordt 
een speciaal educatief programma sa-
mengesteld. Door de samenwerking 
van de gemeente met Oud Zelhem, 
Omroep Ideaal en Weevers Grafi-
media wordt van het verhaal en de 
berging een educatief programma 
samengesteld om de huidige en toe-
komstige jeugd het verhaal van de 
Tweede Wereldoorlog te vertellen.
Na de majoor kreeg Bennie Eenink 
uit Halle het woord. Hij vertelde over 
zijn zoektocht naar de gegevens over 
de ED 470, het achterhalen van de 
familierelaties van de bemanningsle-
den, zijn contacten met andere ber-
gingslocaties, organisaties die met 
soortgelijke zoekacties bezig zijn.
Dankzij zijn website, de site van Oud 
Zelhem, de publicaties in Contact en 
Gelderlander kenden de meeste aan-
wezigen het verhaal van Bennie al 
wel, maar het was mooi het verhaal 
uit zijn mond te horen.

Na afloop van de bijeenkomst kon in 
de hal worden nagepraat over de ber-
ging en wat erbij komt kijken.

Het bergen van de Lancaster ED 470

Zelhem - Vanaf 1 oktober wordt de Lancaster, die op 23 september 
1944 bij boerderij ‘Gasthuisplaats’ aan de Hummeloseweg neerstort-
te, geborgen. Aangenomen wordt dat het daarbij gaat om de ED 470, 
maar helemaal zeker is dat nog niet. Nabestaanden van de daarbij 
gestorven bemanningsleden kregen namelijk na de oorlog te horen 
dat het vliegtuig in de rivier de Waal was terechtgekomen en was af-
gedreven naar zee. Het verhaal van de enige overlevende van de ED 
470 maakt het neerstorten bij Zelhem aannemelijk. Als staartschut-
ter van de ED 470 was hij, toen het vliegtuig in brand vloog, met een 
parachute afgesprongen. Hij kwam bij Eibergen aan de grond en had, 
in de lucht hangend, gezien hoe het toestel in de verte neerstortte.

Omroep Ideaal: “Steeds meer mensen 
moeten een beroep doen op de voed-
selbank. In Zelhem en Hengelo (G) 
hebben meer dan 20 gezinnen deze 
hulp nodig en wij dragen graag een 
steentje bij.” In totaal werden bijna 
100 artikelen ingezameld tijdens het 
zwerversfeest. De ingezamelde arti-

kelen werden 14 september aangebo-
den aan Gracia Siebelink van de voed-
selbank. Omroep Ideaal nodigt lezer 
en luisteraar graag uit om ook acties
voor de Voedselbank te houden. “Ze
kunnen altijd contact opnemen met
de Voedselbank Zelhem tel. 0314-
623576”, aldus de lokale omroep.

Omroep Ideaal steunt 
voedselbank

Zelhem - De jaarlijkse feestavond voor de medewerkers van Omroep
Ideaal had dit jaar het thema ‘zwerver’ en de medewerkers dienden
als zwerver verkleed ‘ten tonele’ te verschijnen. Opdracht daarbij was
om eigen voedsel mee te brengen, blijkbaar omdat een eigen potje ge-
kookt moest worden. Op het feest aangekomen bleek het toch anders
te lopen en werden de meegebrachte etenswaren ingezameld voor de
voedselbank.

De muzikale aftrap wordt dit jaar ge-
geven door de internationaal beken-
de Ierse blues-rock gitarist Eamonn 
McCormack, die jarenlang wereld-
wijd optrad onder de artiestennaam 
Samuel Eddy. Hij toerde, speelde en 
zat in de studio met artiesten als Ro-
ry Gallagher, Johnny Winter, Popa 
Chubby, Nils Lofgren, Walter Trout 
en Jan Akkerman. Tegenwoordig 
treedt hij op met zijn eigen band en 
ook nu met succes op alle continen-
ten. Zondag 29 september komt hij 
naar ‘de Tol’.

Al op negenjarige leeftijd begon hij 
met het bespelen van de akoestische 
gitaar, beïnvloed door artiesten als 
Slade, Cat Stevens, Neil Young en 
Rory Gallagher en enkele jaren later 
kreeg hij zijn eerste elektrische gi-
taar en werd hij beïnvloed door Jimi 
Hendrix, Eric Clapton, Thin Lizzy en 
de Nederlandse band Focus. In Ier-
land speelde hij in meerdere bands, 
waarna hij naar Amerika vertrok om 
zijn muzikale horizon te verbreden. 
Daar ontwikkelde hij een unieke 
sound en eigen stijl. Onder de naam 

‘Samuel Eddy’ toerde Eamonn ver-
volgens door Europa met zijn vroe-
gere helden Rory Gallagher, Johnny 
Winter, Jan Akkerman (Focus) en 
Nils Lofgren. Een van de hoogtepun-
ten is een optreden voor een half 
miljoen mensen tijdens Parkpop in 
Den Haag.
Tijdens de traditionele bokbiermid-
dag zal Eamonn McCormack, samen 
met zijn band, zijn unieke klanken 
ten gehore brengen in het cafége-
deelte van ‘de Tol’. Onder het genot 
van een lekker bokbiertje in een bij-
zondere en intieme sfeer, voor de 
gelegenheid ingericht in herfstkleu-
ren, genieten van Ierse Blues-Rock. 
Het optreden begint om 16.00 uur 
en de entree is gratis. Nadere in-
formatie is te vinden op de website 
www.cafedetol.nl

Bokbiermiddag en opening muzikaal winterseizoen

Samuel Eddy bij eetcafé ‘de Tol’
Wolfersveen - Zondag 29 september start eetcafé ‘de Tol’ in de Wit-
tebrink het muzikale winterseizoen. Van oktober tot maart is er 
iedere tweede zondag en de laatste woensdag van de maand livemu-
ziek op het podium van het eetcafé. Incidenteel wordt daar vanaf 
geweken, zoals ook op zondag 29 september tijdens de traditionele 
bokbiermiddag.

Voor alle vragen van u als (potentiële) klant van de bibliotheek is 
er één telefoonnummer en één e-mailadres voor alle vestigingen. 
Dat zijn de bibliotheken in Doesburg, Doetinchem, Vorden, 
Hengelo, Wehl, Zelhem en ons servicepunt in Steenderen.

Het telefoonnummer is: 0314-333445 ( kies optie 1 ) en is bereik-
baar op maandag van 12.00 tot 17.30 uur, dinsdag van 10.00-
20.00 uur, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00-17.30 uur
en op zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.

Bereikbaarheid bibliotheek West Achterhoek
Bronckhorst - Met ingang van september is het nog mak-
kelijker de bibliotheek West Achterhoek te bereiken per 
telefoon of mail.

‘KOOP VANNACHT, DAN KRIJGT U 50% 

KORTING!’

U heeft deze en vergelijkbare kreten ongetwij-

feld vaker gehoord en gelezen. En natuurlijk 

bent u al eens in de winkel geweest waar u uw 

keuken of meubel als bouwpakket zelf mee 

naar huis kunt nemen. Het is niet moeilijk om 

te roepen dat je de goedkoopste bent. Het blijft 
namelijk voor u heel moeilijk vergelijken. Net 
zoals bij ‘GRATIS PLAATSEN’. Het heeft voor 
u echter geen enkele betekenis als u niet 
weet welke keuken of u krijgt en wat de prijs 
is waar die 50% korting van af gaat. Of als u 
moet tekenen voor u de winkel verlaat omdat 
de volgende dag deze prijs niet meer geldt. 
Waar het voor u echt om gaat is wat u aan het 
eind, als de keuken helemaal klaar is moet 
betalen. Bij een grote aanschaf als een keu-
ken is het van belang dat u de offerte rustig 
thuis kunt bekijken. Dan kunt u vergelijken 
en zien dat de apparaten bij de een wel goed-
koper op papier staan dan bij de ander, maar 

de keukenmeubelen zijn weer aanmerkelijk 

duurder. Daar schiet u niets mee op. Geen 

enkel bedrijf kan ‘gratis’ werken, simpelweg 

omdat de materialen en uurlonen niet gratis 

zijn. Wilt u een goedkope keuken? Voor nog 

geen €1.900,- kan dat bij Elsinghorst. U hoeft 

de keukenkasten niet zelf in elkaar te zetten, 

want dat is al gebeurd. Wilt u dat uw keuken 
ook geplaatst en aangesloten wordt? Ook dat 
kan, alleen niet gratis. Wij vertellen dat liever 
dan te roepen dat de keuken nog geen €3000,- 
kost en dat hij gratis geplaatst wordt. Laat 
onze adviseurs uw keuken tekenen en bere-
kenen op een eerlijke manier. U heeft dan één 
adres, de zekerheid van een degelijk bedrijf, 
gecombineerd met vaste lage prijzen en een 
uitstekende service. Meer weten? Kijk dan op 
de site www.bruggink-bv.nl/nieuws. Wilt u 
elke maand nuttige tips via email ontvangen 
en bovendien elke maand nog kans maken 
op een cadeaubon? Abonneer u dan gratis op 
onze nieuwsbrief op www.bruggink.bv.nl

