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Deze week:

Frans Nijenhuis 
blij met
‘Klussendienst’

Buurt plaatst 
Meiboom

Berkelduikers 
zwemmen in 
Lichtenvoorde

VTP 35+ dubbel 
Bakker 
tennistoernooi

Dorpsschool haalt 
1530 euro op 
met sponsorloop

Heiligenbeelden-
museum open op
Gratis Museumdag

Dinsdag 11 oktober 2011
73e jaargang no. 32

Sinds mei 2007 zijn Arjan Mombarg 
en Raymond Mars ( zij kochten het 
bedrijf van Martien Pater ) de eige-
naars. In de loop der jaren zijn heel 
wat bekende schaatsers en skeeleraars 
naar Vorden afgereisd om hier hun 
materialen te kopen. Ook de recrea-
tieve sporter weet de weg naar Free- 
Wheel te vinden. Het bedrijf staat 
bekend om haar vakbekwaamheid 
en de adviserende rol die het speelt 
bij de aanschaf van o.m. schaatsen en 
skeelers. De klant gaat de deur niet 
uit of de schaats- c.q. skeeler moet 
perfect passen. Beide eigenaars staan 
tevens bekend om hun vakmanschap 
ten aanzien van het slijpwerk van de 
‘rollers’ en de schaatsen. Raymond 
Mars: ‘ Eigenlijk is de kracht van ons 
bedrijf het organisatiebureau en de 
winkel. De mensen komen hier in de 
winkel en zien tevens wat hier achter 
allemaal gebeurt’, zo zegt hij.
Behalve de winkelverkoop en de ver-
koop van de ‘M & M ‘ schaatsen ( af-
korting van ‘Mombarg en Mars ‘ ) aan 
de groothandel, heeft Free- Wheel 
een naam opgebouwd op het gebied 
van organisatie van arrangementen. 
Regelmatig ziet men groepen men-
sen op een Solex, de Hoge Bi, op de 
step, tandem, door de Achterhoek 
rijden, of men ziet op de Berkel c.q. 
Veengoot de kano’ s die het bedrijf 
ook verhuurt. Achter het pand op 
het industrieterrein in Vorden ( Net-
werkweg 7 ) kan men zich ( veelal ook 
in groepsverband ) vermaken met de 
Higlandgames, handboogschieten, 
schermen,lazer- schieten e.d. En dan 
na ‘gedane arbeid’ een hapje en een 
drankje. In de winterdag bij sneeuw 
kan men bij Free- Wheel vertrekken 

voor een tocht ‘langlaufen’ door de 
bossen ‘achter ‘ het bedrijf.
Arjan Mombarg: ‘ Toch blijft de ver-
koop van schaatsen het belangrijkste 
item. Het afgelopen winter hadden 
we wat dat betreft topmaanden. De 
verkoop van skeelers is dit jaar ver-
geleken wat achter gebleven. Dat is 
een landelijke tendens, gelukkig mo-
gen wij nog niet mopperen’, zo zegt 
hij. Binnenkort komt Free- Wheel 
met een nieuw product op de markt 
de ‘Tuk Tuk ‘ , een voertuig geschikt 
voor vier en één geschikt voor zeven 
personen. Deze voertuigen bieden 
diverse mogelijkheden voor arrange-
menten en losse verhuur met of zon-
der chauffeur. 
(zie www.Tuktukachterhoek.nl) 
En dan deze week de opening van 
Free- Wheel Gramsbergen (Ooster-
maat 59 ). Voor Raymond Mars en 
Arjan Mombarg een ultieme uitda-
ging om er iets moois van te maken 
en daar net zo succesvol te zijn als 
in Vorden. Raymond: ‘ De formule 
die wij in Vorden voeren is ook van 
toepassing in Gramsbergen. Het on-
dersteunt elkaar op allerlei gebied’, 
zo zegt hij. Arjan Mombarg: ‘ Het 
nieuwe bedrijf vloeit eigenlijk voort 
uit de contacten die ik nog altijd 
heb met Gerjan Woelders, voorma-
lig ploegleider van de Nefit schaatst- 
en skeelerploeg. Gerjan wilde naast 
zijn werk bij Wildkamp ( kunststof 
leiding- systemen) nog graag wat op 
sportgebied doen, de contacten met 
sporters onderhouden. Gerjan woont 
in Gramsbergen. Van het één kwam 
het ander en toen wij hoorden dat 
Erik Hulzebosch over een pand be-
schikte van circa 450 m2 kwam het 
balletje definitief aan het rollen. Wij 
hebben dit pand van hem gehuurd en 
omgebouwd tot een bedrijf zoals bij 
Free- Wheel Vorden. Raymond Mars: 
‘ We hebben eerst wel een markton-
derzoek gehouden en bekeken of een 
dergelijk bedrijf in Gramsbergen wel 
kans van slagen heeft. En dat blijkt, 
in een gebied met een omtrek van 20 
km, wonen zo’n 100.000 mensen’. 
Arjan : ‘ En wat heel belangrijk is, er 
zijn daar diverse schaatsverenigin-
gen. Alleen al in Gramsbergen een 
schaatsclub met 2500 leden. Boven-
dien heel dicht bij onze nieuwe ves-
tiging is een skeelerbaan die in een 
mum van tijd onder water kan wor-
den gezet en direct daarna gebruikt 
kan worden als schaatsbaan’, zo zegt 
hij enthousiast.
Raymond en Arjan zijn buitenge-
woon blij met de medewerkers die 
het bedrijf straks, met ondersteu-
ning vanuit Vorden, gaan runnen. 
Gretha Smit, veelvuldig schaats- en 
skeelerkampioen, Gary Hekman ook 
diverse keren nationaal kampioen 
en onlangs nog vierde tijdens de EK 
skeeleren en Gerjan Woelders zijn de 
medewerkers bij Free- Wheel Grams-
bergen. Arjan Mombarg: ‘ Erik Hul-
zebosch heeft aangegeven dat indien 
noodzakelijk, ook hij wil bijspringen. 

Bedrijf opent tweede vestiging

Free Wheel Vorden slaat vleugels 
verder uit

Vorden - Vorden. Raynond Mars en Arjan Mombarg (eigenaars van 
Free-Wheel) slaan hun vleugels verder uit. Als alles volgens planning 
verloopt, dan wordt één dezer dagen in Gramsbergen een tweede Free- 
Wheel filiaal geopend. Volgens beiden een weloverwogen plan. Free- 
Wheel Vorden werd destijds opgestart door Martien Pater, die vervol-
gens hulp kreeg van Raymond Mars.

Raymond Mars en Arjan Mombarg op de Hoge Bi naar Gramsbergen

Bovendien zal Erik ook clinics gaan
geven en kunnen er arrangementen (
met of zonder Erik ) geboekt worden.
Vroeger vormden wij als Nefit- skee-
ler en schaatsploeg een hecht team 
en hebben wij heel veel successen
geboekt. Gretha Smit, Gary Hekman,
Erik Hulzebosch, Gerjan Woelders en
ik maakten daarvan deel uit. En nu
weer samen een team, prachtig toch’,
aldus een glunderende Arjan.

SensaBeads Kids spaarweken bij PLUS Eland!

Echt zilver!

Spaar vanaf 10 oktober voor de 
fantastische SensaBeads Kids collectie! 

NIEUW!
KIDS

COLLECTIE!

 
   

www.sensabeads.nl

PLUS Eland 

Echt zilver!

NIEUW!
KIDS

COLLECTIE!

PLUS Eland 
Raadhuisstraat 53
7255 BL Hengelo

Zie onze feestelijke 
advertentie in deze krant

WIN EEN 
ELEKTRISCHE 

SCOOTER

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3 Amarilissen 
voor

 5.00 Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
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DE ACHTERHOEK



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes  7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 

 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden,  4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 

 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden
Dienst in de Gereformeerde kerk.
Zondag 16 oktober 10.00 uur ds. H. Westerink.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 16 oktober 10.00 uur. Mevr Teunissen, Zutphen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 16 oktober 10.00 uur Eucharistie viering, volkszang.
 
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 15 okt. 17.00 uur Eucharistieviering, T Klooster/Everts. 
Zondag 16 oktober Woord- Communie viering 10.00 uur. 

Tandarts
15 – 16 oktober G.M Wolsink, Laren (0573) 40 21 24.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Vlaai van de week

Appel-speciaalvlaai
6-8 personen € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,95

Week-aanbiedingen

 Meuslibollen  6 voor € 2,50
 Speculaasstaaf € 2,50
Aanbiedingen geldig van di 11 oktober t/m za 22 oktober.

Cabaretgroep Hoe?Zo! za-
terdag 15, 22 en 29 oktober
a.s. in de Herberg Vorden,
met nieuwe jubileumpro-
gramma “ff wat anders”. 
Aanvang 20.00 uur. Kaarten 
à €7,50 p.p. in de voorver-
koop verkrijgbaar bij de 
Herberg Vorden.

Te huur Tijdelijke woon-
ruimte: chalet te Ruurlo, per 
19 okt. € 350,- excl. p.m. Info: 
0573-451441

Aangeboden in Ruurlo, 
zit-slaapkamer met volledig
pension, internetaansluiting.
Tegenover het station, tel.
0573 - 45 37 60

Te koop: Mooie gewonnen
in plastic Hooi-Grasbaal,
90x90x90. 0575-467277.

Te koop: z.g.o.h. tour ca-
ravan: Eriba Nova 470, bj. 
2003, gewicht 1150 kg., 
nieuwe mover, toiletruimte 
met douchecabine, 2 één-
persoons bedden met lat-
tenbodem en grote voortent 
merk Brandt.  Inl. tel. 0575-
553231

 P.K.V. Vorden. Opgave
Kind en Dier Bronckhorster 
kleindierenshow voor 18 ok-
tober a.s. bij F. van Olst. Tel. 
06-19659036 of e-mail: fabi-
ovanolst@hotmail.com

Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16, 

Dagmenu’s 12 t/m 18 oktober

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

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

Woensdag 12 oktober Uiensoep met kaascrouton / 

Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelkroket-

ten en rauwkostsalade.

Donderdag 13 oktober Hollandse biefstuk met pepersaus, 

aardappelen en groente / Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 14 oktober Tomatensoep / Pangafilet met pesto 

saus, tagliatelle en warme groente.

Zaterdag 15 oktober (alleen afhalen / bezorgen) Italiaanse 

cordon bleu met ham en kaas, frieten en rauwkostsalade / 

IJs met slagroom.

Maandag 17 oktober Mosterdsoep / Ossenhaaspuntjes met 

stroganoffsaus, aardappelkroketten en warme groente.

Dinsdag 18 oktober  Wiener Schnitzel met frieten en rauw-

kostsalade / IJs met slagroom.

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

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

Te huur: Caravanstalling, 
nog enkele plekken vrij. 
Tel:(0575)461439

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

VERLOREN: gereed-
schapstas met inhoud, kleur
blauw/zwart, merk Makita,
afgelopen vrijdag 07/10
zoekgeraakt of uit bestel-
bus verdwenen. Omgeving 
De Heurne, Hengelo (Gld.) 
Beloning voor de eerlijke vin-
der Mobiel nr. 06-25013249.

C O M B I - A E R O B I C S
GESTART op do.8.45-9.45 
in het ludgerusgebouw 
te Vierakker info Renata 
0610484903

Aanbiedingen geldig t/m maandag 17 oktober. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

De lekkerste Hollandse 
Kalter aardbeien 500 gr 2.99
Hollandse broccoli 500 gr 0.69
Op ons gehele assortiment
gesneden groenten 2e zak halve prijs  
Nieuwe oogst zoet/sappige 
Doyenne du Comice 1.5 kg 1.49
Keuze uit diverse soorten HUISGEMAAKTE 
STAMPPOTTEN en VLEESGARNITUREN 
+ GRATIS bakje compote p.p. 5.95

Woensdag rauwkostdag!!!! 
Bij iedere aankoop bakje rauwkost gratis

Pure Aloe Vera produc-
ten. Jannie Nijkamp 0575 
521316 www.jannienijkamp.
myfl pbiz.com



Weet u het nog?
kerstpakket bestellen

wereldwinkel bellen 
nog niet gedaan?

doe het nu
0575 554155

of kom langs
Kerkstraat 1

Verdrietig delen wij u mede dat, op de leeftijd van 
86 jaar is overleden mijn lieve broer en onze oom 

Drieks
Hendrikus Korenblek

Gerritje Klein Geltink-Korenblek
Neven en nichten

Vorden, 9 oktober

Geert Lettink
&

Ling-Yen (Cheryl) Tsai
geven elkaar het ja-woord op vrijdag 21 oktober 
2011 om 14.00 uur in het gemeentehuis te Hen-
gelo (Gld.).
De kerkelijke inzegening zal om 15.15 uur plaats-
vinden in de Remigiuskerk te Hengelo (Gld.).

Hoge Es 34
7255 WJ Hengelo Gld.
Tel.: 0575-460331

Met het stille verdriet van de laatste jaren in ons hart, 
maar tegelijkertijd met een gevoel van opluchting 
dat voor haar aan deze manier van leven een 
einde is gekomen, hebben we vandaag voorgoed 
afscheid moeten nemen van

Fokalina Voos
Foka

* Eenrum † Vorden
13 april 1946 6 oktober 2011

Namens de familie,
Derk en Nicole

Vorden, Berend van Hackfortweg 54

Correspondentieadres:
D.A.G. Pardijs
Okhorstweg 1
7251 RG Vorden

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze lieve vader, 
schoonvader en opa

Henk Remmers

zeggen wij u hartelijk dank.
Wij voelen ons hierdoor zeer gesteund.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, oktober 2011
Groot is de leegte en het verdriet,

Mooi zijn de herinneringen.

Na een werkzaam leven, altijd met liefde gedaan 
en vele plichten vervuld hebbende, is overleden 
onze zorgzame vader, schoonvader, opa en over-
grootvader

Hendrikus Korenblek
Drikus

sinds 17 januari 2005 weduwnaar van
Janna Egberdina Korenblek-Bosch

Op de leeftijd van 86 jaar.

 Vorden: Jan Korenblek †
  Dinie Korenblek-Stokkink
   Jan en Rui, Steven
   Martin
   Erik en Indie
  Jan Kooijmans

 Warnsveld: Gerrit Korenblek
  Mariëlle Korenblek-Mentink
   Gerben
   Marlies

9 oktober 2011
Dennendijk 8, 7231 RC Warnsveld.

Drikus is thuis opgebaard.

Wij bedanken van harte de Buurtzorg voor hun 
vakkundige, maar vooral voor hun liefdevolle ver-
zorging van Drikus en hun betrokkenheid met ons.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgeno-
digd, zal worden gehouden op vrijdag 14 oktober 
om 10.30 uur in de Martinuskerk te Warnsveld, 
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden 
op de Algemene Begraafplaats, Vordenseweg te 
Warnsveld.

Gelegenheid tot afscheid nemen voorafgaand aan 
de dienst van 9.50 tot 10.20 uur.

Condoleren na de begrafenis in café de Pauw, 
Rijksstraatweg 11-13 te Warnsveld.

Indien u geen rouwkaart mocht hebben ontvangen,
gelieve deze advertentie als uitnodiging te beschouwen.

Bedroefd geven wij kennis van het overlijden van 
onze lieve

Ben

mr. B.G.P. Rogmans
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Eindhoven Baank, Vorden
18 april 1927 9 oktober 2011

Vorden Truud Rogmans-Jongbloed

Haarlem Ben Rogmans
 Suzette Rogmans-van den Bosch
 Benjamin, Esther

Aerdenhout Max Rogmans
 Giselle Rogmans-Hunia
 Martijn, Jasper

Jacksonville (Or.) Coen Rogmans
 Courtney Rogmans-Crockett
 Julian, Rosy

Dubai Tim Rogmans
 Nayla Rogmans-Sinno
 Dani, Yasmina

Den Haag Hans Wesseling
 Barbara Wesseling-van der Plas

Bloemendaal Marc Wesseling
 Sandra Wesseling-Goedhart
 Louis, May, Marc, Janneke

Tarifa (Sp.) Ben Wesseling
 Magdalena, Benjamin, Hugo, Julio

Den Haag Louise Beschoor Plug-Wesseling
 Gilles Beschoor Plug
 Nina, Isabelle, Sebastiaan

Ben is thuis.

Herdenkingsbijeenkomst op vrijdag 14 oktober om 
14.00 uur, Gereformeerde kerk aan de Zutphense-
weg 13, Vorden. Na afloop gelegenheid tot condole-
ren in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

De crematieplechtigheid zal zaterdag 15 oktober in 
familiekring plaatsvinden.

Correspondentie:
Lindeseweg 14, 7251 NM Vorden. HOLLANDSCH 

GROF

NU VOOR    2.25

WITTE BOLLEN

NU 6 VOOR    1.99

VANAF DONDERDAG

MOLEN-
STEENTJE

IN BLIK

NU VOOR    3.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 11 t/m zaterdag 15 oktober

APPEL-
KANEEL 

VLAAI
 KLEIN 8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

0575-552959

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

ALOE VERA
Alles over de krachten van 

Aloe Vera en haar producten!
Meldt je nu aan voor mijn 

WORKSHOP

Anny Cactus, tel. 0573-451817
E-mail: annycactus@cactusoase.nl

www.annycactus.nl

Voor de lieve en mooie reacties na het overlijden van

Gerrit Lubbers

zijn we zeer dankbaar.
Het geeft ons moed en kracht voor de komende tijd.

Ada Lubbers Hulshof
Gert-Jan en Miranda
René en Linda
Peter

Hengelo Gld., oktober 2011

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

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

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

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

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

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

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel.: 0575-551321

Eerlijk en 
betrouwbare

schilder heeft nog 
tijd voor binnen- 
en buitenwerk.

Tel. 06-22 68 52 97

Verdrietig, maar toch goed dat hem een verder 
lijden bespaard is gebleven, hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze lieve zwager en oom

Drikus Korenblek

G. Luimes-Bosch
Jenny en Herman
Harry en Lykke

Warnsveld, 9 oktober 2011

Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze 
zoon

Quinn
Bart Bernardus

Hij is geboren op 6 oktober 2011 om 08.09 uur,
weegt 3705 gram en is 51 cm lang.

Marcel Helmink en Saskia van de Ven

Zutphenseweg 121a
7251 DN Vorden
Tel: 0575 - 84 21 02

Te koop: Ruurlo. ”t Veller
(nabij camping Ruimzicht),

stuk bosgrond 4140 m2. 
Beplanting Eiken Acers en diverse 

soorten Bamboes. Kikkerpoel. 
Veel wild, vogels. Echt iets voor 
natuur en vogelliefhebber en als 

dagrecreatie te gebruiken
(rondjes fietsen over aangelegde 

paadjes). Geen bebouwing.
Tevens te koop 80 bamboe-
planten geschikt voor haag.

Tel.: 06-54227710 J.G.Westendorp.





Het Hengelo’s Gemengd Koor is be-
kend in deze contreien en behoeft 
geen introductie, zeker niet na een 
succesvol optreden in de Remigius-
kerk tijdens de feestweek. ‘Sjamas’ 
is in Hengelo en omstreken minder 
bekend. Een sjamaas is in de synago-
ge de rechterhand van de rabbi. Hij 
heeft de zorg over het gebouw en be-

reidt de dienst voor. Hij zorgt dat alle
benodigdheden aanwezig zijn.
De groep ‘Sjamas’ wil ook een soort 
diensten rol vervullen, maar dan op
muzikaal gebied.
De groep bestaat uit vijf enthousiaste,
muzikale leden: Rudy Vastert: piano;
Jan Viester: klarinet; Paul Krugers
Dagneaux: gitaar; Frans van Dijk:
viool en Bep Brugman: zang en diri-
gente.
Het belooft een gezellige muzikale
avond te worden. Zoals altijd is de 
entree 5 euro waarvoor een leuke
avond, een kop koffie of thee en een
plak cake geboden wordt. 
De avond begint om 20.00 uur in de
‘Kleine Kerk’ aan de Banninkstraat in
Hengelo.

Maandag 17 oktober

Klein concert in ‘Kleine Kerk’
Hengelo - De Vrijzinnige Geloofs-
gemeenschap Hengelo organi-
seert al jaren culturele avonden. 
Op 17 oktober zal een optreden 
van ‘Sjamas’, een Jiddisch mu-
ziekgroepje uit Haaksbergen en 
het Hengelo’s Gemengd Koor de 
avond invullen. Beide optredens 
duren een klein half uur.

HENGELO – UITSLAGEN SV QUINTUS 9 OKTOBER
Quintus D1-Grol D1: 3-1; Quintus C2-Grol C2: 8-4; Quintus A1-Erix A1: 22-12; 
Voorwaarts 4-Quintus 1: 11-15 (dames); Swift B1-Quintus B1: 19-6.

H A N D B A L

Eén oktober is uitgeroepen tot de 
jaarlijkse nationale dag van de Senio-
ren. Stichting Samenwerken Welzijn 
Bronckhorst viert deze dag op vrijdag 
21 oktober voor alle senioren in de 
gemeente Bronckhorst. Deze keer 
hebben wij theatergroep Nocturne 
uitgenodigd om voor ons te spelen 
het stuk: ‘Let’s Amore’.
Het stuk wordt voornamelijk gespeeld 
door senioren. Het verhaal gaat over 
een groep senioren die op safari gaan 
in Afrika, ze zijn op jacht naar geluk 
in de liefde. Ze nemen eigen verwach-
tingen en levensverhalen mee in hun 
bagage. Kortom: het verhaal van u en 
van mij.
U bent van harte welkom op 21 ok-
tober in Ons Huis, Beukenlaan 1 te 
Hengelo. Het programma begint 
om14.30 uur. De zaal is open vanaf 
14.00 uur. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. De entree en 2 consump-
ties worden u aangeboden. Wethou-
der J. Steffens zal de middag openen. 
Na de voorstelling is er gelegenheid 
om na te praten.

We vinden het prettig als u zich 
wilt aanmelden bij één van de vol-
gende personen. Ineke Bijsterbosch 
06-10687320, Loes van de Laan 0314-
380232, Paul Tiggeloven 0314-622074, 
Louise van Uden 0575-555405 of Ans 
Vermeulen 0575-465281. Hebt u be-
hoefte aan bemiddeling in vervoer 
dan kunt dit met deze personen over-
leggen.
Veel ouderen/senioren behoren tot de 
‘stille’ generatie. Ze groeiden op in de 
tijd dat overheid en kerk vertelden 
hoe het hoorde en sociale controle ie-
dereen in het gareel hield. Eind jaren 
zestig zorgde de ‘protestgeneratie’ 
voor een ommekeer. Ze eiste meer 
ruimte om te leven zonder dwang 
van boven af. Hervormingen volgden. 
De samenleving werd gaandeweg 
opener en mondiger en de ‘stille’ ou-
deren groeiden hierin mee. Hoezeer 
ze ook hechten aan de zegeningen 
van de vrije samenleving, toch zien 
velen ook de keerzijden ervan, zoals 
het toenemend individualisme. 

Ouderen leven gemiddeld langer en 
stellen eisen aan de kwaliteit van 
hun ‘bonusjaren’. Maar bestaat de 
‘gemiddelde oudere’ eigenlijk wel? 
De groep is immers even divers als de 
rest van de samenleving. We kennen 

vooral de eeuwig jonge opa’s uit de 
reclame, ravottend in de duinen met 
hun kleinkinderen. ‘Jong, dynamisch 
en sexy’ lijkt ook voor ouderen de 
norm te worden. De realiteit van afta-
keling en afhankelijkheid blijft vaak 
buiten beeld. Niet iedereen herkent 
zich in de superfitte en rijke senior 
die mondig zijn belangen verdedigt 
en flexibel meegaat met de nieuwste 
trends. Verschillend als ze zijn, staan 
ouderen toch voor dezelfde wezenlij-
ke vragen: hoe ga ik mijn afnemende 
energie besteden in de tijd die ik nog 
heb? Wat gun ik mezelf en wat doe ik 
voor de samenleving? Hoe voorkom 
ik dat ik ziek, eenzaam en afhanke-
lijk word en niet langer zelfstandig 
kan blijven wonen? Welke kansen 
bieden internet en de nieuwe media 
mij persoonlijk en hoe kan ik die cre-
atief gebruiken?
Nocturne wil via haar voorstellingen 
in gesprek komen met ouderen over 
wat hen bezighoudt en ze hoopt een 
bijdrage te kunnen leveren aan een 
evenwichtiger beeldvorming over ou-
deren in de samenleving.
De medewerkers van Stichting Sa-
menwerken Welzijn Bronckhorst 
hopen velen te mogen verwelkomen 
bij deze theatervoorstelling die onge-
twijfeld veel gesprekstof geeft.