Wat is een goedkope keuken?
Advertorial



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

Floriaan Ganzevoort, lichtontwerper 
voor filmmuseum EYE, het Stedelijk 
museum en vele andere bekende Ne-
derlandse organisaties, tovert de grote 
zaal van ‘t Kulturhus om tot een illus-
ter theater. Annechien Koerselman is 
de regisseur van Calefax dat het beste 
blazers kwintet van Nederland wordt 
genoemd. Niet voor niets mocht het 
kwintet mee op staatsbezoek als cul-
turele tegenprestatie met (toen nog) 
koningin Beatrix naar Brunei en Sin-

gapore in januari 2013. Hoewel de vijf 
musici over de hele wereld concerten 
geven, noemde Raaf Hekkema het een 
unieke ervaring om voor de sultan en 
de koningin te mogen optreden. Ca-
lefax bestaat uit: Oliver Boekhoorn, 
hobo, Ivar Berix, klarinet, Raaf Hek-
kema, saxofoon, Jelte Althuis, baskla-
rinet en Alban Wesly, fagot. Calefax 
neemt de bezoekers met het program-
ma Tuin der lusten mee op een mu-
zikale en visuele reis van het aardse 

paradijs via het zondige leven vol lust 
en genot naar de hel en verdoeme-
nis. De drie panelen van het schilderij 
worden in aparte sets verklankt met 
nieuwe muziek van Jacob Ter Veld-
huis, maar ook composities uit de tijd 
van Jeroen Bosch en werken van on-
der meer Jean-Philippe Rameau, een 
van de belangrijkste barokcomponis-
ten van Frankrijk worden vertolkt. 
Hij imiteerde in Le rappel des oiseaux 
op meesterlijke wijze paradijselijk 
vogelgekwetter. Voor vogelgeluiden 
zijn rietinstrumenten natuurlijk ui-
termate geschikt. Het schilderij is ook 
rijk bevolkt met vogels, vandaar dat 
vogelgeluiden de muzikale rode draad 
vormen in dit concert.

VIDEOPROJECTIE OP 
REUSACHTIGE BOL
De blazers vertellen het verhaal van 
Tuin der lusten aan de hand van slim 
gekozen composities en illustreren 
het met een video die inzoomt op het 
drieluik. Zo maakt u kennis met het 
sprookjesachtig afgebeelde paradijs 
van het linker paneel, de bizarre en 
vaak erotische beelden op het mid-
delste paneel en de duistere en angst-
aanjagende taferelen van het rechter 
paneel. De video wordt geprojecteerd 
op een reusachtige doorzichtige bol 
van drie meter doorsnede, wat een 
spannende dieptewerking met zich 
meebrengt en aan de zaal een thea-
trale uitstraling geeft.

UNIEKE MOGELIJKHEID
De KunstKring Ruurlo is er buiten-
gewoon trots op dat het beste riet 
kwintet van Nederland tussen de vele 
buitenlandse reizen door tijd heeft 
gevonden om op zondagmiddag 6 ok-
tober in Ruurlo op te treden. U mag 
dit unieke concert echt niet missen! 
Voor kaartverkoop en programma 
zie www.kunstkringruurlo.nl. Voor 
vragen kunt u terecht bij Barbara 
Bodegom (0573) 452268 of Judith van 
der Wildt – pr@calefax.nl of tel. 06 
23037651.

Muzikaal en visueel spektakel in ’t Kulturhus Ruurlo

Calefax speelt Tuin der lusten

Ruurlo - Op zondag 6 oktober trapt Calefax op uitnodiging van de 
KunstKring Ruurlo het seizoen 2013-2014 in Ruurlo af in ’t Kultur-
hus met de Nederlandse tournee van de nieuwe voorstelling Tuin der 
Lusten. Het rietkwintet zoemt muzikaal en visueel in op het gelijkna-
mige schilderij van de Nederlandse, 15e-eeuwse schilder Jeroen Bosch. 
Het zorgvuldig samengestelde programma gaat in dialoog met een 
video van het schilderij, dat op een reusachtige doorzichtige bol van 
drie meter doorsnede wordt geprojecteerd. De voorstelling begint om 
15.30 uur.

 KunstKring Ruurlo is er buitengewoon trots op dat het beste riet kwintet van Nederland, 
Calefax, tussen de vele buitenlandse reizen door tijd heeft gevonden om op zondagmiddag 
6 oktober in Ruurlo op te treden.

Heinhuis Recycling Ruurlo werkt 
nauw samen met de grootste vesti-
ging in Eibergen en met Stadtloh-
ner Recycling Duitsland. Toch heeft 
Heinhuis Ruurlo haar eigen identiteit 
kunnen bewaren. Een team van vijf 
gemotiveerde medewerkers staat da-
gelijks garant voor klantvriendelijk-
heid en een goede service. Heinhuis 
is al generaties lang een familiebe-
drijf. Dus gewend om altijd net een 
stukje meer te doen. Heinhuis Re-
cycling Groep kent drie locaties en 
wordt geleid door de broers Jeroen 
en Thijs en vader Toon Heinhuis. De 
hoofdlocatie in Eibergen is te vinden 
op bedrijventerrein De Kiefte. Jeroen 
Heinhuis: ,,Deze drie hectare grote lo-
catie is up-to-date ingericht voor au-
todemontage en de verwerking van 
metalen en afvalstoffen met energie-
besparende en veilige efficiencytech-
niek.” Heinhuis Ruurlo aan de Spoor-
straat beschikt over het VIHB certi-
ficaat. Deze locatie, eerder bekend 
onder de naam ‘Joka’, is al vele jaren 
een begrip in de wijde omgeving. 
Dagelijks weten vele relaties de weg 
naar dit vertrouwde adres te vinden. 
In Ruurlo heeft men de beschikking 
over onder andere een Liebherr 924 
kraan tot een digitaal geijkte veertig 

tons weegbrug en een zes tons weeg-
plateau. ,,Alle aangeboden ferro en
nog ferro materialen worden direct
gesorteerd op soort en kwaliteit. Al-
les word per kilogram afgewogen en
nadien afgerekend. Prijzen worden 
er per dag samengesteld door markt-
werking en zijn gebaseerd op koersen
van de London Metal Exhange. We
bieden een goede prijs maar ook een
milieuverantwoorde recycling”, zo
verklaart Jeroen Heinhuis.

TOEKOMST
Milieu en toekomst zijn onverbreke-
lijk met elkaar verbonden. Daarom is
Heinhuis de toekomst al ver vooruit.
Jeroen Heinhuis: ,,Als we nu niets 
doen, is het straks te laat. Ons bedrijf
innoveert en investeert doeltreffend
om de toekomst voor te blijven. Onze
auto’s worden al voor 95 procent ge-
recyceld en het streven is naar hon-
derd procent. Innovatie is bij ons een
continu proces.” Heinhuis Recycling 
Ruurlo is aan de Spoorstraat van
maandag tot en met vrijdag van 8.00
tot 12.00 uur en van 12.30 tot 17.00
uur geopend en op zaterdag van 8.00
tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00
uur. Voor meer informatie zie de 
website: www.heinhuis.nl

‘Uw afval is ons bestaan!’
Heinhuis Recycling 
veel meer dan alleen oud-ijzer

Ruurlo - ,,We zijn veel meer dan alleen maar een bedrijf die in oud-
ijzer handelt.” Dit is wat Jeroen Heinhuis van Heinhuis Recycling di-
rect als eerste kwijt wil. ,,Mensen denken dat we aan de Spoorstraat in
Ruurlo alleen maar oud-ijzer inzamelen. Maar dat is niet zo. We doen
veel meer. Heinhuis staat voor compleet. Naast de complete dienstver-
lening in inkoop van oude metalen bestaat ons dienstpakket ook uit
autodemontage, container plaatsing en levering van gerecyclede me-
talen en metaalverwerking bij sloop van gebouwen. Al deze diensten
hebben zich ontwikkeld tot huisspecialiteiten met eigen deskundige
medewerkers.”

Het Ruurlose team van Heinhuis Recycling v.l.n.r.: Arjan Kappert, Simone Teerds, 
Rikie Hamer, Gerben Mentink en Ronny Kappert.

Arthur ter Voert (toetsen en zang), 
Willem Kossink (drums en zang), Mi-
chael Kock (gitaar en zang) en Remco 
Wijnands (bas, sax en zang) leggen 
op dit moment de laatste hand aan 
hun eerste volwaardige cd. Die gaat, 
heel toepasselijk, ‘Vijftien!’ heten. 
Vrolijke, zomerse popmuziek met 
veel ska-invloeden, afgewisseld met 
ingetogener werk.
Speciale gasten tijdens de HIKERMIS 
zijn 3FM-DJ’s Coen Swijnenberg en 
Sander Lantinga van de Coen & San-

der Show. Zij waren het tenslotte die 
de single ‘Lekker Lekker in de Zon’ 
in 2011 lieten exploderen (meer dan 
1,2 miljoen hits op YouTube), toen 
ze ervoor kozen om het nummer te 
gebruiken als jingle. Daarop volgden 
nieuwe singles. “En tja, als je met 
singles komt, verwachten de mensen 
nou eenmaal ook een album van je,” 
vertelt Willem.
Andere speciale gasten zijn Vinzzent; 
met ‘Dromendans’ scoorde hij tegelij-
kertijd met HIKE een hit. Feestband 

Plork & de Aannemers speelt vooral 
covers (veelal rockende versies van 
bekende feestnummers en popclas-
sics) en mash-ups. En tenslotte DJ 
Paul Elstak. “Een stukje jeugdsenti-
ment,” zegt Remco.

De eerste drie edities van het feest 
vonden plaats in de Radstake in 
Varsseveld. In maart 2005 beleefde 
de HIKERMIS het debuut. In 2006 
volgde een tweede editie, die tevens 
gold als afscheidsfeestje voor vertrek-
kende bassist Johnny en het debuut 
van zijn vervanger Remco. In 2008 
vierde HIKE het 10-jarig bestaan, met 
opnieuw een volle bak. “En nu gaan 
we dus de tent in. Dit is absoluut ons 
grootste project tot nu toe. Natuurlijk 
zijn we zenuwachtig, maar we heb-
ben er enorm veel zin in. Dit wordt 
de HIKERMIS in het kwadraat. Met 
gastoptredens en een enorm grote 
show. Licht, geluid, we bezuinigen 
nergens op.”