Bronckhorster senioren
Hengelo - Bronckhorster senio-
ren beleven samen met theater-
groep Nocturne de landelijke Dag 
van de Senioren op 21 oktober bij 
Ons Huis in Hengelo

V en L liet vanaf het begin blijken 
niet bang te zijn voor een hoog ge-
klasseerde ploeg. De ploeg durfde te 
voetballen en zette de Sociï-verdedi-
ging onder druk voor zover dat ging. 
Sociï deed min of meer hetzelfde bij 
V en L en dus ging het gelijk op. De 
beste mogelijkheid voor Sociï kwam 
op naam van Raymon Golstein die uit 
de draai de schoot, deze stond echter 
op de goede plek. Voor de rest gebeur-
de er weinig meer in de eerste helft. 
De rust werd door trainer Steffens 
gebruikt om zijn mannen op scherp 
te zetten en dat was ook wel nodig. 
Of het door de donderspeech van 
Steffens kwam zullen we nooit we-

ten, maar binnen een minuut na rust 
was het 1-0 voor Sociï. Teun Loman 
speelde broer Gert-Jan in die op zijn 
beurt de bal teruggaf aan Teun. Deze 
schoot de bal resoluut in de korte 
hoek binnen. Direct daarop had Sociï 
eigenlijk door moeten drukken, maar 
dat werd min of meer vergeten. Sociï 
liet zich vooral in het laatste kwar-
tier wat inzakken en V en L kon druk 
zetten op de Sociï verdediging. Deze 
hield de tegenstander echter goed 
van het doel. Het meest gevaarlijke 
moment kwam van een meegekomen 
verdediger die de bal rakelings naast 
kopte. Sociï kreeg door het drukken 
van V en L de nodige ruimte en had 
daar gebruik van moeten maken. De 
spitsen vergaten evenwel te scoren. 
Pas in de laatste minuut werd het slot 
in de deur gegooid. Arend Jan Groot 
Jebbink nam een lange doeltrap die 
over de verdediging viel, Teun Loman 
was daar alert op en kon de keeper 

omspelen. Dankzij zijn intikkertje 
werd het 2-0.
Sociï heeft inmiddels 18 punten uit 
6 wedstrijden. Volgende week wacht 
een uitwedstrijd bij Epse dat derde 
staat, aanvangstijd 14.00 uur. Sociï is 
dus gewaarschuwd.

UITSLAGEN 
ZONDAG 9 OKTOBER
Sociï 1 - V en L 1; 2-0
Sociï 2 - Warnsveldse Boys 4; 1-2
SCS 1 - Sociï 3; 0-2
Pax 10 - Sociï 4; 6-1
Sociï 5 - Keijenburgse Boys 6 (afge-
last)

PROGRAMMA 
ZONDAG 16 OKTOBER
Epse 1 - Sociï 1
Angerlo Vooruit 3 - Sociï 2
Sociï 3 - Anadolu ‘90 2
Sociï 4 - Erica ‘76 6
Warnsveldse Boys 5 - Sociï 5

Sociï houdt drie punten in Wichmond
Sociï heeft thuis tegen V en L aan 
een weinig enerverende wedstrijd 
drie punten overgehouden. Trai-
ner Jan Steffens had zijn ploeg 
vooraf gewaarschuwd voor het 
stugge V en L en dat kwam uit.



Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

van de Poll
metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

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

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Openingstijden van 09.00 tot 16.00 uur

Vooral in de categorie 7 waren er dit veel deel-
nemers uit de hele regio . VTP Vorden was met 
ruim 50 deelnemers goed vertegenwoordigd 
in het 35+dubbelbakker tennistoernooi, dat 
gesponsord wordt door Hotel BAKKER en de 
warme BAKKER van Asselt, wat de naam van 
dit jaarlijkse evenement voor de 35-plussers ver-
klaart. 

Er werd gestreden op 12 verschillende onderde-
len. Daarbij hebben veel leden van VTP goede 
resultaten behaald. De winnaars kregen elk een 
dinerbon van Hotel Bakker en de verliezend 
finalisten een bon van de warme bakker van 
Asselt. Volgend jaar wordt het toernooi weer 
georganiseerd in week 40.

DE UITSLAGEN:
GD 35-8 1 Dirk Pasman+Annemieke Lensink 
V.T.P. Vorden
2 Ap Meulenveld+Ans Braakman T.C. De Nieu-
we Hellewei/L.T.C. Zutphen

DD 35-8 1 Marga Bruinsma+Toos Jansen V.T.P. 
Vorden
2 Dorry van Oorspronk+Monique Sesink L.T.C. 
Zutphen
 
HD 35-8 1 Robert van Dijk+Dinant Hendriksen 
V.T.P. Vorden
2 Huub Abbink+Jan Golstein V.T.P. Vorden
 

GD 35-7 1 Wim Lentink+Carmen Bruins-Smeer-
dijk V.T.P. Vorden
2 Gert-Jan Cornelissen+Brenda Corbeek T.C. 
Welgelegen/T.V. Dieren 
 
DD 35-7 1 Ina Dijkman+Marjanne Grube V.T.P. 
Vorden
2 Jet Bakker+Maria Breunissen L.T.C. Gorssel
 
HD 35-7  Hans Chevalking+Evert Thalen V.T.P. 
Vorden
2 Hiddo Born+Dick van Dijk T.C. Welgelegen
 
GD 35-6 1 Klaas ten Hoeve+Annabel Baerends 
T.C. Zuid
2 Rob Kampman+Willy Kampman-Raterink 
T.C. Welgelegen
 
DD 35-6
1 Hennie Deunk-Smies+Belinda Dijkstra-Van 
Den Hof H.L.T.C. Het Elderink
2 Willy Lohuis-Blokhuis+Anne Rie Westerink 
V.T.P. Vorden
 
HD 35-6 1 Jos Hiddink+Rob Kampman T.C. Wel-
gelegen
2 Eric Besselink+Jochem Emsbroek V.T.P. Vor-
den
 
GD 35-51 Bennie Helmink+Esther Nieuwenhuis 
V.T.P. Vorden
2 Jan Oude Heuvel+Jose Oude Heuvel - Tiehuis 
W.T.C.
 
DD 35-5 1 Wendelien Nijland+Jose Oude Heuvel 
- Tiehuis L.T.C. Doetinchem/W.T.C.
2 Hélène Hermans+Erna Terink-Wagenvoort 
T.V. ‘t Braamveld
 
HD 35-51 Wim Hoevers+Marco ter Maat L.T.C. 
Gorssel/T.V. Epse
2 Gerwin Besselink+Alexander Molendijk V.T.P. 
Vorden

Ondanks regen geslaagd

VTP 35+dubbel Bakker 
 tennistoernooi

Vorden - Het 35+DubbelBakker tennistoer-
nooi werd de afgelopen dagen veelvuldig 
geplaagd door Pluvius. Maar ondanks de 
regen konden alle partijen gespeeld wor-
den. Een groot compliment aan de spelers 
die in de regen bleven doorspelen en soms 
drijfnat de baan verlieten. In totaal wer-
den er 115 wedstrijden gespeeld. Tussen-
door had de toernooileiding gezorgd voor 
heerlijke hapjes, wat de onderlinge sfeer 
alleen maar positief beïnvloedde.

De opbrengst van de loop kwam ten goede aan 
de Hoorn van Afrika. De kinderen waren geïn-

spireerd geraakt door een uitzending van het
Jeugdjournaal. Ze besloten een uur lang rondjes
om de school te rennen en zich te laten sponso-
ren door hun omgeving. 

De opbrengst was maar liefst 1530,15 euro!

Dorpsschool Vorden haalt 
1530 euro op met sponsorloop

Vorden - Groep 7/8 van de Dorpsschool in 
Vorden heeft onlangs een sponsorloop ge-
organiseerd voor giro 555.

De leerlingen liepen aan het eind van de Sponsorloop nog een extra rondje voor alle ouders en belangstellenden.

De Kranenburgers waren vanaf het eerste fluit-
signaal gretig op de bal. De tegenstander werd 
continu afgejaagd en kwam dan ook niet aan 
voetballen toe. Ratti daarentegen kon een aan-
tal leuke kansen creeëren. Gijs Klein Heeren-
brink schoot echter tegen een verdediger en een 
schot van Ruud Mullink ging voorlangs. Na 22 
minuten kon Gijs Klein Heerenbrink dan toch 
de score openen na opnieuw vlot druk zetten 
van de thuisploeg. De spits kreeg kon de bal net 
voor de keeper wegtikken om daarna simpel af 
te ronden in het lege doel. Ratti kreeg in de eer-
ste helft nog mogelijkheden via Niek Nijenhuis 
en Koen Klein Heerenbrink maar kon de score 
voor rust niet verdubbelen. De laatste 10 minu-
ten kwam Lochuizen iets beter in de wedstrijd 
en dit resulteerde vlak voor rust in het eerste 
wapenfeit van de gasten. Een afstandschot ging 
echter ruimschoots naast.
De tweede helft begon uitstekend voor Ratti. Na 
twee minuten kon Ruud Mullink afronden na 
een vlotte aanval over meerdere schijven. Een 
comfortabele voorsprong voor de thuisploeg. 
Even leek Ratti iets gas terug te nemen en kon 
Lochuizen zowaar gevaarlijk worden. Een kop-
bal van de spits werd echter knap gered door 
Ratti doelman Bert Jan Kolkman. Diezelfde 
Kolkman zorgde niet veel later voor de assist 
van de mooiste goal van de middag. Een verre 
uittrap viel over de verdediging en Niek Nijen-
huis nam de bal vanaf 20 meter ineens op de 
schoen. Op fantastische wijze vloog de bal vol 

in de kruising en was de wed-
strijd beslist. Ratti bleef na deze 
3-0 voorsprong vrolijk doorgaan 
en creeërde volop kansen om de 
score verder op te laten lopen. 
Het duurde echter tot de 83ste 
minuut voordat de 4-0 werd aan-
getekend. Michiel Gudde kwam 
oog in oog met de doelman van 
de gasten en faalde niet. De ver-
dediging van de gasten lag he-
lemaal open en niet veel later 
kwam opnieuw Michiel Gudde 
en gevaarlijk uit. Deze keer werd 
de bal breed gelegd op Niek Nij-
enhuis die zijn tweede van de 
middag binnen schoot en daar-
mee de eindstand bepaalde.

Een uitstekende overwinning 
voor de Rattianen die de punten 
ook hard konden gebruiken na 
vier nederlagen op rij. Volgende 
week is de ploeg vrij en het week-
end daarop is er een inhaal/beker 
programma. Ook dan komen de 
Kranenburgers niet in actie. Op 
30 oktober zal men thuis weer 
aantreden tegen Meddo.

RATTI DAMES
Varsseveld 2 - Ratti 1
Varsseveld begon gretig aan de wedstrijd. De 
scheidsrechter zag na tien minuten een ver-
meende handsbal en kende een vrije trap aan 
Varsseveld toe. Door het doelpunt wat hieruit 
viel keek Ratti al vroeg in de wedstrijd tegen een
achterstand aan. 1-0. Varsseveld combineerde er
lustig op los en Ratti kwam niet in de wedstrijd.
De speelsters van Varsseveld wisten elkaar feil-
loos te vinden en ze wisten de wedstrijd in de
eerste helft helemaal naar zich toe te trekken
door met twee onhoudbare afstandschoten de
voorsprong uit te breiden naar 3-0. Ratti keek
in de rust tegen een grote achterstand aan. In
de eerste fase van de tweede helft kreeg Varsse-
veld het iets moeilijker, maar de kansen werden
door Ratti niet benut.  Met nog een kwartier te
spelen was de doorgebroken spits van Varsse-
veld de achterhoede te snel af en scoorde ze de
4-0. Snel daarna liet Ratti nog even van zich ho-
ren. De keepster liet de bal los na een schot op
het doel en Kim Heuvelink tekende voor de 4-1.
De eindstand bleef 4-1 en dure punten liet Ratti
achter in Varsseveld. De scheidsrechter speelde
vandaag een te grote rol met dubieuze beslissin-
gen, maar we zouden Varsseveld te kort doen
om daar het verlies op af te schrijven. Aanstaan-
de zondag thuis tegen AZC.

UITSLAGEN
8 oktober: 
Ratti F1G VVL F1 0-13, Ratti E2G AZC E6MD 
7-3, Ratti C1G Zelos C4 1-4, Ratti B1GD SBC ‘05
B1GD 1-12, Ratti 3 (zon) Brummen 7 (zon) 5-4,
FC Zutphen 5 (zat) Ratti 2 (zat) uitgst., Keijen-
burgse Boys D2G Ratti D1GD 0-2, orden E3 Ratti
E1G 1-1 78817.

9 oktober:
 Ratti 2 (zon) Meddo SC 3 (zon) 2-0, Ratti 1 (zon)
Lochuizen 1 (zon) 5-0, Baakse Boys 4 (zon) Ratti
4 (zon) 6-0, Varsseveld DA2 (zon) Ratti DA1 (zon)
4-1, DEO DA1 (zon) Ratti DA2 (zon) 7-1.

PROGRAMMA
15 oktober:
Ratti F1G Sint Joris F1G, Ratti E1G Be Quick 
Z. E3, Ratti D1GD Pax D3, Ratti B1GD Veluwe-
zoom B1D, Almen 3 (zat) Ratti 2 (zat), Warns-
veldse Boys C5 Ratti C1G, DVC ‘26 E12M Ratti
E2G 73415.

16 oktober:
Ratti DA2 (zon) Diepenheim DA2 (zon), Ratti
DA1 (zon) AZC DA1 (zon), Ratti 4 (zon) Keijen-
burg. Boys 6 (zon), Reunie 5 (zon) Ratti 2 (zon),
Zelhem 6 (zon) Ratti 3 (zon).

Ratti walst over Lochuizen heen
Op een druilerige oktobermiddag pakte 
Ratti op overtuigende wijze de tweede 
overwinning van het seizoen. Met een ver-
diende 5-0 overwinning werden de gasten 
uit Lochuizen opzij gezet en de 3 punten 
binnen gehaald.

BanenContact

www.webpaper.nl
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Inmiddels is de ‘klussendienst ‘ een 
feit en start zij maandag 17 okto-
ber met haar werkzaamheden. Een 
groep mannen, met als coördinator 
Frans Nijenhuis. Frans wil niet alleen 
coördineren, maar wil ook graag zelf 
de handjes in de praktijk laten wap-
peren ! De timmerman van weleer ( 
Frans is momenteel met de VUT ) zegt 
vlak voor zijn vertrek voor een korte 
vakantie naar Oostenrijk ( ‘heerlijk 
wandelen in de bergen ‘) met klem: 
‘ De klussendienst doet alleen kleine 
klusjes zoals bijvoorbeeld lampen 
verwisselen, schilderijen ophangen, 
een schroefje, een boutje, kraanleer-
tje aanbrengen c.q. verwisselen. In 
de winterdag een handje helpen met 
sneeuw ruimen. Uitsluitend werk-
zaamheden van maximaal een half 
uur tot drie kwartiert. We willen de 
‘professionele ‘ klussenbedrijven be-
slist niet voor de voeten lopen. Dus 
geen sprake van concurrentie’, zo 
zegt Frans Nijenhuis.
De mannen van klussendienst 
Wichmond/ Vierakker kun je trou-
wens wel met een ‘boodschap ‘ 
sturen. Gezien de beroepen die ze 

hebben uitgeoefend of nog steeds 
uitoefenen is de dienst van alle mark-
ten thuis ( elektricien, loodgieter, 
timmerman, metselaar ) Frans: ‘ De 
mensen die gebruik maken van de 
klussendienst worden gratis gehol-
pen, ze moeten alleen de materialen 
betalen’, zo zegt hij. In Wichmond en 
Vierakker hangen op diverse plekken 
kastjes waar Dorpsbelang informatie 
verstrekt over haar activiteiten zoals 
bijvoorbeeld over deze klussendienst. 
Ook wordt in de Ludgerbode tekst 
en uitleg gegeven. Dorpsbewoners 
die een beroep willen doen op de 
klussendienst kunnen bellen met 06- 
16895670.

Frans Nijenhuis is een man die zich 
graag inzet voor de medemens of 
samen met anderen iets wil doen. 
Momenteel is hij eigenlijk nog aan 
het nagenieten over de optocht in 
Wichmond. Frans: ‘ Wij maken al 
jaren met onze buurt de Wogt een 
wagen. Dit jaar hebben we met circa 
tien personen aan onze praalwagen 
gewerkt. Deze keer met als titel ‘De 
sprookjesboom’. Een enorme klus. Zo 

hebben we bijvoorbeeld uit zeil zo’n 
4000 ‘ blaadjes ‘ voor de boom ge-
maakt. En dan de eerste prijs, gewel-
dig toch. Goed voor de saamhorigheid 
in de buurt. We hebben er nog wel 
een ‘paar glaasjes ‘ op gedronken’, zo 
zegt Frans met een brede grijns.

Hij behoort tot het type mensen die 
het altijd druk heeft. Frans: ‘ Kom ik 
ergens een kopje koffie drinken, dan 
hebben ze meestal ook wel een klusje 
voor mij. Maar dat doe ik graag, ik wil 
de mensen altijd helpen. Sinds een 
paar jaar heeft Frans nog een hobby: 
zingen bij het Vordens Mannenkoor. 
Frans: ‘ Een paar jaar geleden heb ik 
in het dorpscentrum in Vorden een 
inloopmiddag van het Vordens Man-
nenkoor bijgewoond. Mijn eerste 
indruk was gelijk goed. Kort daarna 
(maart 2009) ben ik samen met Jan 
ten Barge lid geworden en zing ik ba-
riton tussen Theo Nijenhuis en Willy 
Winkelman in . Ludo Eijkelkamp 
staat vlak achter mij. Hij stuurt mij 
een beetje want Ludo heeft natuurlijk 
‘donders ‘ veel verstand van muziek’, 
zo zegt Frans lachend. Overigens 
kwamen ze er bij het Vordens Man-
nenkoor al gauw achter dat Frans Nij-
enhuis ook heel handig is. Dus werd 
hij gevraagd om mee te helpen met 
de bouw van het podium dat tijdens 
het jubileumconcert op zaterdag 29 
oktober gebruikt zal worden. Frans 
vindt het prachtig en stortte zich 
met groot enthousiasme ook op deze 
‘klus ‘ !

In Wichmond/ Vierakker

Frans Nijenhuis blij met 
‘Klussendienst’

Wichmond - Dorpsbelang Wichmond/ Vierakker is destijds opgericht 
om de leefbaarheid in de beide kernen hoog in het vaandel te houden. 
Om te weten te komen wat er zoal onder de bevolking leeft, welke 
wensen er zijn e.d. hield Dorpsbelang een enquete. Daaruit bleek on-
der meer dat er behalve aan een fiets- crossbaan ( Zie Contact dinsdag 
4 oktober ) ook behoefte bestaat aan een ‘klussendienst ‘. Geen profes-
sionele dienst, maar een ‘dienst ‘bestaande uit vrijwilligers met als 
doel , de met name ouderen c.q. alleenstaande dorpsbewoners, indien 
nodig een handje te helpen.

Frans Nijenhuis met het kastje materialen

Jeroen Vogtschmidt zal tijden het 
indianenfestijn zijn nieuwe boek 
‘De Bizonjagers’ presenteren. In dit 
boek beschrijft hij de verschillende 
indiaanse volken die grotendeels of 
geheel voor hun bestaan afhankelijk 
waren van de bizon. Alex Slingenberg 
van Atelier Nighthawk en Heiltjen 
Veldmaat demonstreren onder meer 
hoe men leren tassen kan maken. An-
nie Maestro vervaardigt droomvan-
gers en exposeert excentrieke india-
nenportretten. Daarnaast zullen de 
volgende stands aanwezig zijn: Henri 
van de Esschert met zelfgemaakte in-
diaanse kleding en voorwerpen; Kim 
Vogtschmidt met indiaanse schilder-
kunst uit West-Canada en boeken 
en posters van Jeroen Vogtschmidt 

Het Indianenfestijn vindt plaats in 
het voorste gedeelte van Familiepark
Cactus Oase. Dit gedeelte is gratis toe-
gankelijk. Bezichtiging van het Cac-
tusparkbestaat verderonder ander uit
de attracties Cactus Piramide, Desert
Express, Thomastrein, ambachtelijke
schoenmaker, boerderijdoorsnede uit
de jaren 50 en duizenden verschillen-
de soorten grillige, kleurrijke cactus-
sen en andere planten en kost de nor-
male entree. Hierbij ontvangt men
op 22 en 23 oktober tevens een gratis
consumptiebon. Het indianenfestijn
vindt van 10.00 tot 17.00 uur plaats.
Voor meer informatie: Familiepark 
Cactus Oase, Jongermanssteeg 6,
7261 KA Ruurlo, tel. (0573) 451817 of
zie de website www.cactusoase.nl.

Indianenfestijn bij Familiepark Cactus Oase

Blackfoot-indiaan Murray 
Small Legs te gast

Ruurlo - Blackfoot-indiaan Murray Small Legs zal op zaterdag 22 en
zondag 23 oktober als eregast op het Indianenfestijn in Familiepark
Cactus Oase in Ruurlo aanwezig zijn. De Blackfoot-indianen leven in
het grensgebied van Montana (Amerika) en Alberta (Canada). Murray
Small Legs toont hoe vuursteen bewerkt wordt tot bijvoorbeeld. pijl-
punten. Ook voert hij een powwowdans op. En natuurlijk vertelt hij
over de Blackfootcultuur en over hun huidige manier van leven.

De Blackfoot-indianen leven in het grensgebied van Montana (Amerika) en Alberta (Ca-
nada).

Kortom: de voorbereidingen voor de 
revue 2011 zijn in volle gang om ook 
dit jaar weer tot een spetterende uit-
voering te komen! De schrijvers zijn 
in januari begonnen aan de revue: 
‘ De koningin van het witte goud ‘. 
De revuecommissie probeert alle ac-
tiviteiten samen te voegen tot één 
geheel. Het dorpscentrum stelt we-
derom de ruimte beschikbaar om te 

repeteren. Na afloop van de repetities 
wordt er zoals altijd met Boudewijn, 
een lekker borreltje gedronken met 
een warme snack.

Dit jaar doen er zo’n 70 jongeren mee 
aan de revue. Ongeveer 25 toneelspe-
lers onder leiding van de zeer gemoti-
veerde regisseuse Gitta Hendrikse. De 
zang en de band zijn begonnen met 
de eerste liederen, dit onder leiding 
van Victor Macare. Om een afgewerkt 
toneel tot de beschikking te hebben, 
zijn de jongens van de decorbouw on-
der leiding van Ronald Heijink begon-
nen aan de klus om de decorstukken 
toch vooral op tijd klaar te hebben. 
De dames van de dans gaan onder be-
geleiding van Ellen Peters weer druk 
aan de slag om hun danspasjes te 
kunnen showen. De revue vindt dit 
jaar plaats op zaterdag 12 november, 
vrijdag 18 november en zaterdag 19 

Jong Gelre presenteert ook 
dit jaar een revue
Vorden - De toneelspelers van 
Jong Gelre Vorden- Warnsveld 
die meedoen aan de ‘ Revue 2011’ 
zijn al wekenlang druk bezig met 
het instuderen van de teksten. 
De leden van de zang proberen 
de valse tonen er weer uit te ha-
len. De eerste pasjes zijn door de 
dames van de dans gezet en de 
decorbouw begint de tekeningen 
voor het decor uit te werken tot 
mooie decorstukken.