HIKE is de eerste cover- en Nederpop-
band, die zich zoveel mogelijk richtte 
op interactie met het publiek, enter-
tainment en sfeer maken. Ze werken 
al vijftien jaar zonder vaste setlist. 
Aan de hand van de publieksreacties 
bepalen ze ter plekke wat het volgen-
de nummer zal zijn.

Kijk voor kaartverkoop voor de HI-
KERMIS op de website www.hike.nl. 
Het terrein is te vinden aan de Wolfs-
traat 5 in Toldijk. De deuren gaan om 
19.30 uur open; het programma be-
gint om 20.00 uur.

HIKERMIS Toldijk met 3FM Coen & Sander, 
Vinzzent, Paul Elstak en Plork

Toldijk - Op vrijdag 25 oktober vindt de vierde editie van de HIKERMIS 
plaats. Nu niet, zoals in het verleden, bij Radstake, maar in een grote 
tent op het terrein van Vleesboerderij Garritsen aan de Wolfstraat5 
in Toldijk: omdat het kan, omdat de heren willen uitpakken met een 
enorme show, maar ook vanwege het 15jarig bestaan van de band, om 
te vieren dat ze in 2012 zijn uitgeroepen tot ‘Populairste feestband 
van Nederland’ en vooral om de nieuwe plaat met eigen werk te pre-
senteren!

HIKE presenteert eerste cd in de tent.

TOLDIJK - Donderdagavond 19 
september is de tweede avond 
van de eerste ronde gespeeld. 
Vorige week stond er: nieuwe 
week, nieuwe kans en inderdaad 
hebben verschillende mensen 
die kans gepakt. Van de 18 na-
men zijn er maar drie dezelfde 
namen als vorige week. 

Volgende week donderdagavond 
weer een nieuwe kans!Afmelden 
kan op verschillende manieren: via 
een mail naar bcbronkhorst@hot-
mail.nl, een sms naar 06-28633453 
(inspreken lukt niet!), of op de wed-
strijddag bellen naar genoemd mo-
biel nummer.

De uitslag van deze week:
Lijn A: 1. Annelies Schröder & Jan 
Rondeel 61,67%, 2. Hennie van Dru-
ten & Gonnie Hulleman 60,83%, 3. 
Ruud Bijlo & Miguel Mendes de Leon 
55,42%.

Lijn B: 1. Margaret Heijting & Gerrit 
Vorselman 62,92%, 2. Jan Veenhuis 
& Joop Rutten 57,08%, 3. Truus Mor-
tier & Kees Mortier 55,00%.

Lijn C: 1. Jenny & Wim van Wanrooy 
60,10%, 2. Irene Lichtenberg & Theo 
Schoenaker 59,38%, 3. Mien Vorsel-
man & Riekie Nieuwenhuis 56,77 %.

Wie wil leren bridgen, kan op een 
geheel vrijblijvende manier ken-
nismaken met het bridgen: op 20 
november begint bij Omroep Max 
een televisiecursus bridge, gepresen-
teerd door Berry Westra. 

Op de woensdagmiddag in twaalf 
wekelijkse afleveringen van elk 
twaalf minuten. 

De afleveringen kunnen na de uit-
zending op de website van Omroep 
Max op elk gewenst tijdstip nog-
maals bekeken worden.

B R I D G E N

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Tevens informatiepunt van ProWonen. Als u vragen hebt 
voor ProWonen en moeite hebt om uw vraag zowel telefo-
nisch of digitaal voor te leggen aan ProWonen kunt u tijdens 
de spreekuren in het Streekhuus binnenlopen.

Alle activiteiten zijn weer opgestart

Bewegingsactiviteiten
Kom in beweging, ontmoet en voel je goed. Bewegen is belang-
rijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve leefstijl, waarin 
beweging op welke manier dan ook een belangrijke plaats 
inneemt, draagt bij aan de vermindering van overgewicht 
en het voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. Het 
maakt fitter en gezonder. Bovendien heeft regelmatig spor-
ten of bewegen een positief effect op het gevoel van welbe-
vinden. Bewegen in groepsverband is ook een mooie manier 
om andere mensen te ontmoeten.
Stichting Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om deel te 
nemen aan diverse bewegingsactiviteiten met een lage drem-
pel. De bewegingslessen, Aqua Sportief en Fit door Bewegen 
bevatten een gevarieerd scala aan bewegingsvormen. Bij de 
oefeningen wordt vaak gebruik gemaakt van allerlei materi-
alen en muziek. De lessen worden zo gegeven dat iedereen 
op zijn of haar eigen niveau mee kan doen. Ook als u eerder 
weinig of niet aan sport hebt gedaan kunt u meedoen. De 
bewegingslessen worden gegeven door gekwalificeerde be-
geleiders. En zijn voor iedereen zowel dames als heren die 
actief willen bewegen. Na afloop van de les is er gelegenheid 
om iets te drinken of gezellig met andere bezoekers sociale 
contacten op te bouwen en te onderhouden.
Kosten: Aqua Sportief: per maand €12,50. Fit door Bewegen: 
per maand €10,-. De betaling gebeurt door middel van een 
incasso, waar u een machtiging voor verleent.

Wanneer, hoe laat en waar? Fit door bewegen (gym) maandag van 
10.30–11.15 uur Dorpshuis De Korenaar Halle dinsdag van  9.15–
10.00 uur en van 11.00–11.45 uur  in de Oranjehof Zelhem. Aqua 
Sportief (bewegen in water) maandag van 13.30–14.30 uur en van 
14.30–15.30 uur in zwembad de Brink Zelhem. Ter introductie kunt 
u 3 weken geheel vrijblijvend gratis deelnemen aan de bewegingsles-
sen. Opgave/Informatie via Paul Tiggeloven, telefoon 0314-622074 of 
06-13280466. Mailen kan ook: p.tiggeloven@sswb.nl

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof 
plaats
Koffieochtenden. Ieder mens heeft behoefte aan contact met 
anderen. Een praatje maken met bekenden of kennismaken 
met nieuwe gezichten. Gezellig met anderen een kop koffie 
of thee drinken. U bent van harte welkom op maandag en 
donderdagochtend van 10 tot 11 uur in de Oranjehof.
Activiteitenavonden. Bingo (1e dinsdag van de maand) 1 okto-
ber  in de Oranjehof aanvang 19.30 uur.
Elke dinsdag is er een activiteitenavond. Men kan allerlei 
spellen spelen o.a. koersballen, kaarten, rummikub, sjoe-
len. Daarnaast kunt u gezellig samen koffiedrinken en een 
drankje nuttigen. Houdt u niet van spelletjes maar wel om 
anderen te ontmoeten dan bent u ook van harte welkom. 
Aanvang 19.30 uur.
Filmavond: 11 oktober, Dick Bulten, film over Doetinchem. 
Aanvang 19.30 uur. Gratis toegang. Consumpties voor eigen 
rekening.
Verrassingsbuffet zaterdag 19 oktober. Het verrassingsbuffet 
wordt geserveerd door Wiliam Kappert.
Locatie: Oranjehof, Beatrixstraat 41 Zelhem. Aanvang: 17.00 
uur. Eindtijd rond 19.00 uur. De kosten bedragen € 15,- per 
persoon exclusief koffie/ thee/drankjes. 
Opgave en betaling voor 14 oktober bij Fien Berendsen, tel, 
0314-621130. Bij geen gehoor Annie Lievestro, tel, 0314-
326198.

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle
De seniorenopvang is bedoeld voor mensen die geen AWBZ 
indicatie krijgen voor begeleiding groep. De groep die dit 
treft zijn mensen met lichte/matige klachten op het gebied 
van lichamelijk- en geestelijk functioneren, eenzaamheids-
problemen of ter ontlasting van de mantelzorg.
Herkent u zich in bovengenoemde omschrijving of kent u 
mensen die voor seniorenopvang in aanmerking (willen) 
komen neem dan voor meer informatie of aanmelding con-
tact op met Paul Tiggeloven, tel. 0314-622074, mobiel 06-
13280466. De eigen bijdrage voor 2 dagdelen is € 10,- inclu-
sief warme maaltijd.

Vrijwilligers
De huidige groep deelnemende senioren vraagt extra bege-
leiding. Wij zijn op zoek naar enkele enthousiaste vrijwil-
ligers die creatief, behulpzaam zijn, affiniteit met ouderen 

hebben en het een uitdaging vinden om te werken met ou-
der wordende mensen. 
Voor vragen, informatie of aanmelding kunt u contact op-
nemen met Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur Stichting Wel-
zijn Zelhem. Tel. mobiel 06-13280466 algemene nummer
0314-622074. E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl 

Fietsgroep Welzijn Zelhem
De start is bij de Oranjehof, Beatrixstraat 41 in Zelhem. De
dagtochten zijn ongeveer 50 km. met 3 x een stop. Het is
raadzaam om brood mee te nemen voor onderweg. Bij de
overige tochten is er 1 stop.
Contactpersonen, Han en Gerrie Til, Telefoon: 0314-625536.
Mob. 06-49135536.

Maand Datum Tijd Afstand
Oktober Dinsdag 1 13.30 uur 15 km

 Donderdag 10 13.30 uur 25 km
 Dinsdag 15 13.30 uur 15 km

 Donderdag 24 13.30 uur 25 km
 Dinsdag 29 13.30 uur  15 km

Dinsdag 29 oktober is de laatste fietsmiddag van het seizoen.
Op dinsdag 26 november is de eerste winterbijeenkomst in
de Oranjehof.

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen.
De keuringen worden gehouden in de Oranjehof, Pr. Beatrix-
straat 41 Zelhem. Voor 2013 zijn voorlopig gepland 26 okto-
ber, 23 november en 21 december.
U kunt zich voor deze keuring aanmelden via telefoon 06-
27594051. Belt u dan tussen 18.30 en 20.00 uur (alleen op
deze tijden). Krijgt u geen gehoor, probeert u het dan later
nog een keer. Ook alleen op deze tijden. Aanmelden kan ook
via anbozelhem@gmail.com Vermeldt dan uw naam, adres,
woonplaats, geboortedatum en gewenste keuringsdatum.
Het CBR streeft ernaar alle aanvragen van een verklaring van ge-
schiktheid zo spoedig mogelijk af te handelen met een maximumter-
mijn van 4 maanden. Vroegtijdig laten keuren is altijd beter, immers
de verklaring van geschiktheid is één jaar geldig.
De benodigde papieren voor deze keuring dient u tijdig te
halen op het gemeentehuis. Voor Bronckhorst is dit in Hen-
gelo. Hier zijn kosten aan verbonden.

Open tafelproject/gezamenlijke maaltijden
Zien eten .... doet eten, wat is er gezelliger dan samen eten?
Juist om mensen met elkaar in contact te brengen in een ge-
zellige sfeer. De open tafel is bedoeld voor senioren die veel
behoefte hebben aan contact en gezamenlijk een maaltijd
willen gebruiken. Stichting Welzijn Zelhem is gestart met
1x per 2 weken een warme maaltijd te organiseren op de
vrijdag. Begintijd 17.00 uur, eindtijd rond 18.30 uur. Locatie:
Oranjehof. De prijs voor een maaltijd bedraagt € 8,-. Drank-
jes worden apart afgerekend.
Hebt u belangstelling voor het open tafelproject en wilt u
mee-eten (Ook als u maar af en toe mee wilt eten) dan kunt
u zich aanmelden bij de Stichting Welzijn Zelhem. Telefoon
0314-622074 of 06-13280466. U kunt zich ook inschrijven als
u in de Oranjehof komt.

Oproep
Onlangs kwam er een verzoek binnen om een oproep te
plaatsen voor mensen tussen de 55 en 70 jaar die behoefte
hebben aan contact en uitbreiden van het sociale netwerk.
Omstandigheden als alleen zijn, het wegvallen van een part-
ner of het hebben van een klein sociaal netwerk kunnen
oorzaak zijn van het zich eenzaam en alleen voelen en juist
extra behoefte hebben aan contact.
Samen een praatje maken, samen koffie drinken, een spel-
letje doen als kaarten, rummikuppen, scrabbelen of samen
uitgaan, winkelen, koken.
Herkent u dit en u wilt graag met mensen in contact komen,
neem dan contact op met Stichting Welzijn Zelhem. Voor
meer informatie: Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur. Tele-
foonnummer 0314-622974 of 06-13280466.

Oproep: scootmobielclub
Onlangs kwam er een verzoek binnen van een mevrouw om
een oproep te plaatsen voor het oprichten van een scootmo-
bielclub. Bedoeld voor mensen die gebruik maken van een
scootmobiel. De achterliggende doelstelling is: samen met
een aantal mensen er op uit, bv bij mooi weer de natuur in,
samen winkelen, samen ergens een kop koffie drinken. Hebt
u belangstelling, neem dan contact op met Stichting Welzijn
Zelhem. Voor meer informatie: Paul Tiggeloven, welzijnsad-
viseur, telefoonnummer.0314-622974 of 06-13280466.

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met 
ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? 
Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd        
24-09 SSWB/GGNet, geheugenspreekuur De Bongerd, Steenderen 10.00 uur
25-09 ANBO Hengelo/Steenderen, fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
26-09 PCOB Vorden, sketches Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur
26-09 Club 60+, reis borduurmuseum en zandsculptuur 
28-09 SWSteenderen, dart- en biljarttoernooi De Bongerd, Steenderen
02-10 Ons Contact, van de bak naar ’t gemak Seven Steenen,
  Steenderen 14.30 uur
03-10 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
08-10 Alzheimercafé, diverse onderwerpen Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
09-10 SWSteenderen, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
10-10 SWVorden/NVVS, inloopspreekuur
 hoorproblemen Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
12-10 HVD Steenderen, gezellige middag Het Anker, Steenderen
16-10 SWSteenderen, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
16-10 ANBO Hengelo/Steenderen, Rudi Kreunen, oude films
  Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
17-10 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
18-10 Club 60+, stamppottenbuffet Effe naar Steef,
  Hummelo 14.00 uur
19-10 Zonnebloem Steenderen, zonnemiddag Den Bremer, Toldiojk
22-10 SWSteenderen, modeshow en verkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
22-10 SSWB/GGNet, geheugenspreekuur Oranjehof, Zelhem 10.00 uur
23-10 ANBO Steenderen/Hengelo,
 herfsttintentocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
24-10 PCOB Vorden, IVN Zuid-Limburg Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.
Kijkt u vooral ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt u daar een 
leuke activiteit die niet in uw eigen regio wordt georganiseerd. U mag overal meedoen.

Rijvaardigheidsritten
Wilt u weten hoe het met uw rijvaardigheid staat? Doe dan mee aan de rijvaardig-
heidsritten in de gemeente Bronckhorst. Deze ritten zijn bedoeld voor alle 60+ uit de 
gemeente die willen weten of hun rijvaardigheid nog in orde is. Het is geen examen en 
u kunt uw rijbewijs niet kwijtraken. Het is een middel om bewust te worden van uw 
rijgedrag en om kennis te maken met de nieuwe verkeersregels. De activiteit wordt 
georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Zutphen en Welzijn Steen-
deren, onderdeel van Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst (SSWB).
Op 10 oktober is er een theoriebijeenkomst bij café restaurant Den Bremer in Toldijk. 
Degenen die aan deze theorie bijeenkomst deelnemen, kunnen daarna met een door de 
VVN geselecteerde rijinstructeur een afspraak maken om de rijvaardigheidsrit te doen 
met de eigen auto. U moet wel een inzittenden verzekering hebben. De opgave is ook 
bij VVN Zutphen. Kosten € 20,- voor het hele pakket. Opgeven tot 9 oktober is mogelijk. 
Hebt u hierover vragen dan kunt u ook terecht bij een van de welzijnsadviseurs.

Maak het u gemakkelijk
Hebt u bewegingsbeperkingen waardoor veel dagelijkse handelingen moeilijk zijn uit 
te voeren? Lees dan het stukje hieronder.
Voor sommige handelingen zoals het snijden van brood, koek, kaas of groente is de 
oplossing vrij eenvoudig: al deze artikelen zijn in gesneden vorm te koop. 
Er zijn echter handelingen waarbij een hulpmiddel wenselijk is om deze nog zelfstan-
dig uit te kunnen voeren. We noemen er een paar:

-
knop

De meeste hulpmiddelen zijn te koop in een winkel voor huishoudelijke artikelen, een 
hobbyzaak e.d. Een aantal artikelen is alleen te koop bij een winkels die revalidatie-
artikelen verkopen bij voorbeeld thuiszorgwinkels of het Servicehuis in Vorden.

Spreekuren van Stichting Welzijn Zelhem
Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8. 7021CL in Zelhem. Inloopspreekuur maandag t/m don-
derdag van 9.00 tot 11.00 uur. Tijdens de spreekuren telefonisch bereikbaar via Mobiele 
nummer: 06-13280466.

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

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

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

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

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

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

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

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

Handelsweg 10, Vorden. 06-30974306

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

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl

Heb je altijd al een 
fotoboek willen maken, 
maar weet je niet hoe?

Volg dan nu voor € 37,50 één van onze workshops en 
maak daarna de mooiste fotoboeken!

Kijk voor meer informatie op www.fotoboekenco.nl 
of bel Céline Hissink: 06-10465230.

Schrijf je nu in voor een workshop in september 
of oktober en ga zelf aan de slag!

Leren omgaan met de mobiele telefoon
In de wandelgangen wordt regelmatig de vraag gesteld of het moge-
lijk is dat er in Zelhem een ochtend/middag georganiseerd kan wor-
den over het leren omgaan met een mobiele telefoon. De mobiele te-
lefoon is niet meer weg te denken in deze tijd en lijkt een onmisbaar 
communicatiemiddel.
Nu senioren steeds langer zelfstandig blijven wonen is de mobiele 
telefoon een belangrijk hulpmiddel geworden. Het gebruik van een 
mobiele telefoon is niet altijd even eenvoudig.
Stichting Welzijn Zelhem wil bij voldoende belangstelling een dagdeel 
organiseren met de mogelijkheid om aan mensen die er behoefte aan 
hebben uit te leggen hoe ze kunnen bellen, voicemail beluisteren, 
sms-en en vele andere mogelijkheden die een mobiele telefoon biedt.
Wij willen dit voor u organiseren, maar willen eerst graag weten of 
hiervoor belangstelling is. Als u na het lezen van bovenstaand bericht 
denkt: dit is iets voor mij, dan kunt u zich aanmelden bij de Stichting 
Welzijn Zelhem. Telefoon 0314-622074 of 06-13280466.
De oproep geldt voor iedereen binnen de gemeente Bronckhorst die 
gebruik wil maken van dit aanbod.