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

Dash HS 1 Labyellov HS 1 4-0
Dash HS 3 Dynamo-Neede HS 3 4-0
Dash HS 2 SV Loil HS 1 3-1
Dash DS 5 Sparta Zelhem DS 2 1-3
Dash MI 1 WSV MI 2 2-8
Dash DS 3 Dynamo-Neede DS 2 4-0
Langhenkel Orion DS 3 Dash DS 2 
3-1
Avanti DS 4 Dash DS 6 1-3
Dash MA 1 Labyellov MA 1 1-3
Dash MI 4 S.C. GORSSEL MI 2 3-1
Dash MI 3 Boemerang MI 3 8-0
Langhenkel Orion MB 1 Dash MB 1 
4-0
D.V.O. MI 4 Dash MI 2 2-6
Givo’92 MB 1 Dash MB 2 4-0
WSV MI 7 Dash MI 5 2-2
WSV MI 5 Dash MI 4 2-2
Dash MI 5 Dynamo-Neede MI 6 2-2
Langhenkel Orion MC 3 Dash MC 1 
1-3

Dash HY 1 Heeten Sportief HY 2 2-1
Halley DS 4 Dash DS 4 4-0
s.v. Harfsen DY 1 Dash DY 1 3-0

PROGRAMMA DASH WEEK 41 
2011 
2011-10-11 21:00 Dash BH 1 Beker-
wedstr. Reflex BH 1 ‘t Jebbink, Vor-
den
2011-10-11 21:00 Dash DS 4 Langhen-
kel Orion DS 5 ‘t Jebbink, Vorden
2011-10-14 19:30 Dash DY 1 RVO DY 
1 ‘t Jebbink, Vorden
2011-10-14 21:00 Dash DY 2 Klaren-
beek DY 2 ‘t Jebbink, Vorden
2011-10-15 10:00 Dash MI 2 D.V.O. MI 
3 ‘t Jebbink, Vorden
2011-10-15 11:30 Dash MC 2 Givo’92 
MC 1 ‘t Jebbink, Vorden
2011-10-15 11:30 Dash MI 3 D.V.O. MI 
4 ‘t Jebbink, Vorden

2011-10-15 13:15 D.V.O. DS 3 Dash DS 
3 de Kamp, Hengelo Gld
2011-10-15 13:30 Dash MC 1 S.C. 
GORSSEL MC 1 ‘t Jebbink, Vorden
2011-10-15 13:30 Dash MB 1 Favorita 
MB 1 ‘t Jebbink, Vorden
2011-10-15 15:15 D.V.O. HS 4 Dash 
HS 3 de Kamp, Hengelo Gld
2011-10-15 15:30 Dash DS 6 Vios Eef-
de/Gorssel DS 2 ‘t Jebbink, Vorden
2011-10-15 15:30 Dash DS 2 Favorita 
DS 2 ‘t Jebbink, Vorden
2011-10-15 16:00 V.C.V. DS 4 Dash DS 
5 van Pallandthal, Varsseveld
2011-10-15 16:30 Sparta Zelhem HS 1 
Dash HS 1 de Pol, Zelhem
2011-10-15 17:45 Dash DS 1 DeVol-
Co’88 DS 1 ‘t Jebbink, Vorden

U i t s l a g e n  D a s h  w e e k  4 0  2 0 1 1



Heidi van Nieuwenhoven woont 
met haar echtgenoot en kinderen in 
Steenderen. Het huis is verbouwd en 
geschikt gemaakt om te wonen en te 
werken. Zij studeerde Sociaal Pedago-
gische Hulpverlening en werkte tien 
jaar in de Jeugdhulpverlening om 
zich vervolgens om te scholen naar 
Sport- en Ontspanningsmasseur. 
In de avonduren volgde Heidi eerst 
een opleiding Sportmassage. “Wil 
je goed weten hoe een menselijk li-
chaam in elkaar zit, wat je voelt en 
tegenkomt en hoe je verhalen en er-
varingen moet plaatsen, is kennis van 
dat menselijk lichaam wel nodig.” 
Vervolgens heeft ze een tijdje met 
veel plezier gewerkt bij de selectie 
van de Steenderense voetbalvereni-
ging, waar ze veel leerde. 

Het volgende jaar volgde ze de trai-
ning voor moderne Indiase massage 
in Amsterdam. “Er zijn meerdere 
soorten uit India afkomstige Ayurve-
dische massages en de meeste men-
sen masseren de klassieke versie,” 
vertelt Heidi. Ayurveda betekent on-
dersteuning van het leven en de klas-
sieke Indiase massage is ontwikkeld 
als ondersteuning van een medische 
behandeling. De moderne vorm staat 
los hiervan. Het is een massage waar-
bij veel warme olie wordt gebruikt. De 
massage heeft zowel zachte strijkin-
gen als ook momenten waarop diep 
in de spieren wordt gewerkt. Er is 
aandacht voor specifieke klachten zo-
als vastzittende spieren. Verder wor-
den de gewrichten en energetische 
spanningen, denk aan een ‘knoop in 
je buik’, ook meegenomen. 

“Ik geef graag massages en weet dat 
het goed is om massages te ontvan-
gen,” glimlacht Heidi. “In dat jaar 
voelde ik wat het met je doet, als je 
met enige regelmaat gemasseerd 
wordt. Je komt in een diepere staat 
van ontspanning. Het is eigenlijk 
voor iedereen heel goed om te doen. 
Aanraken en aangeraakt worden is 
heel belangrijk.” 

Met massages komen mensen dich-
ter bij zichzelf. “Ze voelen de gren-
zen van hun lichaam beter, het is een 
moment dat niets hoeft, verwennen 
met warme olie, zachte muziek of 
stilte, warme handdoeken en tot rust 
komen,” legt Heidi uit. 

Heidi maakt bij sportmassage altijd 
een combinatie met ontspannings-
massage. “Een sportmassage krijg je 
over het algemeen omdat je een bles-

sure hebt of als je vast zit. Dat ga ik 
losmaken. Dat zijn niet altijd fijne 
massages. Dus ik probeer het altijd 
weer te verzachten met een stukje 
ontspanningsmassage.” Ze geeft ook 
regelmatig oefeningen mee, om te 
zorgen dat de mensen er thuis verder 
mee kunnen gaan. De massage werkt 
dan langer door en ze hebben er meer 
profijt van. 

“Massage brengt je tot rust, maakt 
je alert op dat wat je nodig hebt,” 
weet Heidi uit ervaring. “Emoties als 
stress, spanning, zorgen of verdriet 
die geen vrij baan hebben, gaan er-
gens zitten. Bij veel mensen tussen 
de nek en schouders of in de maag. 
Op het moment dat je daar aandacht 
aan geeft tijdens de massage krijgt 
het ruimte en dan komt bijvoorbeeld 
verdriet vrij. Door een massage voe-
len mensen zich weer lekker.” 

Eén van Heidi’s cliënten vertelt: “De 
warme handdoek voelde behaaglijk 
op mijn bovenlijf. Zo ook de warme 

olie, die werd verspreid door stevig 
masserende handen. Spieren ont-
spanden zich en ik voelde me rusti-
ger worden. Eerst hoor je nog de ge-
luiden van de straat, maar naarmate 
je meer ontspant, vervagen die. Wat 
je nog hoort is de zachte rustgevende 
muziek in de warme kamer.” 

Na de massage is er een moment van 
even bijkomen, met een glas warm 
water dat ook een warm gevoel van 
binnen geeft en dat wat los is geko-
men weer afvoert. “De ontspanning 
voelde ik zo langer. Ook de geur van 
de olie die meeging naar huis zorgde 
dat ik me het gevoel bleef herinne-
ren. En dat is fijn.” 

Massages uit het Oosten, Heidi van 
Nieuwenhoven, Koningin Wilhelmi-
nastraat 9. 7221 CE Steenderen, te-
lefoon (06) 516 57 455, of per e-mail 
info@massagesuithetoosten.nl

Meer informatie staat op 
www.massagesuithetoosten.nl

Praktijk voor Ontspannings- en Sportmassage

Massages uit het Oosten door 
Heidi van Nieuwenhoven
Steenderen - De praktijkruimte 
is ingericht en de website gevuld 
met informatie en fraaie foto’s. 
Heidi van Nieuwenhoven is afge-
lopen juli gestart met haar Prak-
tijk voor Ontspannings- en Sport-
massage ‘Massages uit het Oos-
ten’. Het is een verwijzing naar 
de oosters getinte massages die 
in het oosten van het land wor-
den gegeven, het Achterhoekse 
Steenderen.

Ondanks het af en toe belabberde 
weer stonden al voor de opening 
tientallen mensen te wachten om 
naar binnen te kunnen. Er werd vol-

op verkocht, het Rad van Avontuur
had leuke prijzen. Aan het eind van
de morgen was er een veiling van de
meest waardevolle spullen. De op-
brengst van de bazar komt ten goede
aan de Gereformeerde kerk, die er ap-
paratuur voor wil aanschaffen. 
De spullen die niet werden verkocht
gaan per vrachtwagen naar Roeme-
nië.

Bazar Ark bracht 1400 euro op
Vorden - De bazar/ rommelmarkt 
die afgelopen zaterdag in het Ach-
terhuus achter de Gereformeerde 
kerk werd gehouden, heeft 1400 
euro opgebracht.

De nadruk ligt op bezoek van jonge-
ren en hun ouders en hiervoor zijn 
speciale activiteiten ontwikkeld. De 
scholen in de regio zijn aangeschre-
ven om aan deze activiteiten mee te 
doen. Ook is er belangstelling vanuit 
de provinciale politiek, want Staten-
lid D. Ebbers van de Christenunie zal 
ook de tentoonstelling met een be-
zoek vereren.

CONCERT VOOR DONATEURS 
EN VRIJWILLIGERS IN DE 
ANTONIUSKERK
Op zaterdagmiddag 29 oktober zal 
de bekende bas Jacob Vermaat uit 
Apeldoorn in de Antonius van Padu-

akerk een aantal Russische en Maria-
liederen ten gehore brengen voor de
donateurs van de Stichting Vrienden
van de Kerk op de Kranenburg/Hei-
ligenbeeldenmuseum en de hieraan
verbonden vrijwilligers. Hij wordt be-
geleid door de pianist Christo Iliev. 

De volgende dag, zondag 30 oktober is
de laatste dag van de reguliere open-
stelling en hiermee wordt tevens de
afsluiting van het zomerseizoen geac-
centueerd. In november wordt de be-
staande tentoonstelling afgebroken 
en wordt de nieuwe kersttentoonstel-
ling ingericht die op vrijdag 9 decem-
ber officieel zal worden geopend.

Heiligenbeeldenmuseum 
open op Gratis Museumdag

Kranenburg - Op zaterdag 22 oktober is het Gratis Museumdag en 
ook het Heiligenbeeldenmuseum in de Antonius van Paduakerk in
Kranenburg opent dan van 11.00 tot 17.00 uur de deuren voor geïnte-
resseerde bezoekers.

Mevrouw Anne Marie de Ronde van 
Waterschap Rijn en IJssel komt ver-
tellen over het project de Baakse Beek 
en het werk van het waterschap in 
het algemeen. 
Waarschijnlijk is dit ook voor de he-
ren een waardevolle avond. Dus he-

ren ook u bent deze avond van harte
welkom, bij de Vrouwen van Nu. De
avond begint om: 19.45 uur in de
Herberg.

Dinsdag 25 oktober brengen zij een
bezoek aan de nieuwe Schouwburg
Amphion in Doetinchem waar zij een
rondleiding krijgen met een kijkje
achter de schermen.

Vrouwen van nu Vorden
Vorden - Woensdag 19 oktober 
‘11 is weer de maandelijkse bij-
eenkomst.

Facebook, Twitter, Hyves, Linkedin 
: iedereen heeft het erover, maar 
wat moeten en kunnen we ermee 
als ondernemer ? Is het een hype 
of waait het wel weer over ?
Op 20 oktober a.s.vertelt Lidwien 
Heersink  van Da Vinci kappers 
over wat zij zoal doet met twitter 
en andere social media. Lidwien 

twittert regelmatig over zaken als 
consumentenacties alsmede over 
business to business onderwerpen.
Wat zijn de reacties? Heeft het wer-
kelijk zin? Haal je er ook daadwer-
kelijk business uit? Op deze vragen 
zal Lidwien op deze avond probe-
ren antwoord te geven. Lidwien is 
overigens ook actief op Linkedin en 
Facebook. 

Het programma van de avond is 
als volgt. Vanaf 18:00 uur is de 
ontvangst en om 18:30 uur begint 
Lidwien met haar presentatie. met 
aansluitend uitwisseling van erva-

ringen/discussie. Om ca. 19.15 uur 
wordt de maaltijd geserveerd door 
Brasserie Lettink . Na de maaltijd is 
het officiële gedeelte afgelopen. 
Het Ondernemerscafe Vorden heeft 
inmiddels 50 leden. Het concept is 
positief ontvangen. Als u nieuws-
gierig bent geworden en het lijkt 
u interessant om deze avond bij te 
wonen, kan dit eenmalig zonder 
lidmaatschap. Introduceés zijn ook 
van harte welkom. 

Voor vragen of aanmeldingen 
kunt u een e-mail sturen naar: 
c.smeerdijk@chello.nl

Vordens Ondernemerscafé zet Social 
Media op de agenda
Vorden - Op 20 oktober vanaf 
18:00 uur is er weer een bijeen-
komst van het Ondernemersca-
fe bij Brasserie Lettink. Dit keer 
een zeer actueel onderwerp, na-
melijk Social Media.



De Fairtrade week, jaarlijks gehou-
den in de laatste week van oktober, is 
door de MOV groep dit jaar op de ka-
lender gezet. We willen de O van het 
MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) 
middels een viering en een aantal ac-
tiviteiten bij de parochianen onder 
de aandacht brengen. Wat het MOV 
betreft zal de Fairtrade week in het 
teken staan van de Fairtrade kerk. 
Een keurmerk die parochies kunnen 
verdienen als ze voldoen aan drie cri-
teria: gebruik van Fairtrade produc-
ten, communicatie over Fairtrade en 
actie voor Fairtrade. Max Havelaar be-

staat al bijna 25 jaar, mede door het
werk van Solidaridad dat steeds weer
initiatieven om nieuwe producten op
te nemen in het Max Havelaar assor-
timent. Maar ze stimuleren ook Ge-
meenten en Parochies om het keur-
merk Fairtrade gemeente of Fairtrade
kerk in de wacht te slepen. Een leuke
uitdaging ook voor onze parochie. 
Steeds meer mensen kiezen er be-
wust voor om Fairtrade producten te
kopen omdat ze daadwerkelijk iets
bijdragen aan een betere wereld. Een
eerlijke prijs, een rechtvaardig loon
voor de boer en de arbeiders in de 
fabrieken, een beter milieu, betere 
scholing en gezondheidszorg voor de
mensen die in de kleinschalige projec-
ten werken. Solidaridad ondersteund
al decennia lang deze kleinschalige
projecten. Mensen bewust maken en
onafhankelijk van steun, door ze zelf
hun eigen ontwikkelingen te laten 
ontplooien. Niet afhankelijk maar
bewust te maken van hun eigen kun-
nen. De vraag is, willen wij als paro-
chie het keurmerk Fairtrade parochie
verdienen. Zo ja dan hebben we met
elkaar nog een weg te gaan, dat kan
een mooie uitdaging zijn. Het MOV
van onze parochie werkt al jaren aan
de promotie van Max Havelaar en
ondersteunt de projecten van Soli-
daridad al vele jaren. Dat willen we 
graag blijven doen en we hebben er
voor gekozen om tijdens de Fairtrade
week aan te sluiten en activiteiten
te ontplooien waaronder natuurlijk 
een gezamenlijke MOV viering in het
weekend van 29 en 30 oktober.

Zondag 30 oktober
Fairtrade-middag in 
Ludgerusgebouw Vierakker
Vierakker - “Dienstbaar zijn; Doen 
wat je zegt”, dat is het thema van 
de gezamenlijke MOV vieringen 
in het weekend van 29 en 30 okto-
ber aan het einde van de Fairtrade 
week. Zondag 30 oktober wordt 
er vanaf 13.00 uur in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker een 
‘Fairtrade-middag‘ gehouden. Er 
is een Fairtrade-markt met pro-
ducten en proeverij van Fairtrade 
hapjes en drankjes. Nico Roozen, 
voorzitter van Solidaridad en de 
grondlegger van Max Havelaar 
houdt een lezing. Ook geeft hij 
het startsein voor de 5 en 10 ki-
lometer wandeling. Deelnemers 
krijgen voor deze wandeling een 
routebeschrijving. De kosten be-
dragen 5 euro of 10 euro voor een 
gezin. Daarvoor krijgt men na af-
loop een Fairtrade consumptie 
en de overigen opbrengst is voor 
Solidaridad.

De ZIT-dag duurt van 10.00 tot 16.00 
uur en vindt plaats in het Servicehuis 
aan de Dorpsstraat 7 in Vorden. Be-
zoekers van het Servicehuis kunnen 
die dag proef zitten op een keur aan 
comfort- en sta-op fauteuils, demon-
straties bijwonen en zich uitgebreid 
laten voorlichten. 

Sta-op stoelen helpen mensen van 
een zittende in een staande positie, 
zonder dat zij afhankelijk zijn van an-
deren. Deze stoelen hebben meestal 
kantelbare zittingen. Wanneer zo’n 
stoel voorzien is van voetensteunen, 
een verstelbare rugleuning enz, spre-
ken we van een comfort- of relaxfau-
teuil. Goed en comfortabel zitten is 
belangrijk voor iedereen. Als je af-

hankelijk bent van een stoel met sta-
op hulp of het gemak zoekt van een
comfortfauteuil, is het bovendien be-
langrijk dat een stoel goed bij je past.
Daarom worden deze stoelen meestal
op maat gemaakt.

Op dinsdag 25 oktober kunnen bezoe-
kers van het Servicehuis zelf ervaren
wat voor hen ‘goed zitten’ is. In het
Servicehuis, gewoonlijk al ingericht
met comfortabel meubilair, is op die
dag een brede keuze aan relax- en sta-
op fauteuils aanwezig waarop men
kan proef zitten. Daarnaast kunnen 
demonstraties worden bijgewoond
en is er een deskundige aanwezig die
alle vragen over comfortabel zitten
én gemakkelijk opstaan, kan beant-
woorden. Aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie kan contact 
worden opgenomen met de klanten-
service van de thuiszorgwinkel op
telefoonnummer 0314 - 35 74 19 of
e-mail: thuiszorgwinkel.klantenser-
vice@sensire.nl

Thema ‘zitten’ centraal bij 
Sensire Servicehuis
Vorden - De Sensire thuiszorg-
winkels besteden in oktober ex-
tra aandacht aan comfortabel 
wonen en leven. In dit kader is 
er op dinsdag 25 oktober a.s. een 
ZIT-dag.

Jongeren met scooter kunnen 
meedoen aan een customshow, 
een wedstrijd waar prijzen zijn te 
verdienen, waarbij het gaat om de 

mooiste scooter. De power van de 
scooter kan gechecked worden door 
midden van een testbank (kosten 
5 euro). De politie is aanwezig met 
een rollerbank. De boys van het 
stutteam uit de Betuwe geven deze 
middag een show op het gebied van 
scooterwheelies, tweeny flurks en 
rollerrockas. Er is een Burnout Con-
test en de minibikes zijn ook van de 
partij. Er mogen geen races plaats 
vinden.

Scootermeeting Vorden
Vorden - ‘Younger at heart‘ or-
ganiseert zondag 16 oktober in 
samenwerking met- en voor de 
‘scooterboys‘ een scootermee-
ting die tussen 11.00 en 17.00 
uur op het marktplein gehou-
den zal worden.

Dit keer stonden schoolslag en vrije 
slag op het programma. Veel be-
ginnende zwemmers (vanaf 6 jaar) 
zwemmen dan twee keer 25 meter, 
de iets meer gevorderden zwemmen 
twee keer 50 meter. Als je ouder bent 
dan 12 jaar, dan ga je 100m ( vier ba-
nen) zwemmen. Eerst wordt er, voor 
alle zwemmers, uitgelegd hoe het 
starten wordt uitgevoerd, wanneer en 
op welke wijze er eventueel opnieuw 
wordt gestart. Dat haalt de spanning 
van “hoe gaat ‘t ook alweer” er al 
een beetje af. De Dolfijnwedstrijd is 
het vooral bedoeld om ervaring op 
te doen, om de geleerde technieken 

goed te gebruiken, om te kijken hoe 
snel je kunt beginnen zodat je toch 
50m goed kunt volhouden en voor-
al om gezellig met elkaar te zwem-
men en elkaar aan te moedigen. De 
tijd wordt opgemeten en die kun je 
vergelijken met je eigen persoonlijke 
record ( PR) Vandaag lukte dat bij alle 
zwemmers prima. Dinsdag was er in 
de training ook al even geoefend en 
waren de tijden opgenomen. Nu, in 
de echte wedstrijd, zwom iedereen 
zelfs nog weer sneller. 
De wedstrijd wordt afgesloten met 
een estafette waar alle zwemmers in 
groepjes van vier aan mee doen. Na 

afloop is er voor iedereen een oorkon-
de met de gezwommen tijden erop.
Op de foto zie je de tevreden zwem-
mers met hun oorkonde:
Bas van Dijk, Ivan Brummelman, 
Gitte Broekman, Robbin Dadema, Kai 
Forcey, Daphne Stegeman, Fleur Tui-
ninga ( bovenste rij)
Mairiam Guller, Bente Stegeman, 
Mayke Harmsen, Lisa Rinders, Fabi-
enne Stegeman, Daan Wensink, Bodi-
ne Wissink, Isa v Ditshuizen, Lindsey 
Leusink, ( midden)
Lynn Olde Reuven , Emma van Dijk, 
Marc Wassink, Suzette van Geiten-
beek, Danya de Jong, Tycho Ulkeman, 
Tycho Wuestman, Niels Wilgenhof, 
Dominique gr Roessink, Hendrik Kok 
(voor) en Koen Romijn en Seppe Hen-
driks ( helemaal voor) Djurre Karmig-
gelt staat niet op de foto,

Jongste Berkelduikers zwemmen 
leuke wedstrijd in Lichtenvoorde

Lochem - omstreken: Samen met Livo ( Lichtenvoorde), Natare ( Neede)  
en Montferland (‘s Heerenberg) zwommen zo’n dertig jonge Berkel-
duikers afgelopen zondag de eerste recreatieve  Dolfijnwedstrijd  van 
dit seizoen.

Dit in verband met het bereiken van 
het hoogste punt van de ligboxenstal. 

De buurt wil hiermee de familie al 
het geluk en voorspoed wensen met 

de nieuwe stal en koeien. 

De Meiboom is al een oud ritueel. 
Jammer dat dit soort gebruiken 
steeds meer verdwijnen.

Buurt plaatst Meiboom

Linde - Zondagmiddag heeft de buurt van de familie Hulstijn aan de 
Geurkenweg in Linde een Meiboom geplaatst.

Meiboom wordt geplaatst

In totaal vingen ze 6180gr vis.
Uitslag is als volgt:
1. R. Golstein 4700gr., 2. W.Vreeman 

880gr., 3. M. Dekkers 350gr., 4. W. 
Bulten 300gr.

Kampioen 2011 is Rob Golstein met 7
punten en 22.200gr vis. 
2. W. Vreeman 11punten 10.120gr
vis. 3. M. Dekkers 18 punten 8.320gr
vis.

HSV de Snoekbaars
Vorden - Op 8 oktober is de laatste 
onderlinge senioren wedstrijd ge-
vist. Er werd door 4 vissers in het 
Twentekanaal te Eefde gevist.



Schoutens naaste belager en Hamove 
rijder Jerry v.d. Bunt had geen schijn 
van kans vanwege een slecht lopende 
machine. Schouten is de terechte 
kampioen liet Jerry dan ook weten 
mede door de vele overwinningen 
van hem dit seizoen. Hamove rijders 
Scott Deroe en Tasia Rodink werden 
4e en 7e. Bij de Supermono’s ging de 
overwinning naar Mike Velthuizen. 
Lex van Dijk had genoeg aan een 6e 
plaats voor zowel de Nederlandse als 
Europese titel.
In de Dutch Supersport categorie 
was er hevige strijd tussen Stuart 
Voskamp en Kervin Bos om de eerste 
plaats. Helaas werd het door achter-
blijvers toch allemaal anders. Vos-
kamp ging onderuit samen met een 
achterblijver .De overwinning ging 
naar de lachende derde Leon Bovee 
die Bos versloeg in de laatste me-
ters. Hamove rijder en Performance 
Racing Achterhoek (PRA) rijder Jan 
Roelofs,die te kennen gaf dat dit zijn 
laatste race was,behaalde een zeer 
verdienstelijke 9e plaats. De andere 
Hamove leden Kevin Leuven,Joop 
Timmer,Cliff Kloots en Nick van 
Nieuwenhuizen werden 4e,13e,19e 
en 24e . De Superbike race had een 
bijzonder tintje. Daar namen drie 
toprijders afscheid:Hamove rijder 
Bas Winkel,Barry Veneman en Joan 
Veijer. Topper uit de Nederlandse 

wegrace Barry Veneman nam in stijl 
afscheid,want hij zette de race in de 
laatste ronden naar zijn hand. Hij 
won met enkele seconden voorsprong 
de laatste race uit zijn carrière. MRTT/
Hugen rijder Bas Winkel nam afscheid 
met een 9e plaats. Na afloop trakteer-
den Winkel,Veijer en Veneman het 
publiek met een mooie burn-out in 
de Geert Timmer bocht. Na afloop 
werden de heren op het podium ge-
huldigd. Daarna was er een geweldig 
feest bij Winkel die duurde tot in de 
late uurtjes. Wim Theunissen,Jarco 
Grotenhuis,Joey den Besten en Dave 
Hendriksen werden in de Dutch Su-
perbike 14e,17e,20e, en 23e. Bij de 
zijspannen was de overwinning voor 
Bennie Streuer en Kees Endeveld. Zij 
hadden op zaterdag een race gereden 
op Le Mans in Frankrijk en op zon-
dag wisten ze zich in Assen vanaf de 
laatste plaats helemaal naar voren 
te rijden. Na de race was er nog een 
verrassing voor het duo:team Streuer 
werd als team van het jaar gekozen. 
Onze lokale favoriet Marijn Tielemans 
wist de race in de 3D-cup te winnen 
met zijn Ducati. De seizoen afsluiter 
op Assen werd door 7.000 mensen 
bezocht en daar waren ze in Assen 
meer dan tevreden mee.
In het Duitse Frohburg werd in het 
zelfde weekend gereden voor het 
Internationale Road Racing Cham-

pionship (IRRC).Deze races worden 
ook gereden in Hengelo op de “Vars-
selring” en is zeer geliefd bij het vele 
publiek dat daar op af komt. Frank 
Bakker van het PRA team was daar 
namens de Hamove aanwezig en 
zette daar behoorlijke goede resulta-
ten neer. In de eerste race werd hij 
2e achter de Belgische winnaar Tom 
van Looy. De tweede race werd ge-
wonnen door de Duitse kampioen in 
deze klasse Didier Grams. Van Looy 
en Bakker finishten als 2e en 3e. Bak-
ker eindigde in de eindstand van de 
IRRC als 2e, het team was daarmee 
zeer verheugd. Frank deed ook mee 
in de 2 Supersport races.In de eer-
ste race eindigde hij als 2e achter de 
Duitse rijder Thomas Walther. Op 
de meet was het verschil maar 1 se-
conde. In de tweede race nam Frank 
iets teveel risico en ging hij op kop 
liggend onderuit in een van de lang-
zamere bochten op het Duitse circuit. 
Wel zette hij de snelste ronde op zijn 
naam. Het PRA team was tevreden 
over het verloop van het seizoen 
2011. Tonnie Wassink reed alleen 
de trainingen op zijn 250cc Honda.
Tonnie stelde zijn machine tijdens de 
wedstrijd beschikbaar aan de Duitse 
rijder Wolfgang Schuster. Schuster 
een jarenlange kennis van het team 
had technische problemen met zijn 
motor die niet zo gauw verholpen 
konden worden. Schuster deed het 
niet onverdienstelijk en eindigde als 
3e achter oud 250cc Grand Prix rij-
der Dirk Heidolf en Andreas Blacha. 
Hamove lid Marcel Ritzer behaalde 
samen met zijn broer de 2e plaats in 
de klasse zijspannen op het mooie 
Duitse circuit.

Assen en IRRC Frohburg Duitsland

ONK wegraces

In het weekend van 24 en 25 september werd op het TT-circuit van As-
sen de laatste ONK race van dit seizoen verreden. Tijdens de Moto 73 
Race of the Champions waren de meeste kampioenen al bekend maar 
de beslissingen in de 125cc en de Supermono’s waren nog niet geval-
len. In de 125cc race was het uiteindelijk Bryan Schouten die de race 
met grote voorsprong wist te beëindigen en daarmee ook de laatste 
titel in de 125cc klasse wist te behalen.

v.l.n.r. afscheid van Joan Veijer,Barry Veneman en Hamove lid Bas Winkel op het podium.   Foto: Henk Teerink.

Kleuren kiezen en materialen com-
bineren is heel leuk, maar niet altijd 
even makkelijk. Daarom kunt u bij 
Deco Home Harmsen terecht voor 
een kleuradvies. De kleuradviseur 
maakt bij u thuis of in de showroom 
een kleurenplan. Er wordt niet alleen 
gekeken naar kleur maar ook naar 
materiaalgebruik. Kies voor een frisse 
kijk op uw interieur en bel of e-mail 
voor een afspraak. 

KLEUREN
Uitgangspunt voor een kleurenplan 
is de bestaande ruimte. Wanneer u 
naar de showroom in Hengelo komt, 
is het handig om foto’s of een plat-
tegrond mee te nemen van de ruimte 
die toe is aan een metamorfose. Het 
uitgangspunt is altijd uw eigen smaak 
en idee. De kleuradviseur helpt u om 
het geheel vanuit een andere invals-

hoek te bekijken. Kleurgebruik zorgt
ervoor dat u vaak met een aantal klei-
ne veranderingen een totaal andere
sfeer in uw interieur brengt. Vaak
geeft onze adviseur ook tips over de
inrichting en styling van de ruimte. 

MATERIAALGEBRUIK 
In een interieur spreek je van koude
en warme materialen. Hoogpolig ta-
pijt is bijvoorbeeld een warm materi-
aal. Verticale lamellen zijn koud. 

In een ruimte moeten deze twee con-
trasten in balans zijn. Dus een ruimte
met alleen warme of koude materia-
len zult u ervaren als niet prettig. Er
ontbreekt iets. Door contrastwerking
ontstaat er een veel prettiger interi-
eur. U kunt hierbij denken aan een
gladde houten vloer met als contrast
grof geweven gordijnen. Een mix van
materiaal geeft de materialen de kans
hun specifieke eigenschap te tonen.
‘Een huis is niet om in te richten,
maar om in te wonen’. Er bestaat
geen standaard interieur. 

Laat u inspireren door een kleurad-
vies bij Deco Home Harmsen. Kom
een keer langs en maak vrijblijvend
een afspraak.

Kleuradvies bij 
Deco Home Harmsen
Hengelo - Deco Home Harmsen is 
dé speciaalzaak voor Hengelo en 
omgeving op het gebied van verf, 
behang, raamdecoratie, gordijn-
stoffen en vloerbedekking. Bent u 
dus van plan om uw woning bin-
nen of buiten in een nieuw jasje 
te steken, dan moet u zeker eens 
kijken bij Deco Home Harmsen.

Meestal leert iemand daar zelf goed 
mee om te gaan, soms ook niet. Kin-
deren kunnen bij gebrek aan goede 
verwerkingsmogelijkheden emoti-
onele problemen ondervinden van 
de (echt)scheiding van hun ouders. 
Op basis van praktijkervaring kan 
worden gesteld, dat kinderen er 
veel baat bij hebben om deel te ne-
men aan een groep voor kinderen 
die te maken hebben met (echt)
scheidingssituaties. Dit geldt zowel 
voor kinderen die in de knel komen, 
als ook preventief, om kinderen net 
een steuntje in de rug te geven. Het 
doel van deze praat- en spelgroep 

is om kinderen de mogelijkheid te 
bieden om steun en (h)erkenning te 
vinden bij elkaar, ervaringen uit te 
wisselen en te leren om beter met 
moeilijke situaties rondom de (echt)
scheiding om te kunnen gaan. Er 
wordt onder andere stil gestaan bij 
de volgende thema’s; het echtschei-
dingsmoment, de omgangsregeling 
en veranderd contact met je vader 
of moeder. Het maakt niet uit of de 
ouders al lange tijd uit elkaar zijn, 
of pas net in het traject zitten. 

De praat- en spelgroep vindt plaats 
op de woensdagmiddag van 14.00 
tot 15.30 uur in Lochem, Burge-
meester Leenstraat 11. Er wordt 9 
november gestart. Er zijn zes we-
kelijkse bijeenkomsten met maxi-
maal acht kinderen per groep. De 
cursus wordt begeleid door twee 
maatschappelijk werkers; Maria van 
Uum en Monic van Braak. 

Voor meer informatie en aanmel-
ding kan men contact opnemen met 
maatschappelijk werker Monic van 
Braak via telefoonnummer (0314) 35 
78 72 of m.vanbraak@sensire.nl. Na 
aanmelding hebben de begeleiders 
een kennismakingsgesprek met het 
kind en zijn of haar ouders.

Ouders uit elkaar… en ik dan?
Op woensdagmiddag 9 novem-
ber 2011 start Sensire maat-
schappelijk werk een praat- en 
spelgroep voor basisschoolkin-
deren van 10 t/m 12 jaar, uit 
de gemeenten Bronckhorst en 
Lochem, die te maken hebben 
met (echt)scheidingssituaties. 
Het maatschappelijk werk van 
Sensire biedt deze kinderen de 
mogelijkheid om kinderen van 
dezelfde leeftijd te ontmoeten 
die in een vergelijkbare situatie 
zitten. Een (echt)scheiding bete-
kent voor alle betrokkenen bij-
na altijd een grote verandering.

Om 15.00 uur waren de meeste kin-
deren gearriveerd en werden de 32 
deelnemers in twee groepen verdeeld. 
De ene groep mocht aan tafel en kon 
een heerlijke pannenkoek eten en de 
andere groep begon met douchegel 
maken. 

De pannenkoeken smaakten gewel-
dig en tijdens de workshop werden de 
mooiste kleuren en geuren gecreëerd. 
Na een uurtje waren beide groepen 

klaar en kon er gewisseld worden. 
De kinderen waren erg enthousiast 
en mochten met het muntensysteem 
wat bij de ‘Pannekoekenbakker’ ge-
hanteerd word nog een leuk kadootje 
uitzoeken. 

Het was een gezellige middag voor 
de kinderen en de leidsters. Zij willen 
dan ook alle sponsors, vrijwilligers, 
Ingrid en Diana van de workshop en 
restaurant ‘De Pannekoekenbakker’ 
bedanken voor de goede organisatie 
van deze middag. Handikids houdt 
op 15 oktober in Hengelo een Work-
shopmiddag in ‘Ons Huis’. 

Op 19 november discozwemmen in 
de Brink te Zelhem en op 17 decem-
ber een bingo met de mogelijkheid 
om kerstbakjes maken.

Handikids

Gezellige middag
Drempt - Zaterdagmiddag 24 sep-
tember was het een drukte van 
belang bij de ‘Pannekoekenbak-
ker’ in Drempt. De kinderen van 
Stichting Handikids Bronckhorst 
waren uitgenodigd voor een mid-
dagje pannenkoeken eten en een 
workshop douchegel maken.

Flash begon dus zeer geconcen-
treerd aan de wedstrijd.  Ch-
jehrando Gasper en Niels Lijftogt 
speelden beiden een goed heren-
enkelspel. Ze wonnen allebei in 
twee sets. Daarna speelden Gees-
ke Menkveld en Vera Velhorst 
de damesenkels. Geeske verloor 
in twee sets en Vera won in twee 
sets. Het herendubbel werd ook 
duidelijk een prooi voor Flash. Het 

damesdubbel werd door Hengelo 
gewonnen. Het eerste mixeddub-
bel werd gespeeld door Niels en 
Geeske. Zij wonnen goed in twee 
sets. Het tweede mixeddubbel le-
verde Chjehrando en Vera geen 
problemen op. Ook zij wonnen in 
twee sets. Met deze overwinning 
staat het team nu op een gedeelde 
eerste plaats.
HBV 1 - Flash Vorden 1: 2-6

ANDERE UITSLAGEN:
Flash 2 - Thuve 3: 4-4
HBC 4 - Flash 3: 2-6
Phido jeugd 1 - Flash Jeugd 1: 4-4
Flash jeugd 2 - LBC jeugd 2: 8-0
Flash Jeugd 3 - Steenderen jeugd 
2: 4-4

Badminton Flash Vorden
Vorden - Flash 1 speelde vrij-
dagavond tegen buurman 
Hengelo. Flash kon de sterkte 
van Hengelo nog niet zo goed 
inschatten want die hadden 
pas één wedstrijd gespeeld en 
die met 7-1 gewonnen.

Zoals een aantal wel weet is hij zeer 
bereisd en weet over die reizen ook 
boeiend verslag te doen. Hij zal ie-
dereen deze keer laten kennis ma-
ken met Nepal. Een mysterieus land 
in het verre Azië. Landschap, maat-
schappij, cultuur en godsdienst ver-
schillen erg van waarmee wij bekend 
en vertrouwd zijn.Leden, hun familie, 
vrienden en overige belangstellende 
worden van harte uitgenodigd om 
19.30 uur in het gebouw Withmundi 
in de Dorpsstraat te Wichmond te 
zijn. De koffie staat klaar.

Oecumenische 
Vrouwen Groep 
Wichmond-
Vierakker
Woensdag 12 oktober zal op de 
verenigingsavond de heer Rob de 
Borst uit Wichmond spreken.
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De ‘60’s aLive Band’ is een nieuwe 
band met als passie ‘Let the Old Times 
Rock’. Onlangs organiseerde de band 
haar ‘Try-Out’ party om zich aan het 
publiek te presenteren en de zondag 
na de uitzending kunt u de band ho-
ren spelen tijdens de ‘Open Zondag’ 
met Smoks Hanne Rit.
Drijfveer vormen de jaren zestig, roe-
rige maar mooie jaren. Vier van de 
vijf muzikanten maakten deze peri-
ode bewust mee als tiener. Het vijfde 
lid, toetsenist Michiel, is pas 17 jaar 

oud, maar deelt dezelfde passie. De 
protestperiode, de lange haren, de 
provo- en hippie tijdperk, het leverde 
geweldige muziek op, die de band wil 
laten herleven. De band bestaat uit 
Ralph Lorjè-drums, Andre Jolmers-
bas, Arno Molenaar-gitaar, Michiel 
Regelink-toetsen en Gerrie Evers-
zang/gitaar. 

De playlist van de 60’s aLive band is 
een doorsnee van de muziek uit die 
jaren zestig met o.a. nummers van 

Jimi Hendrix, Rolling Stones, Spen-
cer Davis, Small Faces, Cuby and The 
Blizzards en natuurlijk nummers van 
Rock & Roll helden als Jerry J Lewis en 
Chuck Berry. Nadere informatie vindt 
u op de website www.60aliveband.nl.
U kunt wekelijks de uitzendingen van 
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ 
bijwonen (er wordt geen entreegeld 
gevraagd) of beluisteren via Radio 
Ideaal en de livestream website Radio 
Ideaal. Bands en artiesten die ook live 
in het programma willen komen spe-
len, kunnen mailen naar live@ideaal.
org of schrijven naar Ideaal Radio, Te-
levisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.
org Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

60’s aLive Band bij 
LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 12 oktober zal de ‘60’s aLive Band’ tussen 
20.00 en 22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat 
vanuit Café ‘de Mallemolen’ in Zelhem wordt uitgezonden.

Bijna alle scholen voor voortgezet on-
derwijs werken mee aan het onder-
zoek. Naar verwachting zullen onge-
veer 45.000 leerlingen uit Gelderland 
en Overijssel de vragenlijst invullen. 
Het E-MOVO (Elektronische MOnitor 
en VOorlichting)-onderzoek is ook 
uitgevoerd in 2003 en 2007.

HOE WERKT E-MOVO?
Leerlingen van klas 2 en 4 van mid-
delbare scholen vullen een vragenlijst 
op internet in. Deze vragenlijst gaat 
over verschillende onderwerpen, zo-
als gezondheid, schoolbeleving, pes-
ten, roken, alcohol, voeding en vrije 
tijd. De vragenlijst wordt afgenomen 
tijdens een lesuur op school in okto-
ber of november.

PERSOONLIJK ADVIES VOOR 
ALLE DEELNEMERS
Na het invullen van de vragenlijst 
ontvangt iedere leerling digitaal een 
persoonlijk gezondheidsadvies. Het 
advies bevat informatie en tips voor 
gezond gedrag op het gebied van be-
wegen, roken, voeding, alcohol, drugs 
en veilig vrijen. Ook krijgen de leerlin-

gen advies over wat zij kunnen doen
als zij gepest worden of niet lekker in
hun vel zitten. In ieder advies staan
links naar leuke en betrouwbare sites
voor jongeren, met meer informatie
over het onderwerp.
 
VOORBEELD
Als een leerling bijvoorbeeld heeft
ingevuld dat hij geen alcohol drinkt,
krijgt hij of zij eerst een compliment.
Daarna wordt uitgelegd dat alcohol 
slecht is voor de ontwikkeling van 
het lichaam en de hersenen. De leer-
ling krijgt het advies om het drin-
ken van alcohol in ieder geval uit te
stellen tot hij of zij 16 jaar is en om
daarna niet meer te drinken dan af
en toe een glas. Voor meer informa-
tie kan de leerling terecht op www.
watdrinkjij.nl.

RESULTATEN VORMEN BASIS 
VOOR BELEID
In 2012 worden de resultaten van E-
MOVO gepubliceerd. Als eerste ver-
schijnt in het voorjaar een beknopt
rapport met de belangrijkste resulta-
ten voor de regio Gelre-IJssel. Daarna
verschijnen uitgebreidere rappor-
tages waarin de resultaten per ge-
meente worden weergegeven. Iedere
school ontvangt een vertrouwelijk
rapport waarin de resultaten van de
eigen leerlingen zijn beschreven. Op
grond van de onderzoeksresultaten 
kunnen gemeenten en scholen ge-
fundeerd beleid ontwikkelen om de 
gezondheid en het welzijn van jonge-
ren te bevorderen.

GGD onderzoekt gezondheid 
en leefstijl jongeren via internet
GGD Gelre-IJssel doet samen met 
andere GGD’en in Gelderland en 
Overijssel een grootschalig on-
derzoek naar de gezondheid, het 
welzijn en de leefstijl van middel-
bare scholieren. Leerlingen vullen 
daarvoor een digitale vragenlijst 
in. Op grond van hun antwoor-
den ontvangen zij digitaal een 
persoonlijk gezondheidsadvies.

Bij aankomst kreeg men koffie met 
krentewegge en daarna  van een spe-
ciale gids uitleg van alles wat daar zo 
te zien was over vroeger, van gebreide 
broek tot spinnewiel.

Om 12.00 uur een lekkere lunch en 
toen op naar het School Museum, 
een geweldige belevenis, we werden 
in 2 groepen verdeeld en konden alles 
bekijken ‘kregen een mooie film en 
zelfs Latijnse Les door de leraar’! De 
dames werden veelvuldig geknuffeld, 
dat was volgens de dirigent mij niet 

zo in die tijd, hij mocht meteen voor
de klas gaan staan met bord om, daar
was een ezel afgebeeld. 
U begrijpt wel dat de dames in een
deuk lagen.

Na een uurtje gezellig slenteren in de
kern van Ootmarsum ging men weer
terug naar het restaurant op het mu-
seum terrein voor een overheerlijk 
diner. 

Vol, beetje moe, maar zeer voldaan
ging men weer met de bus naar Vor-
den terug.

Lenie en Diny, die het georganiseerd
hadden, hebben eer van hun werk
gehad en werden natuurlijk door 
alle leden bedankt met een groot ap-
plaus!!!

Jaarlijks uitstapje 
Vordens Huis vrouwen Orkest
Vorden - Op donderdag 22 sep-
tember gingen de dames van het 
VHO weer op stap voor hun jaar-
lijks reisje, ditmaal naar Ootmar-
sum, het museum Los Hoes en 
het School Museum.

Wat is: A. Kale schegte 

 B. Arug 

 C. Lichten  

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Maatschappelijke stage houdt in dat 
jongeren in het voortgezet onderwijs 
vanaf dit schooljaar minimaal 30 uur 
vrijwilligerswerk doen als onderdeel 
van hun schoolcarrière. De gemeente 
Bronckhorst hecht grote waarde aan 
vrijwilligerswerk. Zonder vrijwilligers 
kunnen veel verenigingen niet be-
staan en kunnen activiteiten bij instel-
lingen niet plaatsvinden. De jongeren 
zijn de vrijwilligers van de toekomst. 
Door de verplichte maatschappelijke 
stage leren ze hun directe omgeving 
op een andere manier kennen en le-
veren ze een actieve bijdrage aan de 
samenleving. 

De officiële start van de maatschap-
pelijke stage in Bronckhorst was op 

donderdag 5 oktober. De leerlingen 
van ’t Beeckland werden ontvangen 
op het gemeentehuis. In de raadszaal 
kregen de leerlingen een filmpje te 
zien waarin jongeren vertelden wat 
maatschappelijke stage is en welke 
mogelijkheden er zijn om vrijwil-
ligerswerk te doen. “Jij kiest wat jij 
leuk vindt. Door bezig te zijn leer je 
veel. Belangrijk is een goede keuze 
te maken en een stageplek te zoeken 
die bij je past”, waren enkele opmer-
kingen die jongeren vertelden in het 
filmpje. Nadrukkelijk werd er op ge-
wezen dat het belangrijkste van de 
maatschappelijke stage is, dat je het 
zelf vooral leuk vindt. 
Na het tonen van het filmpje werd 
aan de leerlingen van ’t Beeckland 

gevraagd wat ze zelf verwachten van 
hun maartschappelijke stage. Wet-
houder Paul Seesing benadrukte nog 
eens hoe belangrijk maatschappelijke 
stage is. “Vrijwilligers werk is altijd 
belangrijk geweest en wordt in de 
toekomst nog belangrijker. Door je in 
te zetten als vrijwilliger lever je een 
bijdrage aan de samenleving en dat is 
heel goed”, gaf de wethouder de leer-
lingen als boodschap mee. “Zorg er 
voor dat je de stage ook leuk vindt”. 
Na het officiële gedeelte vertrokken 
de leerlingen naar de verschillende 
locaties voor hun maatschappelijke 
stage. Dit vindt plaats in de non-pro-
fit sector. 
Enkele stageplaatsen waar de leerlin-
gen vrijwilligerswerk gaan doen zijn 
onder meer bij een peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf, bibliotheek, woon-
zorgcentrum en kringloopwinkel. 
Sommige leerlingen hebben meer-
dere stageplaatsen. Wethouder Paul 
Seesing gaf zelf het goede voorbeeld 
en ging aan de slag in een vlindertuin 
in Vorden.

Officiële start maatschappelijke stage Bronckhorst

Jongeren maken kennis met vrijwilligerswerk
Hengelo - Vijftig jongeren van ’t Beeckland uit Vorden vertrokken 
op 5 oktober vanuit het gemeentehuis in Bronckhorst naar hun eer-
ste maatschappelijke stage. Wethouder Paul Seesing gaf het startsein. 
De maatschappelijke stage, waarbij leerlingen in het voortgezet on-
derwijs een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving, vindt 
in Bronckhorst plaats bij vrijwilligersorganisaties op het gebied van 
zorg, kunst en cultuur, natuur en milieu en sport.

Beide dames zijn amateurschilde-
ressen en schilderen met heel veel 
plezier al vele jaren. Zij willen hun 
werk ook graag bij anderen onder 
de aandacht brengen. De expositie 
is dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur 
te bezoeken. U vindt de expositie 
op de begane grond van de Zonne-
kamp.

Expositie Lies Mudde en 
Hanny Mulderij
Zelhem - In de maanden okto-
ber en november presenteren 
Lies Mudde en Hanny Mulderij 
schilderijen in diverse schil-
derstechnieken en wisselende 
thema’s in een expositie op 
Zorgcentrum de Zonnekamp.

 mensen die willen zich

voelen en hun willen houden.

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

VRIJDAG OP 
DE MARKT TE 

 VORDEN

NIEUWE OOGST DIKKE MANDARIJNEN 30 stuks   5,00
ZOETE MUSKAATDRUIVEN  1 kg  1,50
MOOIE VERSE HOLLANDSE AARDBEIEN  grote doos  1,98
HOLLANDSE BLOEMKOOL per stuk  0,80

Warm, informeel en 
laagdrempelig.