Bereikbaarheid kantoor
Het kantoor is bereikbaar op  dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur en don-
derdag van 12.00-14.00 uur.
Esther Staal, welzijnsadviseur, is op dinsdag en donderdag op het 
kantoor aanwezig dinsdag van 09.00-10.00 uur en op donderdag van 
12.30-13.30 uur, dit zijn tevens haar spreekuren. Hier mag u altijd 
vrijblijvend op inlopen en u hoeft niet hiervoor eerst een afspraak te 
maken.
U kunt altijd telefonisch uw boodschap en telefoonnummer inspre-
ken. Deze wordt afgeluisterd en zo spoedig mogelijk beantwoord. Tel. 
0314-380232. Uw mail kan naar info@swdrempthummelokeppel.nl

Computercursus en social media aanbod
De nieuwe cursussen starten 1-2-3 oktober. Op dinsdagmiddag is een 
extra basiscursus gepland.
1. Basiscursus met Windows 8. (voor echte beginners). 10 Lessen. Kosten € 75,- 

+ boek € 15,-.
 Windows 8:Werken met tegels - Het startscherm - De charmbalk - 

De computer uitzetten, -Wisselen tussen apps, een app sluiten, de 
lijst met apps, -Het bureaublad - Switchen tussen startscherm en 
bureaublad.

 WordPad: Basisfuncties, zoals: uitlijnen tekst, kopiëren, knippen en 
plakken van tekst - Opmaken van tekst: kleur, lettertype, letter-
grootte - plaatje invoegen in tekst.

 Internet: Surfen op internet met URL - Surfen op internet met start-
pagina’s - Zoeken met Google - Werken met favorieten - Cookies en 
tijdelijke bestanden verwijderen.

 Outlook.com (mailen): Account maken en aanmelden - Email verstu-
ren met en zonder gebruik van contactpersonen - Contactpersonen 
- Emails opslaan in mappen - Email versturen en ontvangen met 
bijlage.

2. Creatief met Word 2010. 4 Lessen. Kosten € 25,- + boek € 10,-.
 Etiketten maken en versieren - Etiketten afdrukken met adressen-

bestand - Kaarten maken
3. Email & Internet met Windows 8. 4 lessen. € 36,- + boek € 10,-
 Internet: Surfen op internet met URL - Surfen op internet met start-

pagina’s - Zoeken met Google – Werken met favorieten - Cookies en 
tijdelijke bestanden verwijderen. 4 Lessen.

 Outlook.com (mailen): Account maken en aanmelden - Email verstu-
ren met en zonder gebruik van contact personen - Contactperso-
nen - Emails opslaan in mappen - Email versturen en ontvangen 
met bijlage.

4. Fotobewerken met Picasa. 6 Lessen. Kosten € 45,- + boek € 12,-
 Bewerken van foto’s: rode ogen corrigeren - retoucheren - scherper 

maken - foto formaat aanpassen - effecten aanbrengen - maken van 
een film - dia presentatie - afdrukken van foto’s maken van een 
webalbum.

5. Basis Excel 2010. 6 Lessen. Kosten € 36,- + boek € 12,-.
 Basisbewerkingen: werken met functies - rekenkundige bewerkingen 

- opmaken van het rekenblad maken van een autokostenreken-
blad.

6. Workshops: Kennismaking met Social Media. 1 onderdeel per avond. Kosten 
€ 7,50

 Ipad - Facebook - Twitter - Linkedln - Skype. Mogelijkheid tot opge-
ven van losse workshops, men hoeft niet  alle 5 te volgen.

Cursusprogramma’s: Windows 8, Word 2010, , Excel 2010,  Picasa, In-
ternet Explorer en Outlook.com.
Algemene opmerking: Voor alle cursussen, met uitzondering van de ba-
siscursus voor echte beginners, is al enige recente computerervaring 
nodig. Een reeds gevolgde basiscursus moet niet te lang geleden zijn. 
Het e-mailprogramma Outlook.com sluit prima aan bij de E-mail app 
in Windows 8. Het programma WordPad is eenvoudige versie van 
Word 2010. De manier van werken is in beide programma’s gelijk

KunstBus naar het Don Kosakenchor zondagmiddag 15 de-
cember 
Helaas gaat op 19 december de KunstBus niet naar het Deep River 
Kwartet te Doetinchem. Deze voorstelling is afgelast door Amphion. 
Hiervoor in de plaats komt het Don Kosakenchor. Dit wereldberoem-
de koor is een begrip in heel Europa en vormt een harmonieuze com-
binatie van vocale en instrumentale werken. Onder leiding van de 
Nederlandse chef-dirigent Marcel Verhoeff en in samenwerking met 
het State Soloists Ensemble Philharmonia betoveren zij het publiek 
met een gevarieerde mix van Russische liederen en instrumentale 
werken, een souvenir uit Rusland.
Op 28 maart kunt u genieten van Anatevka in Hanzehof te Zut-
phen. De opstapplaatsen zijn Baak, Hummelo, Hoog-Keppel en Voor-
Drempt. Meer informatie volgt en u kunt het vast vrijhouden in uw 
agenda. 

Stamppot- en hapjesbuffet
Voor het najaar is op 22 november het jaarlijkse Stamppotbuffet ge-
pland. En op 14 februari kunt u genieten van een Hapjesbuffet. Deze 
maaltijden worden gehouden in de huiskamer van het Gezondheids-
centrum te Hoog-Keppel van 17.30-20.00 uur. Nadere informatie volgt. 

Fitness 
De doorlopende trainingen zijn op dinsdag, woensdag en donderdag 
van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt een gratis proefles meemaken. De 
oefeningen worden op maat aangeboden onder deskundige leiding 
van een fysiotherapeut. Heeft u een medisch dossier, dan wordt hier 
aandacht aan geschonken. Ook mensen van buiten de regio Drempt, 
Hummelo en Keppel zijn welkom. Plaats: Fysioplusruimte in het Ge-
zondheidscentrum te Hoog-Keppel. Kosten € 60,- voor 10 lessen. Op-
gave: tel. 0314-380232.

Nordic-Walking en sluit u aan 
Iedere zaterdagmorgen van 09.15-10.30 uur wordt in groepsverband 
met poules gewandeld in de omgeving van Keppel. Na afloop is er 
koffie/thee in het centrum. Aanmelding hiervoor is niet nodig, wel 
dat u tijdig aanwezig bent. Deelnemers buiten Drempt, Hummelo en 
Keppel zijn welkom. 
Start: het plein te Hoog-Keppel en hier zijn geen kosten aan verbon-
den. 

Cursus Tai-Chi-Tao
De cursus is doorlopend op de dinsdagmorgen en wordt gegeven door 
docente Francis Arntz. Secretariaat tel. 0314-380232.

Koersbal 
Koersballen is een gezellige activiteit die wekelijks plaatsvindt op 
donderdagmiddag in de huiskamer van het Gezondheidscentrum te 
Hoog-Keppel van 13.45 tot 15.30 uur. Deelname is gratis. Voor infor-
matie: Caroline van Heusden tel. 0313-472042.

Rummicub 
Komt u Rummicub spelen op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur in 
het Kerkhuis te Hoog-Keppel. De kosten hiervoor zijn € 1,- en loopt u 
eens binnen om kennis te maken met dit leuke spel. 

Bowlen
Op 26 september, 24 oktober en 21 november wordt er gebowld met 
Jan in het Dorpshuis te Voor-Drempt. Voor € 5,- kunt u 2 uren bowlen 
inclusief koffie/thee. Voor informatie en aanmelden: Jan van Hagen 
tel. 0313-472920.

Seniorenclub 60+
Het 50-jarig jubileum wordt gevierd op vrijdag 18 oktober bij FF bij 
Steef om 14.00 uur. De trouwe bezoekers en belangstellenden kun-
nen deelnemen aan het stamppotbuffet. 
Opgave bij Toos Pelgrom, tel. 0313-381537.

Tafeltje-Dek-Je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken b.v. na een ziekenhuis-
opname of het koken even niet ziet zitten, dan kunt u uw warme, 
verse maaltijd aan huis laten bezorgen op ma- di- woe- do- vrij- zater-
dag (of op uw keuzedagen). Aanmelden tel. 0314-380232 en spreek 
uw boodschap en telefoonnummer in.

Welfareochtenden (wie heeft handwerkmateriaal over?) 
Het Welfarewerk van het Ned. Rode Kruis in Zorgcentrum Hynden-
dael te Hummelo is per 2 weken op woensdag van 09.30-11.30 uur. 
Hierna is een zomerstop en wordt gestart op 4 september. Infor-
matie, bestelling en verkoop is tijdens deze ochtenden. Er worden 
deelnemers gevraagd en Welfarewerk nodigt u uit om kennis te ko-
men maken op deze ochtenden. Voor informatie: Dinie Tieben, tel. 
0314-844551. Voor handwerkmateriaal bij voorbeeld wol, dekbed- en 
kussenvulling: Jopie Wissink, Keppelseweg 27 te Hummelo, tel. 0314-
381062. 

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: tel. 0314-380232 of antwoordapparaat inspreken. Kan-
toor is geopend op dinsdag en donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.
De cursus- en activiteitopgaven kunnen u sturen naar: Stichting Welzijn 
Drempt, Hummelo & Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1E, 6997AA 
Hoog-Keppel. Website: www.swdrempthummelokeppel.nl E-mail: 
info@swdrempthummelokeppel.nl

Opgaveformulier cursus/activiteiten
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/activiteit:

O ......................................................................................................................................................................

O ......................................................................................................................................................................

O ......................................................................................................................................................................

Heer/mevr.: ............................................................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................................................

Postcode/woonplaats: ..................................................................................................................

Tel.: ...............................................................................................................................................................