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

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

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

Bakkerij Joop 
Bistro De Rotonde

Bruna, Vorden (hoofdsponsor) 

Gemeente Bronckhorst
Helmink Meubelen

NatuurMonumenten
N.H.-Kerk

Notariskantoor Hulleman 
 (hoofdsponsor)

Phoenix
Reiniers groente en fruit

Rijschool Horstman
Schildersbedrijf Anton Peters

Vordense Ondernemers Vereniging

Weevers Grafimedia (hoofdsponsor)

Welkoop
Alle vrijwilligers

GRAFSTEENSPECIALIST

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

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28
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Woonboulevard Doetinchem
Doetinchemseweg 83, Doetinchem I 0314 - 392 058 I www.morgana.com

Jij bent uniek! En je bed?
Wij passen je bed aan op jouw lichaamsprofiel

Nu GRATIS Slaaptest
8 minuten testen is 10 jaar gezond slapen

Slaaptest weken

WOONBOULEVARD DOETINCHEM
TELEFOON (0314) 392 058
VRIJDAG KOOPAVOND
GRATIS PARKEREN

Nu 25%korting opverstelbaarslapen*

*  Vraag naar de voorwaarden.





Een gemiddeld Nederlands huishou-
den verspilt 14% elektriciteit. Daar-
naast krijgen we met z’n allen steeds 
meer apparaten en gadgets in huis 
die allemaal elektriciteit verbruiken. 
Gemiddeld hebben we er zo’n 68! Wij 
willen onze inwoners helpen om het 
energieverbruik te verlagen. Daarom 
starten we op 10 oktober samen met 
negen andere gemeenten (waaronder 
o.a. Arnhem, Nijmegen en Groningen) 
met de eerste ronde van de Klimaat-
verbond Energy Battle.
 
Gemiddelde besparing 10 tot 20%
Met de Energy Battle wil het Klimaat-
verbond laten zien dat een gemiddel-
de elektriciteitsbesparing van 10 tot 
20% goed haalbaar is. Als een gemid-
deld gezin 15% bespaart, scheelt dat 
zo’n 120 euro per jaar! Besparen is 
dus goed voor de portemonnee en het 
klimaat.
 
Teams met deelnemers gaan in drie 
rondes van vier weken thuis zoveel 
mogelijk elektriciteit besparen. Daar-
voor krijgen ze een energiemonitor, 
de Wattcher, ter beschikking en ont-
vangen via de website wattcheronli-
ne.nl zeven keer een opdracht om 
stapsgewijs hun stroomverbruik te 
verlagen. De gerealiseerde besparin-
gen zijn door iedereen te volgen via 
de Energy Battle website. Na drie we-
ken wordt de meterstand gevraagd 
en de tussenstand zichtbaar. De be-
sparingen en energieverbruiken zijn 
dan onderling te vergelijken en ook 
de gemiddelde besparing van de 
teams zijn zichtbaar. Het team met de 
grootste behaalde besparing is de 

winnaar en wordt op 12 februari 2012 
gehuldigd tijdens de Warme Truien-
dag en wint een leuke prijs!

Eerste en tweede ronde: teams 
raadsleden en medewerkers
Tijdens de eerste en tweede ronde 
strijden teams met gemeenteraads-
leden en medewerkers van de ge-
meente tegen en met elkaar om zo-
veel mogelijk energie te besparen. 
Het eerste team is deze week van 
start gegaan.
 
Derde ronde: team inwoners
De derde ronde start op 19 decem-
ber. Dan is het de beurt aan tien inwo-
ners van onze gemeente. De presta-
ties van de gemeenteteams moeten 
natuurlijk verbeterd worden! De deel-
nemende inwoners krijgen inzicht in 
het eigen energieverbruik en bespa-
ren flink op hun energiekosten. Geef 
u dus op voor de Energy Battle!
 

Vindt u het klimaat ook belangrijk 
en wilt u flink besparen op uw 
energierekening? Meldt u zich dan 
vóór 1 december 2011 aan via 
www.bronckhorst.nl voor de Ener-
gy Battle! Kijk voor meer informa-
tie op www.klimaatverbond.nl of 
www.twitter.com/energy_battle.

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).

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Voorlichting/

communicatie en promotie, Dualisering, 

Publiekszaken (dienstverlening), 

Informatisering en automatisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie 

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
Nr. 41, 11 oktober 2011

In het Streekhuus in Zelhem is op 5 
oktober jl. het eerste small business 
center (SBC) van Bronckhorst ge-
opend. Startende ondernemers of 
ZZP-ers of bedrijven die tijdelijk een 
‘pied à terre’ in onze gemeente zoe-
ken, kunnen per dagdeel een bureau 
huren om aan te werken. Wifi, prin-
ters en kopieerapparaat zijn aanwe-
zig. Daarnaast biedt SBC vergader-
zalen tot twaalf personen. Voor de 
gasten van de ondernemers is vol-
doende parkeerruimte aanwezig en 
uiteraard ontbreken koffie- en thee-
faciliteiten niet.

Behoefte
Een paar keer per jaar nodigt wet-
houder van economische zaken, Do-
rien Mulderije, startende onderne-

mers uit voor een lunch. Op haar 
vraag waar starters behoefte aan 
hebben, kwam duidelijk naar voren 
dat een flexibele kantooromgeving 
om bijvoorbeeld vergaderingen te or-
ganiseren iets is waar ondernemers 
om zaten te springen. In het Streek-
huus in Zelhem was ruimte beschik-
baar en samen met de Vereniging 
Kleine Kernen en het Plattelandshuis 
heeft Bronckhorst kantoor- en verga-
derruimte georganiseerd. Wethouder 
Mulderije: “Een mooie bijkomstigheid 
van het SBC is dat ondernemers el-
kaar ook gaan ontmoeten. Zo ont-
staat op een natuurlijke manier ken-
nisdeling, waar iedereen weer van 
profiteert.” Om te kijken of de onder-
nemers echt gebruik gaan maken 
van de geboden faciliteiten, is een 

proefperiode van een half jaar afge-
sproken.

Tarieven
De werkplekken zijn beschikbaar van 
maandag t/m vrijdag, per dagdeel. 

Vergaderruimtes kosten tussen € 5 
en € 17 per uur, afhankelijk van be-
nodigde capaciteit. Bij de kosten zijn 
koffie en thee en parkeergelegenheid 
inbegrepen.

Als ondernemer geïnteresseerd?
Zoekt u als ondernemer een repre-
sentatieve ruimte waar u uw gasten 
kunt ontvangen of een plek waar u 
rustig kunt werken?
Neem dan eens contact op met het 
small business center Bronckhorst, 

info@sbcbronckhorst.nl. Of kijk eens 
op www.sbcbronckhorst.nl.
Adres: Dr. Grashuisstraat 8,
7021 CL Zelhem.

Ondernemer en op zoek naar flexibele kantoorruimte?
Eerste small business center in Bronckhorst

De Wattcher

Doe mee aan de Energy Battle
Bespaar op uw energierekening

Sinds enige tijd ziet u bij verschillende 
artikelen op deze gemeentepagina’s, 
waarin verwezen wordt naar infor-
matie op internet, regelmatig de
zogenaamde QR-code. Dit is een vier-
kant blokje dat er een beetje uitziet 
als een doolhof. U kunt deze code met 
uw mobiele telefoon of iPad scannen 
en met één klik komt daarna de be-
treffende websitepagina in beeld. De 
QR-code is vooral handig als de infor-
matie op internet anders alleen via 
een lange of ingewikkelde link te be-
reiken is (bijv. www.bronckhorst.nl/
Infobalie/Plattelandsontwikkeling/

Projecten. Nagenoeg alle smartpho-
nes en iPad’s beschikken over een 
QR-codescanner. Het kan zijn dat het 
nodig is om een gratis App te down-
loaden. Met deze code bij verschillen-
de artikelen, maar ook op posters en 
in folders hopen we u nog beter van 
dienst te zijn.

Gemeente zet regelmatig

QR-code in

Na een uitspraak van de Hoge Raad 
op 9 september jl. was de Nederland-
se identiteitskaart korte tijd gratis 
aan te vragen. De gemeente heeft be-
sloten de kosten terug te betalen aan 

die in de periode van 29 juli t/m 9 
september jl. een ID-kaart hebben 
aangevraagd. De betreffende mensen 
zijn hierover in de afgelopen dagen 
door ons schriftelijk geïnformeerd. 
Ook aanvragers die naar aanleiding 
van de uitspraak van het Gerechtshof 
‘s-Hertogenbosch van 7 oktober 2010 
tijdig schriftelijk bezwaar maakten 

(binnen zes weken na de aanvraag), 
krijgen de betaalde leges terug. Na 
een wetsvoorstel van de verantwoor-
delijk minister geldt voor de ID-kaart 

Inwoners die tussen 29/7 en 9/9 ID-kaart 

hebben aangevraagd krijgen kosten terug

www.jonginbronckhorst.nl

Voor alle informatie die je wilt weten als je jong bent in Bronckhorst zie
www.jonginbronckhorst.nl!



Uit de raad
Commissie Beleidsontwikkeling
vergadert op 19 oktober a.s. over
toekomstbestendig Bronckhorst!

De raadscommissie Beleidsontwikkeling ver-
gadert op 19 oktober 2011 in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De vergadering is openbaar 
en begint om 20.00 uur. U bent van harte wel-
kom om de vergadering bij te wonen. Op de 
agenda staat de visie van b en w op een toe-
komstbestendig Bronckhorst. B en w vragen de 
raad de visie vast te stellen en hen opdracht te 
geven om de uitgangspunten verder uit te wer-
ken naar concrete voorstellen. Hieronder de vi-
sie nog even in het kort. Meer uitgebreide infor-
matie heeft u al kunnen lezen op de gemeente-
pagina’s van 13 september jl. Ruim 150 inwo-
ners woonden op 7 september een bijeenkomst 
bij waarin we hen persoonlijk bijpraatten. Na-
tuurlijk vindt u de visie ook op www.bronck-
horst.nl. Zie op de Homepagina onder Uitgelicht 
→ ‘Werken aan de toekomst van Bronckhorst’. 
U kunt ook de QR-code 
scannen. Lees dit (nog) 
eens en wilt u als inwo-
ner of vertegenwoordi-
ger van een organisatie 
de raad laten weten wat 
u vindt, dat kan tijdens 
deze commissievergade-
ring via het spreekrecht! 
Op 27 oktober a.s. neemt de gemeenteraad 
vervolgens een definitief besluit over het plan.

Op 7 september bespraken b en w hun visie al met meer 

dan 150 inwoners en vertegenwoordigers van organisa-

ties en verenigingen.

De visie
Burgemeester Henk Aalderink: “We hebben 
eerst in algemene termen gekeken waar we 
ons op willen richten. Dat blijft een groot aantal 
uitgangspunten uit de Toekomstvisie 2030 (zie 
www.bronckhorst.nl), die we in 2008/9 samen 
met u als inwoner, verenigingen en organisa-
ties maakten. Daarnaast zetten we in op kwali-
teit, verscheidenheid (er kunnen verschillen 
tussen kernen/gebieden zijn), duurzaamheid 
en het versterken van (ver)bindingen. Verder 
bieden we meer ruimte voor eigen verantwoor-
delijkheid van onze inwoners. U kunt veel za-
ken ook zelf goed regelen. Een aantal voorstel-
len zult u misschien best ingrijpend vinden. We 
hebben ze echter weloverwogen gemaakt, na 
de uitkomsten van de diverse bijeenkomsten 
met u in het voorjaar, de enquête in de zomer, 
onze financiën en de verwachtte bevolkings-
veranderingen gedegen op een rij te hebben 
gezet. We hebben gemerkt dat inwoners be-
hoorlijk verschillend tegen zaken aan kunnen 
kijken, dat maakt het maken van keuzes soms 
ook zo moeilijk. Maar wij hebben de keuzes ge-
maakt vanuit de overtuiging dat we op deze 
manier goede en passende voorzieningen kun-
nen blijven bieden. Dit alles heeft geleid tot de 
volgende voorlopige uitgangspunten van b en 
w onderverdeeld naar de thema’s Zorg en wel-
zijn, Economie, Kindvoorzieningen, Accommo-
daties, Ruimte en Dienstverlening.”

Zorg en welzijn
Voor b en w staat buitenkijf dat kwetsbare in-
woners, dus mensen die hun leven (tijdelijk) 
niet zelfstandig kunnen inrichten, een beroep 
mogen doen op de gemeente. Het college wil 
hen zoveel mogelijk maatwerk leveren om hun 
actieve deelname aan de maatschappij te sti-
muleren. Sterke inwoners daarentegen zorgen 
voor zichzelf en helpen anderen. Veel instan-
ties hebben nu een rol in zorg of welzijn. B en w 
zijn ervan overtuigd dat dit efficiënter geregeld 
kan worden. Organisaties moeten toegankelijk 
en laagdrempelig zijn en snelle en praktische 
hulp kunnen bieden.

Economie
Het college wil een economisch aantrekkelijke 
gemeente zijn en de werkgelegenheid behou-
den en versterken. Ze wil ook een goede ge-
sprekspartner zijn voor het bedrijfsleven en 
bijdragen aan een dynamisch ondernemerskli-
maat. Partijen bij elkaar brengen in de rol van 
aanjager en nieuwe ontwikkelingen in Bronck-
horst stimuleren. De gemeente Bronckhorst 
maakt op verschillende terreinen afspraken 
met ondernemers waar we elkaar aan houden 
en zoekt veel samenwerkingsmogelijkheden in 
regionaal verband. Het verstrekken van struc-
turele subsidies nemen b en w kritisch onder 
de loep.

Accommodaties 
De hoeveelheid en de spreiding van de maat-
schappelijke accommodaties in Bronckhorst 
stamt nog uit de tijd van de voormalige ge-
meenten en de groei van de bevolking. Gelet op 
de grootte van onze gemeente en de demogra-
fische ontwikkelingen is in de toekomst sprake 
van overcapaciteit. Het college gaat er dus van-
uit dat de komende jaren minder accommoda-
ties nodig zijn. Als het gaat om de zwembaden 
dan vinden b en w dat er in de directe omgeving 
van onze gemeente voldoende (binnen)baden 
zijn. Daarom stellen ze voor de instandhouding 

van de vijf baden in Bronckhorst over te laten 
aan (markt)partijen. Onze gemeente telt zeven 
sporthallen en zes gymzalen. Als het aantal in-
woners afneemt, kan dit aantal verminderen 
zonder dat de mogelijkheden om overdekt te 
sporten in gevaar komen. B en w willen financi-
eel bijdragen aan de benodigde hoeveelheid 
sporthallen/gymzalen, waarbij ze gebruikers 
wel zullen vragen een rol te spelen in beheer 
en onderhoud. Voor wat betreft de buiten-
sportaccommodaties (voetbal en korfbal) stelt 
het college voor om eigendom, beheer en on-
derhoud van velden, accommodaties en groen-
voorzieningen over te dragen aan de verenigin-
gen. Voor een goede uitgangspositie, krijgen ze 
wel een eenmalige bijdrage mee. Dorpscentra 
zien b en w niet als een voorziening die we als 
gemeente in stand moeten houden. Ze vinden 
het wel belangrijk dat er plaatsen zijn waar 
mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten, maar 
dit kan ook een school, café of kantine zijn. 

Ruimte
Onder ruimte verstaan we de inrichting en het 
beheer van de openbare ruimte, maar ook 
volkshuisvesting. We werken veel samen met 
de andere Achterhoekse gemeenten. De woon-
visie is een voorbeeld. Veel nieuwe woningen 
bouwen, terwijl je weet dat de bevolking af-
neemt, is niet slim. Verpaupering of grote 
waardedaling van bestaande huizen is dan het 
gevolg. Om dat voor te zijn, is ons woningbouw-
programma nu afgestemd op het aantal 
Bronckhorsters in 2020 en we streven ernaar 
levensloopbestendig te bouwen. Daarnaast 
heeft Bronckhorst prachtige natuur. Dat willen 
b en w behouden, maar het onderhoud van 
openbaar groen door de gemeente willen ze te-
rugschroeven naar een minimaal niveau. En 
waarom zouden wij als gemeente alleen voor 
het groen moeten zorgen? Bij groenonderhoud 
kunnen inwoners of organisaties volgens het 
college prima een rol vervullen. In Steenderen 
gebeurt dat ook al deels in plantsoenen. De in-
frastructuur (wegen, vervoer en digitaal) willen 
b en w behouden en versterken, maar wel op 
efficiënte wijze.  

Kindvoorzieningen 
De mening van het college over goede kind-
voorzieningen, verschilt eigenlijk niet van de 
mening van ouders. Op de vraag wat het be-
langrijkst is als we straks 30% minder jeugd 
hebben: het aantal scholen of de kwaliteit van 
het onderwijs, antwoorden de meeste mensen 
‘Kwaliteit’. En dat is ook het uitgangspunt voor 
het beleid van b en w op dit thema. Dat kan be-
tekenen dat er minder scholen komen. De ko-
mende periode willen ze inzetten op het stimu-
leren van scholen, kinderopvang, peuterspeel-
zalen, maar ook verenigingen om samenwer-
king te zoeken. Dat biedt ook weer kansen voor 
nieuwe voorzieningen.   

Dienstverlening 
Voor wat betreft onze dienstverlening aan u, 
staat voor b en w voorop dat het moet aanslui-
ten bij uw behoeften. U kunt kiezen of u naar 
het gemeentehuis komt, dingen waar mogelijk 
met ons regelt via onze website, e-mail/brief of 
per telefoon en dat blijft ook zo. Wel streeft het 
college ernaar u de mogelijkheid te bieden om 
steeds meer gemeentelijke diensten volledig 
digitaal (24 uur per dag, gemakkelijk vanuit 
huis of bedrijf) te regelen. B en w zetten zich 
ook in voor minder regels/vergunningen. Ver-
der willen ze nog efficiënter gaan werken, door 
meer samenwerking te zoeken met andere ge-
meenten, minder externe deskundigheid in te 
huren en werkprocessen beter in te richten.

Samen oplossingen bespreken
De gemeente heeft verenigingen en organisa-
ties de afgelopen tijd regelmatig gesproken en 
gevraagd aandacht te hebben voor de verande-
ringen die eraan komen. Wat betekent minder 
inwoners voor hun ledenaantal, bezoekers/
klanten, bestaansrecht, accommodatie-
behoefte etc. We vroegen hen elkaar op te
zoeken en samen oplossingen en mogelijk-
heden te bespreken. Dit loopt. We hopen
dat hier mooie initiatieven voor de samenleving 
uit voort komen. 

De gemeenteraad in vergadering

Spreekrecht tijdens commissievergaderingen
Tijdens commissievergaderingen kunt u ge-
bruik maken van het recht om in te spreken. In 
tegenstelling tot raadsvergaderingen kunt u 
hier inspreken over onderwerpen die op de 
agenda staan. In dit geval dus over toekomst-
bestendig Bronckhorst. De maximale spreek-
tijd is vijf minuten. U kunt zich hiervoor, bij 
voorkeur uiterlijk 24 uur voor aanvang van de 
vergadering, aanmelden bij de Griffie, via tel. 
(0575) 75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl. 

Volg de commissievergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u de commissie-
vergadering live volgen. Neem eens een kijkje.
U hoeft hiervoor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis.

Aanleiding 

Waarom werken we ook al weer aan een 

toekomstbestendig Bronckhorst? Onze 

gemeente wordt de komende jaren ge-

confronteerd met een aantal forse veran-

deringen. Ons inwoneraantal neemt af en 

de samenstelling van onze bevolking ver-

andert (meer ouderen en minder jonge-

ren). Dit betekent:

in 2030

2020
-

sters 65 jaar of ouder

Tegelijkertijd moeten we flink bezuinigen 

als gevolg van de economische recessie. 

Voor ons staat echter voorop dat Bronck-

horst aantrekkelijk blijft voor alle (toe-

komstige) inwoners en dat de kwetsbare 

inwoners de juiste zorg krijgen. Dat kan 

alleen als iedereen die Bronckhorst 

maakt wat het is, zich met elkaar inzet: u 

als inwoner, maatschappelijke organisa-

ties, verenigingen, bedrijven en wij als 

gemeente.

Baarmoederhalskanker komt bij 
vrouwen van alle leeftijden voor, 
maar het meest bij vrouwen tussen 
de 30 en 60 jaar. Daarom krijgen 
vrouwen uit deze leeftijdsgroep eens 
in de vijf jaar een uitnodiging om deel 
te nemen aan het bevolkingsonder-
zoek baarmoederhalskanker. Deze 
vorm van kanker kan door een een-
voudig onderzoek, het uitstrijkje, in 
een vroeg stadium worden ontdekt. 
Bij een vroege ontdekking en goede 
behandeling is genezing in bijna alle 
gevallen mogelijk.

In 2012 ontvangen de geboortejaren 
1952, 1957, 1962, 1967, 1972, 1977 
en 1982 een uitnodiging voor dit on-
derzoek. De persoonsgegevens voor 
de uitnodiging komen uit de Gemeen-
telijke Basis Administratie (GBA). Zo-
dra een vrouw zich inschrijft in een 
gemeente, worden de persoonsgege-
vens in deze administratie opgeno-
men. Vrouwen ontvangen via hun ei-
gen huisarts of via Bevolkingsonder-
zoek Oost een oproep voor het bevol-
kingsonderzoek. Hiervoor vindt gege-
vensuitwisseling plaats met de GBA. 

Op de registratie van de gegevens is 
de Wet Bescherming Persoonsgege-
vens van toepassing. Uiteraard wor-
den de gegevens strikt vertrouwelijk 
behandeld en alleen gebruikt in het 
kader van dit bevolkingsonderzoek. 
De regels voor registratie liggen vast 
in een privacyreglement.

Voor meer informatie kunt u bellen 
met Bevolkingsonderzoek Oost, tel. 
(053) 480 05 20 (maandag t/m don-
derdag van 08.30 -14.00 uur), of kijk 
op www.bevolkingsonderzoekoost.nl

Bevolkingsonderzoek baarmoeder-

halskanker en uw persoonsgegevens

Hulp en informatie om 
huiselijk geweld te stoppen.

Huiselijk geweld



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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Rectificatie

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verleende vergunningen

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Remmelinkdijk 10 in 
Keijenborg, Velswijkweg 11 en Eeltinkweg 4 in Zelhem’ (melding art. 1.3.1 Bro)

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo/Vorden 2010; St. 
Janstraat 52 en Wolsinkweg 6 in Keijenborg’

→ →

Zienswijze indienen?

Bestemmingsplannen

Heb je tussen de 3 maanden en 2 
jaar je rijbewijs?

Meld je dan nu aan voor deelname 
aan een gratis praktijkdag!

Xperience)

(Track Xperience)

(Xperience Xchange)

Vooraf en achteraf verkeerstest via 
internet

Aanmelden via de website Snel aanmelden!

The Drive Xperience
Een veelzijdige en leerzame praktijkdag voor jonge autorijders!

www.thedrivexperience.nl

Road Xperience

Track Xperience

Xperience Xchange

Wij hebben 

Word ook een 

Praktijkdag voor 

jonge automobilisten

Gratis
ter waarde van 300,-

Mogelijkheden voor bezwaar 



Openbare bekendmakingen - vervolg

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 13 oktober t/m 23 november 2011 tijdens de 
openingstijden de volgende besluiten ter inzage:

-
ning voor het veranderen van een varkenshouderij

Wet Milieubeheer

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Hengelo, Winkelskamp Oost’

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

-

→ →
-

Mogelijkheden voor beroep
-

-

De strekking van de besluiten luidt:

Mogelijkheden voor beroep

-
zen in te brengen.

-

-
zitter is beslist.

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

bovengenoemd besluiten zijn verbonden.

www.bettingressing.nl

Batterij 12  Groenlo  
Tel. 0544 - 476170 U vindt altijd de juiste tegel

15% 
KORTING!

*

Op al onze 
voorraad 

vloertegels 
ontvangt u:

*uitgezonderd lopende acties / orders / projecten en zonder tussenkomst derden.

van 17 t/m 
23 oktober

week van de
vloertegel

KOOPZONDAG
23 OKTOBER
11.00 - 17.00 uur

OPRUIMING BOORDEVOL VOORDEEL

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld
Tel. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

van dinsdag
11 oktober

t/m zaterdag
15 oktober

Oude collectie jassen, broeken,

vesten, shirts, etc.

Alles afgeprijsd:
5 - 10 of 15 euro!

We hebben ruimte nodig voor onze nieuwe collectie!

... als het méér moet hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

10% KORTING OP ALL-IN PRIJS

RENAULT ONDERHOUD
100% RENAULT
RENAULT DISTRIBUTIERIEM

+ GRATIS APK-KEURING EXCL. ROETMETING



Smaak is iets persoonlijks. Daarom organiseren Scheffer 
Keukens in Zelhem en De Heide Smid in Halle-Heide 

Het ‘Oktoberfest’ van de eigen smaak. 
Kom proeven en genieten van mooie, leuke en 
verrassende activiteiten en de nieuwste trends.

Beleef een dagje SCHEFFER KEUKENS met veel activiteiten:

 Verrassende kookdemo’s
  Designmeubilair 
  Oogverblindende Audi autoshow 
 Heerlijke proeverij
 Live genieten van Egerländer Musik 
 Introductie keukenmodellen
 Nieuwste trends
 Inspiratieshow 
  

Beleef twee dagen HEIDESMID met veel voordeel en acties zoals:

allernieuwste kachels en haarden van o.a. Barbas en Kal-Fire
grote keuze in gebruikte kachels en haarden

Zondag spectaculaire kettingzaagdemonstratie door Timberteam van Stihl
interieuradvies door binnenhuisarchitect

hoge kortingen
Diverse najaarsakties tuinmachines zoals bladblazers en kettingzagen

Egerländer Musik en heerlijke duitse hapjes 
Springkussen voor de kids en voor iedere bezoeker leuke attentie

Welkom dus op Het ‘Oktoberfest’ van de 
eigen smaak! In samenwerking met toonaangevende 
bedrijven uit de regio zijn tal van activiteiten voor u 
opgezet. Kortom, bij Scheffer Keukens en De Heide 
Smid is tijdens het ‘Oktoberfest’ heel veel te doen.

SCHEFFER KEUKENS DE HEIDESMID
OPEN ZONDAG 

16 OKTOBER IN ZELHEM
OPEN ZATERDAG 
 EN OPEN ZONDAG 
  15 en16 OKTOBER IN HALLE-HEIDE 

ZELHEM  Gildenweg 1, Tel. (0314) 62 36 58

Ik hou van lekker, 
en van Scheffer.

www.schefferkeukens.nl HALLE  Halle-Heideweg 16  Tel 0314-631741  

Ook gevestigd in DUIVEN Nieuwgraaf 1  Tel 026-3192090 (Open Huis op 22 en 23 oktober) 

www.heidesmid.nl

 ZONDAG OPEN VAN 11 TOT 17 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 16 UUR EN ZONDAG VAN 11 TOT 17 UUR

&&

TIMBERTEAM
KOOKDEMO’S

Welkom op Het ‘Oktoberfest’ van de eigen smaak bij





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

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

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

OOK ZULKE MOOIE, APARTE, SUPERGAVE SCHOENEN OP DE CATWALK GEZIEN?

Kom passen en maak kans 
op een paar gratis* 
kinderschoenen van

* bij aankoop van een paar schoenen.

GRAAG TOT ZIENS BIJ Raadhuisstraat 17 Hengelo T 0575 - 462547
Beltrumsestraat 34 Groenlo T 0544 - 461394

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

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

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl  
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HALLE                     Vraagprijs € 295.000,-- k.k.

Tarwestraat 12 - In de nieuwbouwwijk “Abbinks-
kamp”gelegen, een modern HELFT VAN EEN DUBBEL 
WOONHUIS met garage en verzorgde tuin. Moderne 
open hoekkeuken voorzien van inbouwapparatuur. 
Bouwjaar ± 2005. Perceelsopp. 244 m². Inhoud 415 m³. 
Optimaal geïsoleerd. De woning is voorzien van zon-
nepanelen. Tegenover weiland gelegen. Het betreft 
een modern woonhuis met een jaren ’30 uitstraling 
gelegen aan de rand van het buitengebied!

ZELHEM         Vraagprijs € 199.500,-- k.k.

Hengeloseweg 8 - Op loopafstand van het cen-
trum gelegen, nabij div. voorzieningen en winkels, een 
GESCHAKELDE BUNGALOW met carport en berging 
en diepe achtertuin met overdekt terras. Indeling; 
Bgg.: Hal, woonkamer, open keuken met inbouwapp., 
bijkeuken, meterkast, toilet, slaapkamer met vaste 
kastenwand, badkamer met ligbad, toilet en wastafel.
Verd.: vliering. Bj. ± 1986. Inh. ± 310 m³. Perceelsopp. 
435 m². V.v. muurisolatie en dubbel glas.

Dienstenweg 23 (achter Firezone)
7251 KP Vorden 

tel. 0575–553200
www.auto-nijenhuis.nl

Aktie-maanden bij Robert Nijenhuis
Gratis winterinspectie

(Uw auto weer tiptop de winter door)!

Gratis airco-check  
(ook in de winter zeer belangrijk tegen beslagen ramen)

Winterbanden zeer scherp geprijsd!
(vraag gratis offerte aan)

Kleine service-inspectie met apk voor € 75,-
(inclusief olie, oliefilter en wasbeurt)

Bij uitvoeren van grote onderhoudsbeurt t/m 31-12-2011 
dingt u mee voor gratis iPad 2

Alle aktie’s geldig tegen inlevering van deze advertentie!

Zat. 15 oktober
in het café

BOKBIERAVOND
met rockband 

“Heibel”

in de discotheek
FLIRTNIGHT

Burgemeester Rijpstrastraat 10,  7021 CR Zelhem, Tel. 0314 623253 www.ellensrestaurant.nl

ELLENS AGENDA
14 oktober : Wild voorproef weekend    
16 november : Puur restaurantweek
25-26 december : Kerstbrunch Voor meer informatie www.ellensrestaurant.nl

WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO GLD 
T: 0575 465001, INFO@AEROFITT.NL  WWW.AEROFITT.NL

KILO’S=
KORTING
KILO’S=

KORTING
Hoe meer kilo’s je verliest, 

hoe hoger je korting.

Start voor 1 november met een diplan cursus, blijvende gewichts-
vermindering zonder jojo effect  en bepaal zelf je korting. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0575465001 

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

Open elke vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00



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

Thijs daarover: ‘Het gehele seizoen 
door zijn er circa tien wereldbeker- 
wedstrijden. Wat de Nederlandse 
ploeg voor de WK betreft, moet je bij 
één van de bekerwedstrijden bij de 
eerste zestien rijden. Echter één goe-
de uitslag alleen is niet voldoende, je 
moet ook vormbehoud tonen’, zo zegt 
Thijs. De Vordenaar heeft goede hoop 
dat hij een goed seizoen kan gaan 
draaien. Bij zijn AA Drink Cycling 
Team (de ploeg van Leontien Zijlaard- 
van Moorsel) zijn ze er van overtuigd 
dat er nog rek zit in de prestaties van 
Thijs van Amerongen. Zelf is hij ook 
van mening dat hij nog sterker wordt 
en beter kan gaan rijden. 

Thijs: ‘Rek’ wil zeggen, nog betere 
resultaten behalen. Vorig jaar ben ik 
tijdens de wedstrijden om de wereld-
beker een paar keer tiende geworden. 
Voor mij betekent ‘rek’ , dit seizoen 
meerdere keren ‘top tien’ te rijden. 
Conditioneel zit het wel goed. Ik heb 
altijd nog wel wat last van mijn rug, 
maar daar heb ik inmiddels wel mee 
leren leven’, zo zegt Thijs in zijn ou-
derlijke woning in het buurtschap 
Linde. Hij heeft er zojuist een paar 
uur trainingsarbeid opzitten. Thijs is 
dan ook full prof d.w.z. dat zijn wie-
lerleven bestaat uit veel trainingsar-

beid (soms dagelijks 4 tot 5 uur) en 
het rijden van veel wedstrijden. In 
het hoogseizoen dikwijls twee wed-
strijden per week. 

Thijs: ‘Met een dergelijk druk wed-
strijdprogramma wordt de training 
in dat soort weken natuurlijk min-
der. Ik rij ongeveer 35 wedstrijden 
waarvan er circa 230 in België plaats 
vinden. Dus ook veel reizen’, aldus 
Thijs. Hij is blij dat vader Frits van 
Amerongen hem overal (zowel bin-
nen- als buitenland) naar toe rijdt. In-
tussen heeft de Vordenaar al een paar 
veldritten achter de rug. Tijdens een 
‘prestige’ wedstrijd in het Belgische 
Erp – Mere kwam Thijs een paar keer 
ten val, waardoor hij werd terug ge-
worpen naar een zestiende plaats. De 
openingswedstrijd in Nederland (eind 
september in Harderwijk) verliep be-
duidend beter.

Thijs: ‘Op gegeven moment, tegen het 
einde van de koers, had ik nog zicht 
op een podiumplaats, toen werd ik 
echter toch nog ingehaald door Lars 
van der Haar (wereldkampioen bij 
de beloftes) en door Tijmen Eising. 
Jonge coureurs met veel talent. Toch 
ben ik tevreden met mijn vijfde plek’, 
zo zegt Thijs. Inmiddels doet het hem 

deugt dat de weersomstandigheden 
zich wijzigen. ‘De laatste weken heb-
ben we door de zomerse temperatu-
ren veelal op harde ondergrond ge-
reden. Ik kijk er naar uit dat we nu 
weer zwaardere (modder) parcoursen 
krijgen. Dat ligt mij toch beter’, zo 
constateert de 25 jarige coureur uit 
Vorden. 

Door de vele wedstrijden is de trai-
ningsopbouw bij de veldrijders een 
belangrijk item. Thijs van Ameron-
gen doet dat samen met zijn trainer 
Merijn Zeman. ‘Ik spreek hem een 
paar keer per week en hij adviseert 
mij op welke wijze ik mijn training 
kan indelen en wat ik moet doen na 
zware of minder zware wedstrijden. 
Ik werk al drie jaar met Merijn samen 
en heb flink baat bij zijn aanpak’, al-
dus Thijs. 

AA Drink Cycling Team bestaat uit 
Daphny v.d. Brand (voormalig we-
reldkampioen veldrijden), Thijs Al, 
Tom v.d. Bosch, Eddy van Ijzendoorn 
en Thijs van Amerongen. Het con-
tract van Thijs loopt door tot 1 mei 
2012. Thijs: ‘ Ik hoop mij dit seizoen 
zodanig te manifesteren dat het con-
tract volgend jaar wordt verlengd. Ik 
doe er in ieder geval mijn uiterste 
best voor. Begin januari wordt in het 
Brabantse Huybergen het Nederlands 
kampioenschap verreden. De laatste 
keer werd ik vierde. Dit keer ben ik 
pas tevreden wanneer ik op het podi-
um sta’, zo zegt Thijs van Amerongen 
vastberaden.

Seizoen veldrijden begint nu pas ‘ echt ‘

Thijs van Amerongen:
’Er zit nog rek in prestaties’
Linde - Het seizoen voor de veldrijders begint komend weekend pas 
‘echt ‘. Dan wordt in het Tsjechische Pilzen de eerste wereldbeker wed-
strijd gereden. Vordenaar Thijs van Amerongen hoopt daar een goed 
figuur te slaan. Bovendien zijn dit soort wedstrijden het podium waar-
op de coureurs zich kunnen plaatsen voor het wereldkampioenschap, 
dat eind januari 2012 in Kocksyde (België) zal worden gehouden.

Een van de activiteiten die Marijke 
Hilderink met veel plezier doet, is 
meisjes en vrouwen die zeer getrau-
matiseerd zijn, onder andere door 
vrouwenhandel, te leren fietsen. 
Vrouwen die in Meisjesstad wonen 
zijn vaak mishandeld of hebben te 
maken gehad met mensenhandel. Ze 
hebben een hele nare periode achter 
de rug. Door het leren fietsen, het 
naar buiten gaan, deelnemen aan het 

verkeer, worden ze even afgeleid van 
hun narigheid en met vallen en op-
staan, het valt niet mee als 20 jarige 
of ouder te vallen op straat, is de be-
loning uiteindelijk een fiets. 

Ook voor vrouwen die met hun kin-
deren in het opvangtehuis komen en 
alles achter hebben moeten laten, is 
het fijn om een fiets te hebben. De 
kinderen gaan zo snel mogelijk naar 

school en een fiets met kinderzitje is
dan zeer welkom. 

OPROEP: WIE HEEFT ER EEN
FIETS OF KINDERZITJE VOOR
HET PROJECT? 
De vrouwen die leren fietsen vertrek-
ken na enige tijd en dan vinden ze 
het fijn om de fiets mee te mogen
nemen. Marijke Hilderink is op zoek
naar redelijk goede damesfietsen,
kinderfietsen vanaf 10 jaar en kin-
derzitjes. Wie een fiets over heeft of
meer informatie wil, kan contact op-
nemen met Marijke Hilderink, Kolde-
weiweg 2, Keijenborg, telefoon (0575)
464170.

Opvanghuis Meisjesstad weer op zoek!

Damesfietsen en kinderzitjes 
gevraagd

Sinds zeven jaar is Marijke Hilderink werkzaam in een crisis opvang-
tehuis voor vrouwen en meisjes in Utrecht. Zij plaatste 3,5 jaar gele-
den een oproep voor fietsen en de reactie was overweldigend! Marijke 
heeft de afgelopen jaren 27 fietsen meegenomen naar Meisjesstad, alle 
gulle gevers hartelijk dank! Maar nu zijn ze op.

De laatste fiets klaar voor transport naar Meisjesstad in Utrecht.

De avond zal muzikaal begeleid wor-
den door twee fantastische bandjes. 
In het voorprogramma Under Koffer 
en het hoofdprogramma zal Spring-
break vervullen. Deze twee zeer ge-
talenteerde bandjes hebben een uit-
gebreid repertoire met onder andere 
pop, rock en jazz muziek. Iedereen 
is van harte welkom op het laatste 

tentfeest van het jaar, waar alle leden 
van Plattelands Jongeren Steenderen 
en Jong Gelre Hummelo Keppel VIP’s 
zijn en onder andere korting krijgen 
bij de entree! Meer informatie ver-
krijgbaar bij een van de bestuursle-
den van Humstee of op www.hum-
stee.nl.

Humstee feest terug in 
Toldijk!

Toldijk - Na een aantal jaren daverend spektakel in Hummelo, is het 
Humsteefeest op 29 oktober weer terug in Toldijk bij de familie Gar-
ritsen! Het feest begint om 21.00 uur, de avond zal verzorgd worden 
door de geweldige vrijwilligers van Humstee.
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Petra en Arie Blom, ouders van de 
gehandicapte Litania, richtten samen 
met anderen de Stichting op. Nadat zij 
in Hengelo en omgeving bekendheid 
hadden gekregen met hun rommel-
markten, afgelopen zomer, kregen zij 
van diverse kanten enthousiaste en 
vrijgevige steun. Petra kwam daarna 
in contact met de heer Winters, ei-
genaar van de elektronica winkel in 
de Spalstraat 8. Omdat deze winkel 
al langere tijd, door omstandigheden, 
niet meer als zodanig geopend is, 

vroeg Petra, of zij ruimte zou mogen 
gebruiken voor het plan waarmee 
ze al langere tijd rondliep. “Zou het 
niet fantastisch zijn om het succes 
van onze zomerse rommelmarkten 
een permanent karakter te geven? 
Zo kunnen kopers in alle rust ook bij 
slecht weer lekker komen snuffelen”, 
had zij bedacht. Zij en Antoon Win-
ters kwamen tot een overeenkomst. 
Elke zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 
is Litania’s Charity Shop geopend en 
zal er tevens verkoop zijn van diverse 

witgoed en elektronica met grote kor-
tingen. Ook dit gegeven maakt Lita-
nia’s Charity Shop uniek in Hengelo 
en Nederland!

De winkel is zeer smaakvol ingericht 
en nodigt uit om er lekker te snuffe-
len en je te verbazen over de prach-
tige artikelen, van speelgoed tot kle-
ding, van bloempot tot eethoek: alles 
is voor een habbekrats te koop. En 
met de aankoop steunt men een her-
kenbaar goed doel, heel dicht bij huis. 
Op zaterdag 15 oktober om 10.00 uur 
zal de opening verricht worden door 
wethouder Steffens van de gemeente 
Bronckhorst. Muziekvereniging Con-
cordia zal het geheel opluisteren met 
vrolijke noten! Alle belangstellenden 
zijn van harte welkom om de opening 
bij te wonen en om een kijkje te ne-
men in deze bijzondere winkel. Meer 
informatie: www.litania.webs.com

Unieke Charity Shop

Hengelo - Binnenkort is Hengelo een bijzondere winkel rijker: Lita-
nia’s Charity Shop opent zaterdag 15 oktober haar deuren. Wat maakt 
deze winkel uniek in Nederland? We kennen allemaal wel winkels 
met tweedehands artikelen, maar de opbrengst van deze verkoop is 
voor één heel duidelijk ‘goed doel’, namelijk Stichting Litania. Deze 
Stichting financiert, vanuit donaties, acties en giften, de aanschaf van 
aangepast materiaal voor kinderen met een handicap. Dit is nodig, 
omdat lang niet alles wordt vergoed of verschaft door verzekeringen 
of overheidsregelingen.

De winkel in de Spalstraat.

Op maandag 17 oktober is Pastor 
Ed Wassink uit Zutphen te gast om 
te vertellen over de bedevaart naar 
Lourdes. Annie Alberink gaat in de 
uitzending van 24 oktober in gesprek 
met priesterstudent Johan Rutgers 
uit Hengelo (G). Het hoe en waarom 
van de priesteropleiding zal het the-
ma van dit gesprek zijn. Ds. Christien 
Ferrari uit Hengelo verzorgt op maan-
dag 31 oktober een overdenking in de 
uitzending.

Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur 
uitgezonden via de frequenties van
Radio Ideaal. 

Na de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur muzikale verzoek-
jes voor de week erop worden aange-
vraagd via het telefoonnummer van 
de studio, tel. 0314-624002.

De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland FM
91.1 en/of 94.00. De etherfrequenties
zijn FM 105.1 t/m 107.7. Ook via in-
ternet (website www.ideaal.org) is de
uitzending te volgen en kunt u uw
verzoekjes indienen.

Kerk en Radio
Bronckhorst - In het wekelijkse 
interkerkelijke radioprogramma 
‘De Muzikale Ontmoeting’ bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende 
uitzendingen weer studiogasten 
uitgenodigd.

De eerste dag is op 19 oktober. In deze 
les leert u de beginselen van kalligra-
feren, de materialen enzovoorts. Aan 
het einde van deze lesdag hebt u alle 
letters van het Italic alfabet doorge-
nomen en geoefend. U krijgt materi-
aal mee om in de tijd tot de volgende 
les thuis verder te oefenen.
De tweede lesdag is op 28 december. 
Deze dag leert u een Gotisch alfabet. 
De derde lesdag, 22 februari 2012, 

wordt besteed aan het opmaken van
een blad, het versieren van een hoofd-
letter, enzovoorts. De lestijden zijn
van 9.30 tot 11.45 uur en van 19.00
tot 21.15 uur. U kunt per dag inteke-
nen. Tekent u in voor de tweede of
derde lesdag dan wordt wel verwacht
dat u de basiskennis beheerst. Uw do-
cent is Ingrid Smink-Zaarbelink. Zij 
is een zeer ervaren docent kalligrafie.
De leslocatie is B&B de Haas in de Bed-
stee, Tramstraat 4 in Hengelo Gld.
Opgeven kunt u bij Iet Feith, tel. 0575-
764040. Er geldt een minimaal aantal
deelnemers. Maximaal aantal cursis-
ten is 8 personen. De kosten per dag
zijn 50 euro, inclusief cursusmap met
oefenbladen, voorbeelden en instruc-
tie, pennen en inkt, koffie en thee.

Kalligrafiecursus
Hengelo - In het seizoen 2011-2012 
wordt in Hengelo een basis kal-
ligrafiecursus gegeven. Deze cur-
sus bestaat uit drie dagen, steeds 
in een schoolvakantie. Per dag 
wordt 2 x 2 uur les gegeven, 2 uur 
’s morgens en 2 uur ‘s avonds.

Uitslag van de derde avond van de 
eerste competitieronde van Bridge-
club Bronkhorst, gespeeld op 6 okto-
ber 2011 in Toldijk.Tussenkop>Lijn A: 
1.Inge Pellenberg & Reint Pellenberg 
70,14 %; 2. Gonnie Hulleman & Em-
my Stegeman 55,90%; 3. Diny Hartel-
man & Hans Jansen 53,47 %.

LIJN B: 
1. Fien Biezeman & Henk Biezeman 
66,08 %; 2. Carla Hoogkamp & Irene 

Lichtenberg 55,00 %; 3. Hans Dekker
& Dick Wijers 53,92 %.

LIJN C: 
1. Riek Kip & Herman Kip 59,17 %; 2.
Paulien Gasseling & Mini Peters 57,50
%; 3. Jos Jehee & Theo Geurts 55,42
%.
Donderdag 13 oktober de vijfde
en laatste avond in deze ronde. 
Dan wordt duidelijk wie er pro-
moveren en degraderen.

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

Na het welkomstwoord door Josée 
van der Staak en de inleiding van Ma-
rianne Weenink beten violist Frans 

van Dijk en pianist Jan Hagedoorn 
de spits af met soms jazzy klinkende 
Jiddische en Hongaarse melodieën. 

Daarna vertolkte Josée van der Staak 
Gabriëlla’s Song (uit de film As it is 
in Heaven) op een Nederlandse tekst 
van Mariet Lems. Janneke Molenaar 
nam de solo over met Lena’s song 
uit dezelfde film. Als achtergrond-
koor zongen Jan van Voorst, Lenie 
Verheem en Jeroen Gasseling. Ver-
volgens brachten Josée en Jeroen 
respectievelijk ‘I don’t know how to 
love Him’ (Jesus Christ Superstar) en 
‘Come to me’ (Les Misérables), op de 
piano begeleid door Marianne Wee-
nink. Na een tweede optreden van 
Frans en Jan zong Josée van der Staak 
‘Time is over’, las het gedicht ‘Tijd’ 
van Mariet Lems en zong ‘Ik heb een 
steen verlegd’. Het publiek was zicht-
baar geroerd. 

Akemi Alink-Yamamoto, klassiek pi-
aniste, zorgde voor een indrukwek-
kend optreden met een nocturne 
van Chopin en de eerste arabesk van 
Debussy. De afsluiting bestond uit 
het Afrikaanse ‘Hambani Kahle’, op 
djembé begeleid door Jan Hagedoorn, 
en ‘Zing, vecht, huil, bid ...’ van Ram-
ses Shaffy, waarbij alle aanwezigen 
in het theater uit volle borst meezon-
gen. 
Lonneke Te Kamp, zichtbaar geraakt, 
bedankte Marianne en Josée met een 
bos zonnebloemen. De opbrengst 
van deze middag is € 732,60, een ge-
weldig bedrag voor de werkplaats in 
Gambia! In een mail berichtte de PKN 
Barchem, dat er komende zondag een 
collecte voor dit project wordt gehou-
den. Goed om zo’n verbondenheid te 
voelen en zo’n prachtig bedrag over 
te kunnen maken! Zo is er toch nog 
heel wat positiefs te beleven temid-
den van een wereld vol verandering!

TOM bomvol bij benefietconcert
Vorden - Het benefietconcert ten behoeve van stichting i.o. Return in 
TheaterOnderdeMolen van afgelopen zondag is een geweldig succes 
geworden met een uitverkochte zaal. De oprichtster van Return, Lon-
neke te Kamp, en haar familie waren als speciale gasten aanwezig.

Lonneke te Kamp

Het programma, dat bestaat uit zang 
en sketches, wordt geheel in het 
dialect gebracht. Naast een tiental 
nieuwe liedjes zullen zowel enkele 

nieuwe- als ook enkele “oude be-
kende” typetjes de revue passeren.
Op de eerste avond zal Hoe?Zo!, die
al 20 jaar in dezelfde samenstelling
heeft gespeeld, afscheid nemen van
één van haar leden. Gerrit Regelink
heeft na 20 jaar aangegeven, zijn
huidige werk niet meer te kunnen
combineren, met de optredens van
de groep. Kaarten voor dit avondvul-
lend programma zijn verkrijgbaar bij
de Herberg.

15, 22 en 29 oktober in Herberg

Cabaretgroep Hoe?Zo!
Vorden - De laatste drie zater-
dagavonden van oktober staat 
cabaretgroep Hoe?Zo! in zaal 
de Herberg in Vorden met haar 
nieuwe jubileumprogramma “ff 
wat anders”. Een geheel nieuw 
programma ter gelegenheid van 
het 20-jarig bestaan van Hoe?Zo!.