E-mail: ........................................................................................................................................................
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Donder: “Donder in ’t kale holt blif ’t hele veurjoor 
kold,”zegt ze u man te geven dat onweer in de winter ’n 
kold veurjoor zal geven.

 B. Koeze: 
1. (versierde) knuppel. “Ne koeze met reuskes.”
2. Onnozele hals. “’t bunt ni’j ok zukke koezen.

 C. Nöttenboom: Notenboom. “Nog ene kere zonne boezewind 
en dan kon onzen nöttenboom wal ’s dale gaon.”

Breiwol gevraagd voor Roemenië
Voor Roemenië worden er elk jaar vele sokken, sjaals en mutsen gebreid 
door veelal oudere dames. Met deze praktische zaken worden later samen 
met zeep, klein speelgoed, tandenborstels e.d. een leuk kerstpakketje 
samengesteld. Maar de wol is weer helemaal op. Misschien heeft u nog 
restjes wol of onaf-breiwerk liggen, waar u niets meer mee doet. Wij 
zouden er ontzettend blij mee zijn. U kunt het brengen bij Jo Lubbers, 
Zuivelweg 18 (46 31 50) of Hermien Hiddink, Vordenseweg 58 (46 22 38) 
in Hengelo Gld. Ook mag u het brengen op de 1e of 3e maandag van de 
maand tijdens de inzameling van kleding voor Roemenië.

Alvast vriendelijk bedankt, Jo en Hermien.

Natuurlijk gaat de normale inzameling van kleding, textiel, schoenen 
en medische zaken als incontinentiemateriaal ook gewoon door. 
Afleveringadres is Gietelinkdijk 4, 7255 MH Hengelo Gld. 
Inzameling op de 1e en de 3e maandag van de maand, uitsluitend tussen 
18.30 en 20.00 uur.

Voor informatie t.a.v. andere speciale en bruikbare zaken graag vooraf 
even contact opnemen met Geert Hiddink, tel. 0575 - 46 22 38.

Heeft men nog vragen of ideeën, neem gerust contact op met het bestuur
Voorzitter: Stef Disbergen, Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo, tel. 46 04 04
Secretaris: Bart-Jaap Pull ter Gunne, Wisselinkweg 5/5a, Zelhem, tel. (0314) 64 18 96
Penningmeester: Chris Lubbers, Banninkstraat 52, 7255 KE Hengelo, tel. 46 27 66
Lid: Ronald Harmsen, Schoenmakersplein 18, 7255 GA Hengelo, tel. 46 02 86 
Lid: Anneke Cornelissen, Hulshofweg 8, 7261 SL Ruurlo, tel. (0573) 46 16 64
Administrateur: Jaap van Mourik, Raadhuisstraat 4d, 7255 BM Hengelo, tel. 46 32 41

Stichting Commissie
Oost Europa
Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.
Info: (06) 27 43 53 95
Banknummer: Rabo 3274.52.714

De kalenders kunnen afgehaald wor-
den op vrijdag 27 september van 8.30 
uur – 19.00 uur en op zaterdag 28 
september van 8.30 uur – 17.00 uur 
bij: Maria Wanders-Eijkelkamp, Kol-
deweiweg 9-a, 7256 AV  Keijenborg, 
tel. 0575-463274.

Gerardus-
kalenders 
2014
Hengelo - De Gerarduskalenders 
2014 zijn er weer.

Het inzetten van uitzendkrachten in 
de Duitse bouwnijverheid en aanver-
wante sectoren was in beginsel niet 
toegestaan. In beginsel, inderdaad! 
Want met de juiste maatregelen, 
bestaan er wel degelijk mogelijk-
heden om dit toch te doen. Seesing 
Personeel heeft zich de afgelopen 
maanden verdiept in deze materie 
en de benodigde maatregelen getrof-
fen. Hierdoor zijn zij – als één van de 
weinige uitzendbureaus in de regio – 
volledig in staat om flexkrachten in 
Duitsland in te zetten.

Seesing Personeel heeft gekozen voor 
deze collectieve avond, omdat zij on-
dervinden dat dit bij veel bedrijven in 
de Achterhoek speelt. Zij willen hier 
graag duidelijkheid in scheppen, zo-
dat iedereen in deze regio kan profi-
teren van de voordelen van flexinzet 
in Duitsland.

Aanmelden
Alle ondernemingen die interesse 
hebben in dit onderwerp zijn op 1 ok-
tober aanstaande om 20:00 uur van 
harte welkom aan het Rembrandt-
plein 8 in Lichtenvoorde. U kunt zich 
aanmelden door een email te sturen 
naar nardy@seesingpersoneel.nl, 
o.v.v. “Werken met flexkrachten in 
Duitsland”. Voor vragen kan men 
bellen met Nardy Kemperman van 
Seesing Personeel: 0544-353739.

Over STRICK – Rechtsanwälte & 
Steuerberater
STRICK is een Duits advocaten- en 
belastingadvieskantoor, net over de 
grens bij Nijmegen, dat zich heeft 
gespecialiseerd op het gebied van 
het Nederlands-Duitse recht. Deze 
Rechtsanwälte & Steuerberater in 
Kleve biedt Nederlandse onderne-
mers die in Duitsland zaken (willen) 
doen of een dochteronderneming wil-
len opstarten, alomvattend juridisch 
en fiscaal advies. Steeds meer Neder-
landse ondernemers kiezen Duits-
land als afzetgebied. Met het verva-
gen van de grenzen worden obstakels 
in het internationale handelsverkeer 
geslecht. Echter, Europese eenwor-
ding betekent nog geen juridisch en 
fiscaal samengaan. Onbekendheid 
met de verschillen in de Duitse wet-
geving ten opzichte van de Neder-
landse kan leiden tot miscommunica-
tie tussen zakenpartners. Daarnaast 
zijn ook onzichtbare en ongrijpbare 
cultuurverschillen die de communi-
catie tussen Nederlandse en Duitse 
zakenmensen kunnen bemoeilijken. 
Een juridische en fiscale adviseur 
die beide culturen kent, is dan een 
waardevolle partner. Alle advocaten 
en fiscalisten bij Strick zijn tweetalig, 
evenals een groot deel van de mede-
werkers. Cliënten hebben derhalve 
de mogelijkheid, om onderwerpen in 
onze eigen taal te bespreken, terwijl 

hun adviseurs de Duitse wetgeving in 
het Nederlands uitleggen.

Over Seesing Personeel
Seesing Personeel, opgericht in 2007 
in Lichtenvoorde, is een zeer erva-
ren en toonaangevend bureau voor 
uitzenden, werving & selectie, deta-
chering en payrolling voor vacatures 
van elk niveau. Met de Achterhoek 
als werkgebied, bemiddelt het bedrijf 
op geheel eigen en persoonlijke wijze 
tussen medewerkers en bedrijven die 
houden van hun vak. Mensen met 
een afgeronde beroepsopleiding kun-
nen bij hen uitstekend terecht voor 
een eerste of volgende stap in hun 
loopbaan. Seesing Personeel is als 
gecertificeerd uitzendbureau aange-
sloten bij de Nederlandse Bond van 
Bemiddelings- en Uitzendbureaus 
(NBBU), waarmee het voldoet aan 
alle strenge, wettelijke eisen die wor-
den gesteld aan dienstverleners in de 
branche. Seesing Personeel staat voor 
betrouwbaar, betrokken en bereik-
baar. Voor meer informatie: 
www.seesingpersoneel.nl

Seesing Personeel organiseert gratis informatie-avond

“Werken met flexkrachten in 
Duitsland”
Lichtenvoorde/Kleve - Op 1 oktober aanstaande organiseert Seesing 
Personeel, een zeer ervaren en toonaangevend bureau voor uitzenden, 
werving & selectie, detachering en payrolling, de gratis informatie-
avond “Werken met flexkrachten in Duitsland”. Met medewerking 
van Nicki Welchering, Rechtsanwalt bij STRICK - Rechtsanwälte & 
Steuerberater, worden de deelnemers geïnformeerd over de maatrege-
len die ondernemingen in acht moeten nemen om uitzendkrachten in 
Duitsland tewerk te stellen. Daarnaast zullen tevens andere relevante 
vraagstukken voor het werken in Duitsland worden behandeld.

De praktijk in Lochem is al ruim 7 
jaar geleden geopend aan de Em-
mastraat. Ieder jaar zijn er 2-3 open 
zaterdagen, waar mensen binnen 
kunnen komen om 1 op 1 met een 
van beide chiropractoren hun situ-
atie te bespreken. Tevens kan de chi-
ropractor de stand/functie van uw 
wervelkolom dan controleren. Deze 
dagen zijn ontstaan omdat veel men-
sen niet weten of een chiropractor in 

hun specifieke situatie uitkomst zou 
kunnen bieden.  Zaterdag 28 septem-
ber bent u van 09.30uur-13.30uur 
welkom in de praktijk. Dit is voor 
2013 de laatste (geplande) open za-
terdag. Voor meer informatie of voor 
het maken van een afspraak, kunt u 
contact opnemen met de praktijk op: 
0573-257722, ook kunt u informatie 
vinden op www.facebook.com/chiro-
practielochem

Open zaterdag bij 
Chiropractie Lochem

Lochem - Chiropractie is inmiddels al meer dan 118-jaar een gebruikte 
methodiek voor het behandelen van problemen aan het bewegings-
stelsel, en met name de wervelkolom.

Als vrijwilliger maakt u hen weg-
wijs in de gemeente, gaat mee of 
verwijst naar instanties, helpt hen 
met het uitleggen of invullen van 
brieven of formulieren en met al-
lerlei praktische regelzaken. 