De specialiteit van de Heide Smid 
is het leveren en plaatsen van hele 
mooie haarden en kachels. Daarnaast 
leveren ze allerhande producten die 
het wonen, zowel binnen als buiten 
aangenaam maken. 
Om dit jubileum met hun klanten 
en belangstellende te vieren houdt 
de Heide Smid een groot Open Huis. 
En wel het “Oktoberfest van de eigen 
smaak” in Halle-Heide op zaterdag 
15 en  zondag16 oktober. Vooral de 

zondag in wordt bijzonder, want het 
Timberteam van zaag-gigant Stihl 
komt er om een spectaculaire demon-
stratie met kettingzagen te geven. 
In een minuut wordt een boom in 
plakjes gezaagd en worden er met de 
kettingzaag kunstwerken gemaakt. 
De allernieuwste haarden en kachels 
worden geshowd en er is een interes-
sant aanbod van gebruikte haarden. 
Een interieurarchitect beantwoord 
uw woonvragen en geeft u advies. 
Voor de kinderen is er een springkus-
sen en speciaal voor het Oktoberfest 
is een echte Duitse Bratwurst wagen 
gehaald en treed het duo Tiroler Teu-
fel s`middags op. Aan sfeer ontbreekt 
het niet. Aan kortingen en leuke ca-
deautjes ook niet, want bij de Heide 
Smid vieren ze een jubileum nooit 
alleen. Dat doen ze altijd samen met 
hun klanten. In Duiven krijgt het 
“Oktoberfest van de eigen smaak” 
een weekend later een vervolg.

Open huis bij de Heidesmid 
in Halle-Heide
Halle Heide - De Heide Smid viert 
deze herfst zijn 75-jarig jubi-
leum. In september 1936 begon 
grootvader Bertus Wisselink een 
kleine smederij in het buitenge-
bied van Halle bij Zelhem. En nu 
75 jaren later staat zijn kleinzoon 
Bert Wisselink aan het roer van 
een goedlopende organisatie met 
43 medewerkers in twee vestigin-
gen, in Halle-Heide en in Duiven.
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“De kroon op ons werk”, aldus Henk 
Timmermans, adviseur HCI Betonin-
dustrie. “Het milieu werd binnen de 
agrarische sector eind jaren 90 steeds 
belangrijker en de alom bekende 
roostervloeren zouden op termijn 
niet meer voldoen. Het beperken van 
de ammoniakemissie en het welzijn 
van de dieren vormden een steeds 
groter aandachtspunt. Hiervoor heeft 
HCI verschillende Welzijnsvloeren 
ontwikkeld, met nu als kroon op het 
werk de verkrijging van het octrooi 
op onze W4 Welzijnsvloer. Daar zijn 
we natuurlijk ontzettend trots op!” 
Het octrooi omschrijft een eenvoudig 

en duurzaam werkend afdichtings-
systeem tussen de vloerplaten. Het 
bevat geen onderdelen die boven of 
onder de platen uitsteken zoals bij 
andere systemen en is daarmee veel 
minder gevoelig voor beschadiging. 
De vloer wordt compleet geleverd 
zodat montage achteraf niet nodig is. 
De Welzijnsvloeren van HCI zijn van 
hoge kwaliteit, KOMO-gecertificeerd 
en hebben een dicht oppervlak waar-
door de kans op aankoeken van mest - 
en daarmee het ontstaan van gladheid 
- voorkomen wordt. Het uitgekiende 
sleufpatroon zorgt ervoor dat de 
klauwen van het melkvee een goede 

grip hebben op de vloer. De eisen aan 
de vloer kunnen echter verschillen 
omdat omstandigheden in de stal va-
riëren, zoals een droge of natte vloer, 
de bezettingsgraad, het stalsysteem, 
strooisels, zand, kalk en diervoeding. 
Nieuw is dat HCI hier nog beter op in-
speelt door vloeren van verschillende 
stroefheidsklassen aan te bieden. HCI 
Betonindustrie bestaat 90 jaar. Twee 
aannemers uit Hengelo (Gld) zijn des-
tijds begonnen met de verkoop van 
bouwmaterialen en de productie van 
betonartikelen. Het innovatieve HCI 
Betonindustrie is inmiddels actief 
in de woningbouw, utiliteitsbouw, 
weg- en waterbouw en de agrarische 
sector. Meedenken met klanten staat 
voorop; zowel in het voortraject en de 
bouwfase als na oplevering.

HCI verkrijgt octrooi op 
W4 Welzijnsvloer

Hengelo - Het inmiddels 90-jarige HCI Betonindustrie in Hengelo (Gld) 
heeft onlangs octrooi verkregen op de reeds in heel Nederland be-
kende W4 Welzijnsvloer voor melkkoeien.

Adviseur Henk Timmermans bij de W4 Welzijnsvloeren.

Erwin: ‘ De vele regen op vrijdag had 
de bossen zeer nat gemaakt zodat er 
van plas naar plas werd gereden. De 
eerste proef in het bos bij Weebosch 
was droog en goed begaanbaar maar 
helaas de KNMV had een probleem 
met de tijdwaarneming en dus telde 
de proef niet mee’. 
De tweede proef was op een maisland 
, compleet met springbulten en was-
bord. Een pittige proef uitgezet door 
oud- motorcrosser Johan Boonen. Er-
win: ‘ De proef liep goed en kon ik de 
snelste tijd op de klokken zetten. De 
laatste proef in de eerste ronde was 
op het motorcrosscircuit in Valkens-
waard. Deze was heel erg nat en glad. 

Ik maakte enkele foutjes en dat kost-
te me seconden ’. In de tweede ronde
telde de bosproef gelukkig wel mee.
Ik ging fanatiek van start en reed ze-
ven seconden sneller dan Robin Nij-
kamp. De winst in de volgende twee
proeven ging ook naar Erwin, zodat
hij de tweede ronde met een grote 
voorsprong kon afsluiten. 

De voorsprong werd in de derde ron-
de groter en groter waardoor Erwin 
de eindzege niet meer kon ontgaan.
De stand in de Klasse E2 is momen-
teel: 1 Erwin Plekkenpol 150 punten,
2 Robin Nijkamp 129 punten, 3 Erald
Lammertink 129 punten. In Berge-
ijk ook succes voor het WPM- KTM
team dat eveneens de zege voor zich
opeiste. Het clubteam van VAMC De
Graafschaprijders eindigde eveneens
op de eerste plaats. In de Klasse N 1
kwam Bas Klein Haneveld ook bui-
tengewoon goed voor de dag. Hij won
maar liefst zes van de acht proeven,
hetgeen hem de eindoverwinning op-
leverde. Bas staat thans in het tussen-
klassement op de vierde plaats met 
90 punten. Edwin Straver heeft met
134 punten de leiding in deze klasse.

Ook winst voor Bas Klein Haneveld

Erwin Plekkenpol blijft 
winnen
Vorden - Afgelopen zaterdag 
werd in het Brabantse Bergeijk 
de vijfde wedstrijd meetellend 
voor het Nederlands kampioen-
schap verreden. Het Braboteam 
had in de bossen rondom Berge-
ijk een mooie route uitgezet met 
start en finish op het Eurocircuit 
in Valkenswaard. Erwin Plekken-
pol zette de zegereeks voort en 
boekte zaterdag de vijfde achter-
eenvolgende overwinning.

Enkele jeugdleden behalen momen-
teel prachtige resultaten op grote 
show’ s. Elk jaar is op zaterdagmid-
dag deze gebeurtenis voor de deel-
nemende kinderen en hun ouders, 
opa’s en oma’s een geweldige beleve-
nis tijdens de show.
Kinderen tot 14 jaar kunnen deel-
nemen met hun lievelingsdier zoals 
een kip, konijn, cavia en hamster en 
tamme rat. Het doel is om de jeugd te 
betrekken bij het houden van dieren. 
Voor de show komen twee leden van 
P.K.V. bij de kinderen thuis om de 
dieren te bekijken en om te zien hoe 

de hokjes van de dieren er uitzien. 
Zaterdagmiddag 5 november vindt 
om 14.00 uur in de kapel de eindju-
rering plaats. Dat gebeurt eveneens 
door twee leden van de vereniging
van de wedstrijd ‘ Kind en Dier ‘. Elke
deelnemer wordt beloond met een
prijsje en in elke diersoort wordt een
winnaar aangewezen. De deelname is
gratis.

P.K.V. telt ongeveer 80 leden en is
een bloeiende vereniging. Leden van
de vereniging behalen grote succes-
sen op regionale en landelijke shows.
Ook dit jaar is er op zondag een 
verkoopklasse aanwezig. Leden van
P.K.V. zetten er dieren te koop. Op 
deze manier kan men aan een dier
komen van een bekende en erkende
fokker. De verkoopklasse bestaat uit
verschillende soorten hoenders, ko-
nijnen en cavia’s. Opgave voor Kind
en Dier voor 19 oktober bij Fabio van
Olst, tel. 06-19659036 of per e-mail
fabiovanolst@hotmail.com. Zie ook
advertentie.

Kind en Dier Bronckhorsterkleindierenshow

Vorden - Op 4, 5 en 6 november 
organiseert de Pluimvee en Ko-
nijnenvereniging Vorden in de 
kapel in het buurtschap Wilden-
borch, de Bronckhorsterkleindie-
renshow. Sinds 1995 organiseert 
de vereniging de wedstrijd Kind 
en Dier. Door deze activiteit is de 
afgelopen jaren het aantal jeugd-
leden van de vereniging geste-
gen.

De ‘60’s aLive Band’ is een nieuwe 
band met als passie ‘Let the Old 
Times Rock’. Onlangs organiseerde 
de band haar ‘Try-Out’ party om zich 
aan het publiek te presenteren en 
afgelopen zondag waren ze te horen 
tijdens de ‘Open Zondag’ met Smoks 
Hanne Rit.
Drijfveer vormen de jaren zestig, roe-
rige maar mooie jaren. Vier van de 
vijf muzikanten maakten deze peri-
ode bewust mee als tiener. Het vijfde 
lid, toetsenist Michiel, is pas 17 jaar 
oud, maar deelt dezelfde passie. De 
protestperiode, de lange haren, de 
provo- en hippie tijdperk, het leverde 
geweldige muziek op, die de band wil 
laten herleven. De band bestaat uit 
Ralph Lorjè-drums, Andre Jolmers-
bas, Arno Molenaar-gitaar, Michiel 
Regelink-toetsen en Gerrie Evers-
zang/gitaar. 2011 zal de Big Bounce 
Band tussen 20:00 en 22:00 uur optre-
den in het programmalive@ideaal.
org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ 
in Zelhem wordt uitgezonden. 
De Big Bounce Band (woensdagavond 
19 oktober) is als jeugdband van de 
Big Band ‘Melody & Rhythm’ in 1982 

opgericht door de bekende Ameri-
kaanse bandleider Hal Schiff. Door-
dat de Big Bounce Band een geheel 
eigen repertoire opbouwde, ging de 
band al snel zijn eigen weg. Het re-
pertoire omvat een breed scala aan 
muziek van Swing, zoals o.a. bekend 
van het orkest van Count Basie tot 
Latin, Blues en Funk. Pop maakt ook 
onderdeel uit van de band en is goed 
vertegenwoordigd met nummers van 
Stevie Wonder, Björk, Joe Cocker en 
anderen.
De leden komen uit Arnhem en de 
Achterhoek waarbij de blazerssectie 
bestaat uit de gebruikelijke saxen, 
trombones en trompetten. Er is een 
solide ritme-sectie bestaande uit een 
bassist, drummer, gitarist en pianist. 
Zangeres Nicole zorgt bij de optre-
dens voor een welkome afwisseling 
van de instrumentale nummers. Vin-
cent Bergervoet staat sinds 2009 als 
dirigent voor deze enthousiaste groep 
amateurmuzikanten.

U kunt wekelijks de uitzendingen van 
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ 
bijwonen (er wordt geen entreegeld 

gevraagd) of beluisteren via Radio 
Ideaal en de livestream website Radio 
Ideaal. Bands en artiesten die ook live 

in het programma willen komen spe-
len, kunnen mailen naar live@ideaal.
org of schrijven naar Ideaal Radio, Te-

levisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.
org Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Big Bounce Band LIVE@IDEAAL.ORG
Zelhem - Deze week staat de ‘60’s aLive Band’ tussen 20.00 en 22.00 
uurcentraal in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de 
Mallemolen’ in Zelhem wordt uitgezonden. Volgende week woensdag 
(19 oktober) komt de Big Bounce Band naar Zelhem voor een optreden 
in het programma.

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



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

De schitterende stem van Lisette Em-
mink (sopraan), het gepassioneerde 
vioolspel van Camilla van der Kooij 
en de zeer professionele begeleiding 
op de vleugel door Josje Goudswaard. 
In wisselende samenstelling werd het 
programma neergezet. Goudswaard 
en Van der Kooij speelden samen 
een hartstochtelijke Czardas van de 
componist V. Monti. Dat deze musici 
ook kunnen arrangeren lieten zij ho-
ren met La Valse d’Amelie. Een werk 
van de componist Y. Tiersen. Niet alle 
componisten waren bekend bij het 

publiek. Wel natuurlijk Het Ave Maria 
van G. Caccini en de Dance Macabre 
van Saint-Saens. In de pauze liet het 
publiek zich zeer lovend uit over het 
optreden. Meerdere mensen vertelden 
kippenvel te hebben gekregen, tel-
kens als Lisette weer een ontroerend 
lied bracht. Anderen waren onder de 
indruk van de violiste, weer anderen 
roemden de goede begeleiding op de 
vleugel. Een ware verrassing voor de 
organisators van de KunstKring waren 
de stemmen van de pianiste en de vi-
oliste, die bij meerdere nummers hun 

zangkwaliteiten lieten horen. Harmo-
nieus en goed geoefend samenspel dat 
doet vermoeden dat deze drie dames 
ook als zangtrio een goed figuur zou-
den slaan.

Na een staand applaus en een mooie 
toegift was de conclusie dat een con-
cert met een zangeres vaker op het 
programma van de KunstKring moet 
staan.Volgende concert van de Kunst-
KringRuurlo op 5 november in het 
Kulturhus. 
Zie www.kunstkringruurlo.nl

Optreden van het Tuschinski Trio

KunstkringRuurlo 
startte nieuwe concertseizoen

Ruurlo - Op zondagmiddag 2 oktober, de warmste dag in oktober sinds 80 jaar, genoot het publiek met volle teugen van het hartverwar-
mende programma “De mooiste filmmelodien”. In een ongedwongen setting liet het Trio zien wat het in huis had.

Voor zaterdagavond 15 oktober zijn 
uitgenodigd het Lichtenvoords Man-

nenkoor en Miracle sound en een bar-
bershopkoor uit Doetinchem. Twee
koren verschillend van aard en reper-
toire, die samen borg staan voor een
afwisselend programma. Daar komt 
bij dat beiden onder leiding van staan
van dezelfde dirigent Jurrien Zaag-
man uit Zutphen.

Concert Wilibrorduskerk 
Hengelo
Hengelo - De werkgroep Willi-
brord Cultureel van de Willibror-
duskerk in Hengelo Gld. start 
haar concertseizoen met een con-
cert van een tweetal koren.

In 1 jaar zijn er 320.000 Jekko’s ver-
spreid in heel Nederland. De gebrui-
kers zijn enthousiast, blijkt uit on-
derzoek door TNS NIPO. Meer dan 
70% van de gebruikers zou anderen 
een Jekko aanraden. Ruim 80% is van 
mening dat Jekko bijdraagt aan een 
beter milieu. Het hele gezin is betrok-
ken bij de inzameling van afgedankt 
e-waste. De Jekko wordt in huis ge-
haald door vrouwen (via beurzen), 
mannen (via winkels) als kinderen 
(via school). Met resultaat: er werden 
het afgelopen jaar meer energiezuini-
ge lampen, kleine apparaten en bat-
terijen verzameld en ingeleverd.
Mannen zijn de grootgebruikers van 
de Jekko. Zij leveren het liefst in bij 
de milieustraat, terwijl vrouwen juist 
vaker in winkels inleveren. De Jekko 
is het populairst onder 55-plussers, 
die het vaakst van plan zijn om hem 
te blijven gebruiken.

JEKKO TRAKTEERT
Jekko is jarig en trakteert drie Jekko-
gebruikers. Zorg dat u een Jekko in 
huis hebt, hang de advertentie uit 
deze krant voor uw raam en schrijf u 
in op wecycle.nl/jekko. Dan maakt u 
de komende drie weken kans op een 
elektrische scooter!

RECYCLING DOOR WECYCLE
Kleine elektrische apparaten kunnen 
voor 75% worden gerecycled, spaar-

lampen zelfs voor meer dan 90%. Op
de manier hoeven we minder grond-
stoffen uit de natuur te halen en ver-
dwijnen schadelijke stoffen niet in 
het milieu. Dan moeten de gebruikte
spullen wel goed worden geschei-
den en op de juiste plek belanden.
Wecycle werkt hiervoor samen met
gemeenten, kringloopbedrijven, de
detailhandel, het onderwijs, clubs &
verenigingen en consumenten. 
Ook garandeert Wecycle dat het e-
waste niet wordt gerecycled in lan-
den waar weinig aandacht is voor
mens en milieu.

Wecycle-inzamelbox houdt apparaten en 
spaarlampen uit vuilnisbak
Jekko helpt al 1 jaar inzamelen

Inzamelbox Jekko helpt afgedankte kleine elektrische apparaten en
kapotte spaarlampen (e-waste) en lege batterijen gemakkelijk te ver-
zamelen en gescheiden in te leveren. Het resultaat na 1 jaar: bijna 90%
van de mensen die een Jekko in huis hebben, gebruikt deze. Jaarlijks
verdwijnt 33 miljoen kilo aan klein e-waste in de vuilnisbak. Daarmee
gaat dit verloren voor recycling. Wecycle wil dit tegengaan en Jekko
helpt daarbij. De inzamelbox wordt gratis verspreid via onder meer
scholen, winkels, gemeenten en beurzen of kan tegen verzendkosten
worden besteld.

Er zijn mooie routes uitgezet. De wan-
delaars kunnen genieten van verschil-

lende landschappen in herfsttooi. Er
zijn afstanden van 5, 10, 15, 20 en 30
kilometer. Elke afstand heeft halver-
wege een plek om te rusten. Deelne-
mers voor 20 en 30 kilometer kunnen
starten tussen 09.00 en 10.00 uur. 

De start voor de overige afstanden is
tussen 10.00 en 14.00 uur. Voor meer
informatie: tel. 0314-641531 en 0575-
463013 of www.wsvdeploeg.tk

Herfstkleurenwandeltocht 
in Veldhoek
Veldhoek - Wandelsportvereni-
ging de Ploeg organiseert op za-
terdag 22 en zondag 23 oktober 
weer de traditionele Herfstkleu-
renwandeltocht. De start is vanaf 
sportcomplex De Veldhoek, Var-
sselseweg 55, gelegen tussen Zel-
hem en Ruurlo.

Speciaal voor de opening heeft danse-
res JiHyun Youn (Korea) in de vorm 
van een performance haar eigen 
kunstwerk gemaakt. Haar fascineren-
de dans werd vastgelegd door Yunjoo 
Kwak (Korea) en is nu op video te zien 
in de galerie. De internationaal be-
kende Monali Meher (India) deed on-

langs nog mee aan de tentoonstelling 
Rebelle in het Museum voor Moderne 
Kunst Arnhem. Bij ‘Who’s Afraid of 
Oriental Girls’ laat zij de installatie 
Wrapped Bed, tekeningen op foto’s 
en objecten zien. De uit Japan afkom-
stige Miyuki Okuyama fotografeert 
met wegwerpcamera’s. Dit levert 

onscherpe hoeken op waardoor de 
werkelijkheid wordt vertekend. Op 
dit moment laat ook Kunsthal Kade 
in Amersfoort werk van haar zien bij 
de tentoonstelling Marklin World. Sa-
menstelster van deze unieke tentoon-
stelling is Lee Eun Young (Korea). In 
haar poëtische installaties laat zij een 
zoektocht naar haar verleden zien 
aan de hand van foto’s en objecten. 
Deze brengt zij samen tot een eigen 
verhaal.

Galerie Espace Enny

Opening unieke tentoonstelling

Laag Keppel - Zondag 2 oktober heeft Max Meijer de museale groeps-
tentoonstelling ‘Who’s Afraid of Oriental Girls’ geopend in galerie Es-
pace Enny aan de Dorpsstraat.De vijf uit Azië afkomstige kunstenaars 
leggen in hun werk een verbinding tussen de Oosterse en de Westerse 
wereld.
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Meike leeft in constante verbazing 
over de Dingen die Voorbijgaan. 
Voordat je iets hebt kunnen vastpak-
ken, ligt het alweer achter je en kan 
je alleen nog omkijken naar hoe het 
steeds verder uit het zicht raakt. Ook 
verhaalt ze over de Dingen die Had-
den Kunnen Zijn, de levens die je niet 
hebt geleefd. Van achter de piano 
bezingt Meike dit alles met een licht-
voetige melancholie. Ze wordt op 22 
oktober muzikaal bijgestaan door 
fluitist Remko de Landmeter en con-
trabassist Vasilis Stefanopaulos. Uit 
het juryrapport: ‘Meike Veenhoven 
brengt haar publiek met haar perfor-
mance op een uitzonderlijkemeesle-
pende wijze in vervoering. Zij laat je 
op een prachtige wijze toetreden in 
haar belevingswereld. Haar zelf ge-
componeerde muziek is betoverend 
te noemen. Haar ontroerende zang, 
begeleid door haar eigen pianospel, 
is van uitzonderlijk hoog niveau. Zij 

laat je van begin tot eind genieten.
Dit is een pure kunstvorm, hetgeen
kleinkunst ook behoort te zijn.’
Meike Veenhovem (1974, wonend in
Utrecht) studeerde Zang Lichte Mu-
ziek/Muziektheater en Schoolmuziek
aan het Rotterdams Conservatorium. 

Ze zong in diverse formaties van de 
vocale improvisatiegroep VoiceWise
tot de volksmuziekgroep Pendel en 
de Keltische cross-over folkgroep Air
Laut. Ze speelde in de Joop van den 
Ende productie Rex en in de musi-
cal Assassins op de Parade. In 2005
heeft ze Rep en Roer Muziektheater-
producties opgericht. Rep en Roer
produceert musicals te spelen door
kinderen. Zie ook www.meikeveen-
hoven.nl Kijk voor meer activiteiten 
op www.natuurmonumenten.nl en
volg ons op twitter @ctgelderland
voor meer informatie: Willem Regtop
0575-555560 of 06- 54280655

Theaterconcert Meike Veenhoven 
kasteel Hackfort

Vorden - Meike Veenhoven, winnaar juryprijs Utrechts Kleinkunst Fes-
tival 2010, is zaterdag 22 oktober opnieuw te gast in kasteel Hackfort
bij Vorden. Meike Veenhoven schrijft en zingt luisterliedjes onder de
titel: Liedjes van Weemoed en Andere Gevoeligheden. Het theatercon-
cert in de prachtige Westerholtzaal begint om 20.00 uur. De muziek
van zangeres Meike Veenhoven is intiem en komt recht uit hart. Ze
speelt piano en zingt met lichtvoetige weemoed over liefdes die had-
den kunnen zijn. Net als je even flink hebt moeten slikken, tovert
ze weer een glimlach op je gezicht. Belangstellenden kunnen kaar-
ten reserveren via www.natuurmonumenten.nl of de Ledenservice,
tel 035 – 6 55 99 55. Vooraf aanmelden is noodzakelijk, wegens de te 
verwachten grote belangstelling is tijdige reservering aan te bevelen!
Natuurmonumenten, beheerder van landgoed Hackfort, is gastheer
van deze avond.