De bedoeling is dat u vluchtelin-
gen op weg helpt, zodat ze zo snel 
mogelijk zelfstandig hun weg kun-
nen vinden. 

De tijdsinvestering is ca. 2 dagde-
len per week. Interesse? Neem dan 
contact op met Esiel Hussein, ehus-
sein@vwon.nl of 06-47207972.

Vluchtelingen 
Werk zoekt 
vrijwilligers in 
Bronckhorst
Regio - VluchtelingenWerk 
zoekt vrijwilligers voor de 
begeleiding van vluchtelin-
gen die nieuw in de gemeente 
Bronckhorst komen wonen.

Op maandag 30 september  is er een 
vraaggesprek te beluisteren met Mw.  
S. Bijzet-de Vuyst. Swenne Bijzet is 
sinds enkele maanden begeleider van 
het project Basis in Beweging van de 
Protestantse gemeente Vorden. In de 
uitzending van maandag 07 oktober 
zal mw. Netty Hengeveld uit Eibergen 

meewerken aan dit programma. Het 
programma ‘De Muzikale Ontmoe-
ting’ wordt iedere maandagavond tus-
sen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. Na de uitzending 
kunnen er van 20.00 uur tot 20.30 uur
nieuwe muzikale verzoekjes aange-
vraagd worden voor de daarop volgen-
de week, via het tel. nummer van de
studio: 0314-624002 De kabelfrequen-
ties van Radio Ideaal zijn voor heel 
Oost-Gelderland: FM 91.1 of 94.00. De
etherfrequenties zijn 105.1 t/m 107.7 
en via internet: www.ideaal.org

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke 
programma “De Muzikale Ont-
moeting “ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.

Kom tanken, kom spelen
Tankstation De Weule pakt uit. Van 
maandag 30 september tot en met 
vrijdag 12 oktober maken alle klan-
ten, die meer dan 25 liter hebben 
getankt, kans op een arrangement 
voor vier personen bij Megapret in 
Lievelde.
Megapret is het leukste binnen- en 
buitenspeelparadijs voor kinderen 
van 0 tot en met 12 jaar. Tankstation 
De Weule geeft maar liefst twaalf 

arrangementen voor vier personen
weg. Kom tanken en kom touwtje
trekken bij het afrekenen. Wie weet
wint u zo’n compleet verzorgde mid-
dag in het speelparadijs.
Tankstation De Weule doet met re-
gelmaat iets extra’s. Jantine Weulen
Kranenbarg: “Wij hebben al jaren
een grote vaste klantenkring. Omdat
we dat vertrouwen waarderen, doen
we graag af en toe iets speciaals.”
Kom tanken bij De Weule aan de 
Enkweg 1a - bij het station - in Vor-
den. Zie ook de site: www.deweule.nl
en de advertentie elders in de krant.

Megapret met 
de Weule
Vorden - Een Megapret-actie voor 
het hele gezin!

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

(bromfiets)Rijbewijs A M

Maandaanbieding SEPTEMBER

Huiscollectie
Vinyl

15% Korting*

* Vraag naar de voorwaarden.

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

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

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

www.spannevogel.nl

Daar word je vrolijk van!

4 Oktober
dierendag

10%

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

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

dierenkaarten*.

*  bij bestellingen vanaf 70 euro.
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Bronckhorst

Woensdag 25/Donderdag 26 september 2013
13:00 De ClédingkanTine, Kledingbeurzen Hengelo

Donderdag 26 september 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden
18:30 Sterdans kids 8 - 12 jr Gratis Proefles Hengelo
19:30 Toneelavond Vereniging Volksfeest Linde Vorden
19:30 Filmavond Bibliotheek Hengelo
19:30 Ledenavond Historische Vereniging Oud Vorden Vorden
19:45 Energie Yoga Gratis Proefles Hengelo

Vrijdag 27 september 2013
19:00 Vogelschietavond Vereniging Volksfeest Linde Vorden

Zaterdag 28 september 2013
9:00 Seizoenafsluiting buitenbad Hessenbad Hoog-Keppel
9:00 Slaatjes actie Zelhem
9:00 Appelplukdag - Fruitbedrijf Horstink Rha
10:00 Boekenuitverkoop Zelhem
13:00 Volks- en kinderspelen Vereniging Volksfeest Linde Vorden
14:30 Pianorecital Vera Kooper Vorden
21:00 Lindes Feest! Vorden

Zondag 29 september 2013
10:00 Zwemmen voor baas en hond in buitenbad Hessenbad 

Hoog-Keppel
12:00 Koopzondag Wittebrink
12:00 Open dag wijngaard de Oogsthoek Zelhem
19:00 Zangdienst ‘Vorden zingt’ Vorden

Maandag 30 september 2013
15:30 Periodiek overleg gem. Bronckhorst en het OPB Hengelo

Donderdag 3 oktober 2013
13:30 Fietstocht 55+ Keijenborg
18:30 Sterdans kids 8 - 12 jr Gratis proefles Hengelo
19:30 Mode- en wooninspiratie show Hengelo
19:45 Energie Yoga Gratis proefles Hengelo

Vrijdag 4 oktober 2013
20:30 TOM Theater Onder de Molen Vorden

Zaterdag 5 oktober 2013
9:00 Sapdag - Boerderijwinkel Fruitbedrijf Horstink Rha
20:00 Enschede`s Byzantijns Kozakkenkoor Hengelo
20:00 Spooktocht Zelhem

Zondag 6 oktober 2013
11:00 Workshop “Vogels schilderen met acrylverf” Steenderen
12:00 Koopzondag + meubelshow Hengelo

Dinsdag 8 oktober 2013
18:30 Culinaire Filmontmoeting in het ARX Theater Zelhem

Woensdag 9 oktober 2013
20:00 Lezing/demonstratie door Medium Jaco Zelhem

Zaterdag 12 oktober 2013
10:00 Gezinsworkshop ‘Ik sta in mijn kracht!’ Vorden
11:00 Repair Cafe Vorden
14:00 Gezinsworkshop ‘Ik sta in mijn kracht!’ Vorden
20:00 Concert koor Cappella Bronckhorst Vorden
21:00 Back to the ‘80s / VAT ‘84 Hummelo

Zondag 13 oktober 2013
11:00 Oldtimerdag Zelhem
11:00 Workshop “Gezellige dames schilderen met paletmes” Steenderen
12:00 Open zondag Zelhem
14:00 Proefles bij de Keppelse golfclub Hoog-Keppel

Dinsdag 15 oktober 2013
19:30 Een goed advies voor een mooie tuin Zelhem

Langlopende items
Expositie in tuin Amare Vorden
Koen Kampioen fietstocht Bekveld
Nieuwe cursussen tekenen en schilderen Steenderen
Gps-speurtocht vanuit camping Jena Hummelo
Bezichtiging van de Keppelse molens Laag-Keppel
Expositie kunstschilder Henri v.d. Waals op Aldenhaeve Zelhem
Cursistenexpositie Amare Vorden
Tentoonstelling Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg
Openstelling privétuin Anja en Piet Oudolf Hummelo
Zonnebloemendoolhof open Bekveld
Expositie Schilderijen Zelhem
Expositie Gerda Lenting in Museum Smedekinck Zelhem
Expo Onderduiken in de Achterhoek Hengelo
Koeien knuffelen workshop Hengelo
Open tuin Velswijk
Openstelling St. Martinuskerk Baak
Koeien melken workshop Hengelo

De KunstKring Ruurlo organiseert 
de cursus ‘gedichten schrijven’ ge-
durende vier avonden in oktober en 
november. De cursus wordt verzorgd 
door schrijfdocent Desi Leijnen. Zij 
zegt over deze cursus: ,,Een goede 
foto geeft een uitsnede van de wer-
kelijkheid weer, maar... welke wer-
kelijkheid is dat? Foto’s kunnen je 
op het spoor zetten naar andere as-
pecten van diezelfde werkelijkheid. 
Niet enkel door wat ze laten zien, 
maar ook door wat er niet te zien 
is. Zo kunnen beelden woorden op-

roepen. Tijdens deze poëziecursus 
laten we ons vier avonden lang in-
spireren door foto’s en reproducties. 
De deelnemers kunnen eigen foto’s 
als inspiratiebron meebrengen. Van 
daaruit werken zij elke bijeenkomst 
via verschillende korte schrijfoefe-
ningen toe naar eigen gedichten. Al 
doende maken zij kennis met ver-
schillende dichtvormen. Zij leren een 
aansprekend gedicht te schrijven.” 
Misschien zijn die cursisten daarna 
toch (een beetje) kunstenaars. Zij heb-
ben leren dichten. De cursus begint 

op 14 oktober. Tijdige aanmelding 
is gewenst. Meer informatie staat op 
www.kunstkringruurlo.nl. Voor vra-
gen en aanmeldingen kan men bel-
len met 0573 451245 of 0573 453090 
of mailen aan cursusadministratie@
kunstkringruurlo.nl

Gedichten schrijven kan je leren

Poëziecursus in ‘t Kulturhus 
Ruurlo
Ruurlo - Een goed gedicht kan je zien als een kunstwerk. Maar is dich-
ten daarom alleen weggelegd voor kunstenaars? Tijdens de cursus ‘ge-
dichten schrijven’ zal men ervaren dat je geen kunstenaar hoeft te 
zijn om tot een goed gedicht te komen.

Op Havezate Veldse Hoek wonen een 
extravagante Barones en een ietwat 
verstrooide baron. De Barones is een 
ware liefhebster van kunst en heeft 
een grote voorliefde voor alles wat 
uit de tijd van Napoleon stamt. Als 
topstuk in haar collectie heeft ze een 
zeer kostbaar, exclusief en levens-
groot beeld van Napoleon weten te 
bemachtigen. Vandaag is het een bij-
zondere dag voor de Barones; na lang 
wachten wordt eindelijk het beeld van 
haar held bezorgd. Als middenstan-
der valt het niet mee om het hoofd 
boven water te houden. Jannes heeft 
zijn groentezaak moeten verkopen 
en is op zoek naar een nieuwe baan. 
Hij solliciteert bij de Barones, die op 
zoek is naar extra hulp in de houd-
huishouding en tuin. Daar komt hij 
een oude bekende tegen. Beide wor-
den ze aangenomen en kunnen di-
rect aan de slag. Helaas blijken ze iets 
minder handig te zijn dan gedacht. 

Dit vraagt om creatieve oplossin-
gen…… Op de foto staan alle spelers 
die aan het toneelspel deelnemen: 
Staand: v.l.n.r.: Wim Eggink, Tom 
Mengers, Nelly Klein Selle, Jori Groot 
Wassink, Sandra te Veldhuis, Chan-
tal Muller en Ria Ankersmit, Zittend: 

v.l.n.r.: Mark Schoppers Arno Eelder-
ink en Chantal Lusink. Na afloop van 
het toneelspel in de feesttent aan de 
Kaperweg achter Verenigingsgebouw 
Veldhoek speelt de band Duo Double. 
Voor meer informatie: die zde web-
site www.veldhoeksfeest.nl

Toneelgroep Veldhoek speelt blijspel 
‘Een beeld van een man’
Veldhoek - Het Veldhoeks Feest 
begint vrijdagavond 27 septem-
ber aan de Kaperweg om 19.30 
uur met de voorstelling van to-
neelgroep Veldhoek. Onderlei-
ding van regisseuse Ingrid Zieve-
rink speelt de groep het blijspel 
‘Een beeld van een man’.

De toneelgroep van Veldhoek is onder leiding van regisseuse Ingrid Zieverink nog druk in 
voorbereiding voor het Veldhoeks Feest.

De vrijwilligers van Gamru-
pa bakten lekkere dingen, 
maakten mini sandwiches 
en belegden minibroodjes. 
Om je vingers bij af te lik-
ken. Van losse borden en 
kopjes lijmden zij kleur-
rijke etagères in elkaar. 
De daarmee gedekte tafels 
schiepen een feestelijke 
sfeer. Onze ‘winkeldame’ 
presenteerde de verkoop-
producten op een kunstzin-
nige manier. Kleurrijk wa-
ren ook de gasten. Eregast 
Mr. Ebrima Camara, de 
adjunct ambassadeur voor 
West Europa die speciaal 
uit Brussel was gekomen 
genoot van de presentatie 
van voorzitter Ellen Meu-
lenveld met beelden uit 
Gambia en de gesprekken 
met andere gasten. Zijn 
mooie kaftan en de Gam-
biaanse gewaden van voor-
zitter en secretaris zorgden 
voor de Afrikaanse ambi-
ance. Zo troffen mensen uit 
een groot deel van oostelijk 
Nederland elkaar onder de 
noemer ‘Gamrupa’. De thee 

(en koffie) en de heerlijke hapjes vie-
len zowel zaterdag als zondag zeer 
in de smaak. Hinke de Klerck van 
Stichting Gamrupa kijkt terug op een 
feestelijke high tea, waar nieuwe con-
tacten werden gelegd.

High Tea Gamrupa Europe een succes

Vorden - Doordat op het laatste moment de tent op het weiland niet 
door kon gaan, besloten de Stichting Gamrupa de high tea dan maar 
–als van ouds- op de deel te houden. Vele handen maakten licht werk 
bij het uitruimen. Geweldige hulp kregen we van Meulenveld in- en 
verkoop uit Beltrum, die de organisatoren niet alleen van tafels en 
stoelen maar ook serviesgoed voorzag. En het ter plaatse afleverde!
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VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Volg ons nu ook op Facebook! 
www.facebook.com/
europlanitpersoneelsdiensten

HELPDESKMEDEWERKER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO1178305

Werkzaamheden
Als helpdeskmedewerker ben je verantwoordelijke voor het snel 
oplossen van storingen/vragen van klanten in het servicetraject 
op hard- en software gebied (1e lijns), het voorbereiden en imple-
menteren van programmawijzigingen of upgrades bij installaties 
via Modem/VPN verbinding, het monitoren van installaties en de 
status terugkoppelen naar de klanten, het genereren van manage-
mentrapportages met een bijbehorend advies voor de klant en het 
actief contact houden met klanten nadat de storing is opgelost.

Functie eisen
-  Afgeronde MBO opleiding, richting electro-/besturingstechniek;
-  Ervaring met het in bedrijf stellen van installaties;
-  2 à 3 jaar ervaring in het ontwerpen en in bedrijf stellen van grotere 

PLC systemen;
-  Kennis van PC systemen;
-  Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal;
-  Kennis van Aandrijf- en Servotechniek is een pre;
-  Bereidheid tot het draaien van consignatiedienst.

TECHNISCH COMMERCIEEL 
MEDEWERKER M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - vacaturenr. VMK937249

Werkzaamheden
Voor een technisch productie/handels bedrijf in componenten voor 
de machinebouw zoeken wij een technisch commercieel binnen-
dienst medewerker. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het 
uitbrengen van offertes, telefonische verkoop en orderverwerking. 
Tevens geef je technische adviezen aan afnemers, verzamel je 
marktgegevens. Je bent projectleider van klantspecifieke projecten 
en ondersteunt bij webbased marketing activiteiten. Een afgeronde 
technische opleiding is vereist in deze uitdagende functie!

Functie eisen
-  MTS/HTS Werktuigbouwkunde;
-  Klantgerichte, communicatieve en commerciële instelling;
-  Aantoonbare werkervaring;
-  Kennis van ERP systemen;
-  Goede kennis van de Duitse en Engelse taal; 
-  Bekend zijn met webbased marketing.

INTERNATIONAAL MECHANISCH 
MONTEUR M/V
Omgeving Winterswijk - Fulltime - vacaturenr. VIA1178025

Werkzaamheden
Voor een klant in de omgeving van Winterswijk zijn wij op zoek 
naar een Internationaal mechanisch monteur met elektrotechnische 
(basis)kennis. Je bent bereidheid om 25% van de tijd in het buiten-
land werkzaam te zijn (tot max. 3 weken achtereenvolgens).

Functie eisen
-  Ervaring als (internationaal) service monteur;
-  Ervaring met assemblage, montage en lassen;
-  Basiskennis van elektrotechniek.

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

Werkzaamheden
Als CNC Frezer heb je als hoofdtaak om de horizontale freesbank 
te bedienen en te programmeren waaruit veelal kleine series en 
prototypes worden gemaakt. Daarnaast ondersteun jij je collega’s 
en help je ze met het instellen/programmeren van de machines. 
Ook zal je dit veelal zelfstandig moeten doen.

Functie eisen
-  MTS of LTS metaal met ruime ervaring;
-  Zelfstandig werkend maar toch een teamspeler;
-  Zelfstandig kunnen programmeren (ISO, Fanuc);
-  In staat om mee te denken over procesverbeteringen.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

OPERATIONS MANAGER M/V
Fulltime - vacaturenr. VMK1069912

Voor onze relatie, een technisch productie/handelsbedrijf zoeken 
wij een operations manager. Als Operations Manager ben je 
verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding, planning, magazijn, 
engineering, inkoop, kwaliteit, productie (CNC en conventioneel, 
montage en onderhoud), (12 fte). Je bent verantwoordelijk voor het 
gehele voortbrengingsproces in zowel beleidsmatige als operationele 
zin en je bent in staat hierin processen te stroomlijnen en mede-
werkers hierin mee te nemen/te motiveren. Je houd je bezig met 
investeringsbeleid, automatisering, efficiency, leverbetrouwbaarheid, 
kwaliteit, flexibiliteit, “make or buy” vraagstukken, kostprijscalculaties 
en arbo- en milieuzaken. We zoeken een geschikte kandidaat met 
werkervaring in en industriële omgeving en woonachtig in de regio.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een technische 
management achtergrond op HBO niveau richting WTB en heeft 
ruime relevante werkervaring in een industriële omgeving (metaal/
machinebouw). Je hebt breed inzicht in bedrijfsprocessen, een 
duidelijke visie op uw werkgebied en aandacht voor het praktisch 
detail is noodzakelijk. Je bent een organisator met zowel oog voor de 
korte maar met name lange termijn visie. Je beschikt over voldoende 
kennis van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift en hebt 
kennis van MS office en ERP.

Voor meer informatie kun jij je richten tot Maurice Kingma. 
Telefoonnr.: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.
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UITZENDEN WERVING & SELECTIE DETACHERING  PAYROLLING

LASSERS

METAALBEWERKERS

CNC DRAAIERS EN FREZERS

ELEKTROMONTEURS (MBO/HBO)

SERVICEMONTEURS (WTB)

Voor diverse opdrachtgevers in de Achterhoek zijn wij op zoek naar:

Kijk voor een volledige omschrijving en andere vacatures op onze
website (www.seesingpersoneel.nl). Heb je interesse in één of
meerdere functies, neem dan snel contact met ons op.

Official sponsorHoofdsponsor

“Jij komt toch ook 
op 3 oktober?”

 Kom in contact met werkgevers

 Ruim aanbod aan vacatures

 Sollicitatietips

 Vrije inloop

 Gratis entree

Meld je aan op 
www.vacaturepodium.nl

Vacaturepodium wordt mede mogelijk gemaakt door