De start vindt zaterdag plaats aan 
de Eikenlaan, tegenover de voetbal-
velden van SV Ratti. Daar is ook de 
inschrijving. Verwacht wordt dat de 
eerste rijder om 08:30 uur van start 
zal gaan voor een uitdagende route 
van 65 km. (De deelnemers in de 
klasse Inters rijden het parcours vier 
keer, de nationalen en de rijders met 
een daglicentie rijden drie ronden). 
In het parcours zijn per ronde drie 
klassementsproeven opgenomen. 
De eerste crossproef is aan de Schut-
testraat bij de familie Beumer. Deze 
proef is dit jaar langer dan voorheen. 
Proef 2 vindt plaats in het buurtschap 

Delden,een intensieve proef met di-
verse smaakmakende passages dus 
veel spektakel. Proef 3 wordt bij de 
familie Berenpas aan de Mosselseweg 
gehouden. Weliswaar geen lange 
proef maar wel intensief en met een 
mooie opstap/afsprong erin.
Ook de tijdcontroles met service aan 
de Sluiterdijk en aan de Eikenlaan, 
zijn interessant om even langs te gaan 
om een kijkje te nemen. Hier voeren 
de deelnemers zelf onderhoud aan de 
motor uit . De assistentie die verleend 
mag worden beperkt zich tot het tan-
ken van de motor en het verzorgen 
van de rijder. De Oost Gelderland Rit 

is zeer gevarieerd en bevat veel bos 
passages. De cross/enduro commissie 
is al een behoorlijke tijd bezig om er 
een mooie aantrekkelijke route van 
te maken.
Overigens kan de organisatie nog 
best wat hulp gebruiken. Mocht je 
in het weekend van 15 oktober be-
schikbaar zijn om te helpen, tijdens 
de enduro of zondags met opruimen 
en je bent nog niet benaderd door de 
organisatie? Meld je dan aan bij: Jo-
hannes van Kempen via 06-53776175 
of johannes.vankempen@chello.nl 
Wat de rit betreft: Tot de favorieten 
behoren onder meer: Amel Advokaat 
(leider in het tussenklassement E 1), 
Erwin Plekkenpol (idem klasse E 2), 
Mark Wassink (idem klasse E3), Bas 
Klein Haneveld (klasse N 1), Mark Pe-
pers (klasse N 2). Ook het clubteam 
van VAMC De Graafschaprijders is 
torenhoog favoriet. Van de tot dusver 
verreden vier enduro’ s heeft het Vor-
dense team er liefst drie gewonnen!

Vrijwel grootste Enduro in Nederland

De Graafschaprijders organiseert 
Oostgelderlandrit

Vorden - VAMC De Graafschaprijders organiseert zaterdag 15 oktober 
namens de KNMV voor de 48e keer de Oost Gelderland Rit. Tijdens de-
ze ONK enduro (dus meetellend voor het Nederlands kampioenschap) 
komen naar schatting ruim 300 rijders aan de start en is op de KNMV 
kampioensrit na, de grootste endurorit in Nederland. Bij de Vordense 
motorclub komen vooraf en tijdens de rit ongeveer 150 vrijwilligers 
in actie, die de ‘day-after‘ (zondag 16 oktober) alle wegen weer in de 
oorspronkelijke staat zullen terug brengen.

Aanvankelijk telde de regio vier af-
delingen: Keijenborg, Steenderen, 
Wichmond/Vierakker en Zutphen. 
Later kwamen daar Hengelo, Vorden 
en Warnsveld bij. De Zutphense afde-
lingen werden opgesplitst in Noord, 
Zuid en De Hoven. Inmiddels zijn 
Keyenborg en Hengelo gefuseerd. De 
acht afdelingen tellen gezamenlijk 
250 vrijwilligers die zich bezig hou-
den met de zorg en activiteiten voor 
rond de 1000 gasten. Het regiobe-

stuur is zeer trots op de zilveren mijl-
paal en wil dat gaan vieren.
Dat gebeurt op zaterdag 22 oktober 
in de feestelijk aangeklede sporthal 
’t Jebbink in Vorden. S’middags om
14.30 begint het feest voor de gas-
ten en s’avonds om 20.00 uur voor 
de vrijwilligers en introducé’s. Na de
ontvangst (koffie met ‘wat lekkers‘)
krijgen de aanwezigen een musical-
show voorgeschoteld dat wordt ge-
bracht door de Musical Selection Sin-
gers (MuSeSi), een gezelschap van 45
man dat al bijna 20 jaar bestaat. Voor
de pauze wordt een selectie van num-
mers uit bekende musicals ten geho-
re gebracht. Onder meer uit My Fair
Lady, The Lion King, Heerlijk duurt
het langst, Mama Mia, Sweet Charity
etc. Na de pauze worden hoogtepun-
ten uit ‘De Jantjes’ gespeeld en gezon-
gen.

25 jaar Zonnebloem Regio Ysselstreek
Jubileumviering in sporthal 
‘t Jebbink te Vorden
Vorden - In 1949 werd in Neder-
land de Nationale Vereniging De 
Zonnebloem opgericht en bestaat 
dus inmiddels al 62 jaar. Regio 
Ysselstreek is daarmee vergele-
ken nog maar een ‘jonkie’, want 
deze afdeling van De Zonnebloem 
werd op 9 oktober 1986 opgericht 
en bestaat dus 25 jaar.

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

Carola Buitenhuis is psychologe en 
gewichtsconsulent. In haar uitleg ver-
telde ze wat eten nu met psychologie 
te maken heeft en waarom men uit 

drie maatglazen sap altijd de medium 
kiest. Advies gaf ze ook, hoe iemand 
kan leren nee te zeggen. Zoals geen 
reden noemen, positief nee zeggen of 

tijd nemen om erover na te denken. 
Ook werden nog enkele technieken 
van telemarketeers besproken, zoals 
de deur in huis techniek en de ja flow 
techniek. Aan het eind van de avond 
deden de aanwezige dames nog en-
kele ontspanningsoefeningen. 
Carola werd bedankt voor haar le-
zing en met het lezen van het gedicht 
‘Handen’ werd de avond afgesloten.

Passages Bronckhorst leren voor 
henzelf opkomen

Toldijk - Maandag 3 oktober was de jaarlijkse gezamenlijke avond van 
Vrouwenvereniging Passage. De dames van Passage Warnsveld-buiten, 
Hengelo Gld., Zelhem en Toldijk, in totaal maar liefst 100 dames wer-
den welkom geheten in Café Den Bremer te Toldijk. Carola Buitenhuis 
was deze avond de gastspreekster.

Carola Buitenhuis sprak voor 100 dames van Passages uit Bronckhorst.
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Voor de pauze stond singer/songwri-
ter Jasper Smit op het toneel. Van 
de eerste noot tot het laatste woord 
heeft het publiek ademloos naar hem 
geluisterd. Liedjes uit het leven gegre-
pen, maar geen smartlappen. Poëzie 
op muziek, zichzelf begeleidend op 
piano of gitaar, en dan gezongen met 
een stem die ontroert. Jasper is een 

boeiend verteller; vooral door de af-
wisselende perspectieven van waar-
uit hij de situaties bezingt. Naast de 
humor wordt, in het kort , ook de ge-
voelige snaar geraakt. In 2013 zal het 
tweetal zeker weer op het podium 
van TOM staan. (Zie voor een impres-
sie www.theateronderdemolen.nl on-
der ‘Artiesten’ bij Jasper Smit en bij 

Mees.) Aanstaande zondag 16 oktober
zingt en speelt Rita Boshart in TOM,
Lindeseweg 29 te Vorden. Aanvang 
15.00 uur. Reserveren via de webstek
of via 0575 555783. Indien geen ver-
voer of men wil liever niet alleen? Tot
vrijdag 14 oktober 12.00 kan men bel-
len met 06- 57079558. U wordt dan 
opgehaald en thuisgebracht.

Kleinkunst van de bovenste plank in TOM

Vorden - Afgelopen vrijdag was er in Theater Onder de Molen een op-
treden van Jasper Smit uit Amsterdam en Merel van Laake uit Utrecht. 
De organisatie betreurde het dat de publieke belangstelling voor het 
optreden van deze toptalenten tegen viel. Mees (Merel van Laake) 
bracht als try-out haar nieuwe soloprogramma waarin ze veel kanten 
van zichzelf liet zien. Alle nummers van eigen hand, zichzelf op gitaar 
begeleidend. Het publiek pakte ze helemaal in met het liedje over haar 
oma en de babydekentjes, die oma in grote getale gebreid heeft. Zeer 
muzikaal en prachtig gezongen.

Merel van Laake Jasper Smit

De speelse opzet van Kunst & Kitsch 
maakt een bezoek aan Bronkhorst 
tussen 11.00 en 17.00 uur aantrek-
kelijk. Tineke Roorda en Walter 
Stellaart stellen elk een kunstwerk 
beschikbaar als prijs van een te hou-
den loterij, waarvoor maar 100 lo-
ten beschikbaar zijn à 5 euro. Ook 
de houtkunstenaar Otto Koedijk uit 
Brummen biedt daarvoor een hou-
ten schaal aan als prijs. De kramen 
worden niet alleen bemand door Li-
onsleden. Tevens is er keramiek, een 
hoedenmaakster, zilveren sieraden, 

beeldende kunst, beelden, glaskunst, 
snuisterijen, bloemsierkunst, hout-
sculpturen en een quiltster. Maar ook 
brocante en 2e handsboeken, evenals 
Achterhoekse honing, bijzondere 
postzegels, ansichtkaarten en leuke 
dameskleding zijn vertegenwoordigd. 
Om 16.45 uur zal de uitslag van de 
loterij bekend gemaakt worden door 
de president van Lionsclub Bronck-
horst. 
Het stadje Bronkhorst is altijd een 
trekpleister voor toeristen en men-
sen uit de directe omgeving om te 

bezoeken. Het plein achter de Kapel 
zal die dag dus vol gezellige kramen 
staan. Op vele plaatsen in de gemeen-
te Bronckhorst wordt men op de 
hoogte gesteld van deze activiteit; bij 
de VVV’s, bij de bibliotheken, restau-
rants en campings, bij supermarkten 
en overige plaatsen waar veel mensen 
komen om zich te laten informeren 
over wat te doen is in de gemeente. 

De Lionsclub Bronckhorst verzorgt 
het hele jaar door activiteiten, waar-
mee fondsen geworven worden voor 
Goede Doelen. Inmiddels bekend is 
de tulpenactie in het voorjaar, maar 
ook de Koffieconcerten in de Kapel 
van Bronkhorst; dit najaar weer op 
zondagmorgen 30 oktober vanaf 
11.00 uur.

Kunst&Kitschmarkt Bronkhorst

Bronkhorst - Lionsclub Bronckhorst organiseert op zaterdag 22 okto-
ber van 11.00 tot 17.00 uur een Kunst & Kitschmarkt in Bronkhorst 
op het plein achter de Kapel. Het is een gevarieerde markt, waaraan 
12 deelnemers hun medewerking verlenen. De Lionsclub wil hiermee 
geld bijeenbrengen voor één van haar Goede Doelen.

De hoedenkraam van Frida Pelgrum.

Het Groene Kanaal zorgt er voor dat 
er ook bij hoog water op de IJssel nog 
water uit de bovenloop van de Baakse 
Beek en de Veengoot naar de IJssel 
kan worden afgevoerd. Dat kan dan 
niet meer via de natuurlijke beneden-
loop.
Het Groene Kanaal is ontworpen om 
zonder problemen water te kunnen 
afvoeren tot een waterstand van 9,50 
meter. Vanaf dat waterpeil lopen 
de retentiegebieden ten noordoos-
ten van Wichmond (de boezem van 
Hackfort) en de Bakerwaard (ten wes-
ten van Wichmond) vol. Volgens de 
geldende modelberekeningen komt 
dat ongeveer eens in de honderdveer-
tig jaar voor. Door de inzet van het 
Groene Kanaal bij hoogwater, wordt 
het risico op extreme wateroverlast 
in Zutphen en omgeving beperkt.

Tijdens het hoogwater van 1995 
waren de berekeningen nog niet zo 
verfijnd als nu, maar bleek een toen 
optredende maximale waterstand 
van 9,25 meter geen problemen op 
te leveren. Ook de kaden konden de 
hoge waterstand probleemloos aan. 
Toen tijdens het laatste hoogwater in 

januari 2011 bij een waterstand van 
8,70 meter zandmeevoerende wellen
optraden, ontstond er twijfel over de
stabiliteit van de kaden van het Groe-
ne Kanaal. Er is toen direct 24-uurs
dijkbewaking ingesteld en opdracht
gegeven opnieuw de stabiliteit te on-
derzoeken. Uit dit onderzoek blijkt
nu dat de kaden nog maximaal 8,95
meter kunnen keren. Daarmee neemt
de kans dat de retentiegebieden inge-
zet moeten worden fors toe, tot meer
dan eens in de tien jaar. Onder in-
vloed van de klimaatverandering zou
dat zelfs kunnen oplopen tot eens
in de drie jaar. Het waterschap wil 
daarom de kaden versterken. De ma-
nier waarop moet echter afgestemd
worden met het Rijk en de provincie
Gelderland.

Uit een voorverkenning door het 
waterschap zijn verschillende moge-
lijkheden om de kaden te versterken
naar voren gekomen. Deze variëren
van een minimumvariant die 2 mil-
joen euro kost, tot een forse verbe-
terslag, met het aanleggen van on-
derhoudsbermen, waardoor tevens 
het onderhoud makkelijker wordt en
minder schaderisico met zich mee-
brengt, maar ruim 10 miljoen euro
kost. 
De kaden kunnen niet meer voor het
eerstvolgende hoogwaterseizoen wor-
den verbeterd. In de periode totdat de
kades zijn verbeterd worden daarom
extra noodmaatregelen voorbereid 
voor extreme situaties. Het gaat dan
om extra dijkbewaking bij hoge wa-
terstanden en het eerder inzetten van
retentiegebieden in de Bakerwaard
en bij de Baakse Beek.

Waterschap wil Groene 
Kanaal versterken
De kades langs het Stroomkanaal 
van Hackfort, ook wel het Groene 
Kanaal genoemd, moeten verbe-
terd worden. De kades kunnen 
nu minder hoog water aan dan 
gedacht. Dat blijkt uit een onder-
zoek door Arcadis. Waterschap 
Rijn en IJssel heeft het onderzoek 
laten uitvoeren toen er twijfel 
rees over de stabiliteit van de ka-
den tijdens het laatste hoogwater 
in januari van dit jaar.

Een heerlijk ontspannende massa-
ge, geeft u een verkwikkend gevoel, 
en de bloeddoorstroming in het ge-
zicht komt goed op gang. 

Boekt u de maand oktober en no-
vember een voetreflexbehandeling 
of een voetmassage/en of voetpak-
king krijgt u daarbij dus de ge-
zichtsmassage cadeau.

Belt u voor meer informatie of af-
spraak met Jolande. 0614945936

Gezichtsmassage met een 
jadesteen
Bij praktijk Balans heeft u de 
kans een gezichtsmassage met 
een jadesteen gratis uit te pro-
beren.
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Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening, 

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

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

Hoveniers  |  Boomverzorgers  |  Groenvoorzieners

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

www.inhetgroen.com

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

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

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

Nu ook biologische producten 
in ons assortiment!

Stoofperen St. Remy of Giezer Wilderman 3 kilo 1.50
Zoete Mandarijnen 20 voor 1.99

Heerlijke sappige Sinaasappelen 20 voor 2.99
Handappelen o.a. Elstar of Cox 3 kilo 1.99
Aardappelen Surprise of Eba 10 kilo 2.99

Grote Bildstar 10 kilo 1.99 op = op
Volop Boerenkool zo van ’t land

Kadotip!! Doe het met een streekproducten-pakket!!

Doetinchem
Halseweg 3 A 

Hengelo Gld
Iekink 3

Op een unieke locatie, landelijk gelegen met 
schitterend vrij uitzicht over de landerijen van 
De Slangenburg, halfvrijstaande woonboerderij met 
fraai aangelegde tuin, berging en dubbele carport. 
Bouwjaar 1906 en stijlvol gerenoveerd in 1999.  
Ind.: entree, hal, toilet, woonkeuken met luxe inrich-
ting, trapkast en provisieruimte, lichte tuingerichte 
woonk. met schouw, houtkachel en origineel balken 
plafond. Badkamer met bad en meubel.1e verd.: 
overloop, 3 slpk., was- droog en stookruimte. Veel 
vaste kasten. Alle kamers zijn v.v. één of meerdere 
“Velux” ramen. Inh 325 m3, oppervlakte 1625 m2, 
verw. dmv Atag Enigna HR combi.

Op fijne locatie in het centrum gelegen, uitstekend 
onderhouden, modern 3 kamer appartement met 
terras en garagebox. Ind.: hal, moderne  bad kamer 
met ligbad, douchehoek, wastafel en toilet,  
2 slaapk. (ca 14 en 8,5 m²), berging met stookruim-
te en opstelplaats voor wasapp., woonkamer met 
houtkachel en moderne open keuken met inbouw-
app. en schuifpui naar terras (Z). App. grotendeels 
v.v. een natuurstenen vloer met vloerverwarming. 
Bouwjaar 1991, gebruiksopp. ca. 80 m², inh. ca. 
230 m³. Nefit HR combiketel. Servicekosten ca. 
€ 165,= p.m. incl. o.a. bouwkundig- en tuinonder-
houd, schilderwerk, opstal- en glasverzekering. 

Vraagprijs  335.000,= k.k.

Vraagprijs 195.000,= k.k.

Toldijk
Zutphen Emmerikseweg 43

Hengelo Gld
Heideweversweg 2

Vorden
Mispelkampdijk 5

Hengelo Gld 
Spalstraat 49

In het dorp Toldijk, centraal gelegen t.o.v. Doetin-
chem en Zutphen, karakteristiek vrijstaand woon-
huis met stenen garage, forse berging/hobbyruimte 
en fraaie diepe tuin met veel privacy. Ind. : entree, 
hal, toilet, ruime droge kelderruimte, forse woonk. 
(ca. 35 m2) met haard. Lichte badk. met bad, douche-
hoek en wastafel. Grote woonkeuken, bijkeuken  
met was- droog- en stookruimte. Aangebouwde 
 berging/hobbyruimte van 35 m2. Verd.: overloop, 
4 slaapk., sanitaire ruimte met v.w. en toilet.  
Via vlizotrap is de zolder bereikbaar. Bwj 1950, inh. 
woning ca. 480 m3, berging/hobbyruimte ca. 100 m3. 
Opp 910 m2, verwarming dmv. HR combi ketel (2010). 

In het buitengebied gelegen helft van dubbele woon-
boerderij met garage en schuren. Het pand omvat 
2 woon eenheden, bestaande uit: Voorhuis: entree, 
toilet, hal, moderne keuken met inbouwapparatuur. 
Woonkamer met schouw en bijkeuken. 1e verd.: 3 
slaapkamers en badkamer met bad, v.w. en 2e toilet. 
Achterhuis: (in 1991 verbouwd) hal, toilet, woonkamer 
met aansluitend de keuken, slaapkamer, badkamer 
met douche, vaste wastafel, 2e toilet en berging. 
1e verd.: 3 slaapkamers. C.v. gas (Nefit 1993 en 
2010), gedeeltelijk dubbel glas. Voorzien van eter nit 
dakbeschot en diverse rolluiken. Bouwjaar ca. 1930. 
Perceelsopp. is 1055 m² en de inhoud is ca. 690 m³. 

Stijlvolle met rietgedekte voll. gerenoveerde 
woonboerderij (1907, gem. monumentenlijst) aan 
de rand van de bebouwde kom op 2.851 m² grond. 
Ind.: hal met bordestrap, woon- en eetkamer, 
speelkamer, eetkeuken v.v. app., kantoor, toilet, 
bijkeuken, slaapkamer, badkamer met ligbad, 
douche en toilet. Berging met deeldeuren. 1e verd.: 
overloop, toilet, stookruimte, 4 slaapkamers en 
badkamer met douche. Kapschuur met vaste trap 
naar overloop en 2 aparte ruimten. Fraaie tuin met 
terras, verharde oprijlaan en ruime parkeerplaats, 
geheel afgesloten d.m.v. een elektr. bediend hek-
werk. Inhoud ca. 950 m³ en woonopp. ca. 300 m². 

Vraagprijs  349.500,= k.k.

Vraagprijs  329.000,= k.k.

Vraagprijs 749.500,= k.k.

Vraagprijs  379.000,= k.k.

De Bos Makelaardij og bv
Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen
Postbus 4012, 7200 BA Zutphen
Telefoon (0575) 51 66 35, Telefax (0575) 54 66 14
E-mail    info@debos.nl

Internet   www.debos.nl

     Hypotheekrente 

vanaf 2,95 %

In de kern van Hengelo, zeer vrij gelegen vrijstaand 
woonhuis met garage. Indeling: entree, toilet, werk/ 
studeer/slaapkamer (ca. 12 m²), L-vormige woon-
kamer (41 m²) met leistenen vloer, vloerverwarming, 
open haard, schuifpui en elektrisch bedienbare 
rolluiken. Naast de vloerverwarming, radiatoren met 
thermosstaatknoppen. Moderne half open keuken 
(mei 2007). Bijkeuken met aansluitend werkkamer  
(13 m²) en inpandige garage met zolder. 1e verdieping: 
3 slaapkamers, veel vaste kasten. Luxe badkamer 
met bad, toilet, dubbele wastafel en inloopdouche. 
C.v. gas combi (2002), thermopane. Fraaie tuin. Bouw-
jaar 1979. Totale grondopp. 570 m². Inhoud ca. 510 m³.

OPEN DAGEN:
IEDERE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND

11.00 - 17.00 UUR 

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
TUINONTWERP 

TUINAANLEG (RENOVATIE) 
TUINONDERHOUD 
(SIER)BESTRATING 

VIJVERS 

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

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

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

EETCAFÉ
FEESTZAAL

DE  VELDHOEK
 Varsselseweg 55
 7255 NR Veldhoek
 Tel. (0573) 461061

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

Onbeperkt 
Gamba’s! 

Gebakken gamba’s 
met friet en rauwkost     18, 95
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‘t HOEKJE
eetcafé

Weekmenu
vanaf donderdag 13 oktober

Frisse salade 
met bospaddestoelen en spekjes

Stoofpotje van diverse soorten 
wild bereid in bokbier*

Geserveerd met aardappelpuree, 
groente en stoofpeertjes.

Notenparfait
met een amandelsaus

 22,50 p.p. 
incl. gratis glas Grolsch herfstbok

Herfstvakantie  kindermenu
PANNENKOEK met stroop, 
poedersuiker en versiering

KINDERIJSJE met vruchtjes, 
 slagroom en verrassing

 6,50 per kind 

Spalstraat 1, 7255 AA Hengelo Gld. 
Tel. 0575-461478

www.zwaanhoekje.nl
info@zwaanhoekje

Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg/Varsseveld  Telefoon 0315 24 29 29  www.bruggink-bv.nl

Bruggink...
OPEN HUIS
 vrijdag, zaterdag en zondag

14 t/m 16 oktober

Openingstijden Open Huis: 
vrijdag 13.30-21.00 uur 
zaterdag 9.00-16.00 uur 
zondag 11.00-16.00 uur

Een professionele kok beant-
 woordt al uw vragen over 
 keukenapparatuur.

Nieuwe afdeling design-keukens, 
fraaie badkamers en informatie over 
bouwen en verbouwen. 
Elk gezin ontvangt een leuke attentie.

Profiteer:

Kookplaat, Afzuigkap, 
Combi-oven, Koelkast 
en Vaatwasser 
voor een héél 
aantrekkelijke 
setprijs!

Bruggink is 
ook te zien 
op
23 Oktober 
rond 15:00 uur. 

ER IS EEN STIHL
VOOR ELKE JOB

DE VAKHANDELAAR, STERK IN STEVIG WERK

 

 

VOOR IEDER
WAT WILDS

JAN de WINKEL
landbouwmechanisatiebedrijf

bos- tuin en parkmachines

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl
Eerbeekseweg 19 - 6971 LB  Brummen Telefoon 0575 56 14 98 / Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (gld)  Telefoon 0575 44 16 88

U vindt ze natuurlijk bij:

STIHL heeft een motorzaag voor 
iedereen. Instapmodellen voor 
wie sporadisch haardhout wil ver-
zagen, zwaardere modellen voor 
wie geregeld een boom velt en 
professionele motorzagen voor
wie beroepshalve reuzen 
neerhaalt: ze zijn er allemaal. 
Uiteraard hebben we zowel ben-
zinemodellen als elektrische mo-
torzagen voor wie in geluidsarme 
omgevingen aan de slag moet. 
Het zijn stuk voor stuk pareltjes 
van vakmanschap die voor erg 
stehrk werk zorgen.

Met snelheden tot 90 meter per 
seconde krijgen de bladblazers 
en zuighakselaars van STIHL 
elk oppervlak schoon. U wilt het 
stil houden? Dan neemt u een 
elektrisch model. Als u graag 
iets meer power in handen hebt, 
opteert u voor een benzinemo-
del. Welke keuze u ook maakt, 
elke STIHL is een werkpaard 
dat van een  stevig stukje 
actie houdt. En van een groen 
blaadje naturlijk.

Zat. 15 oktober
in het café

BOKBIERAVOND
met rockband 

“Heibel”

in de discotheek
FLIRTNIGHT

wordt vervolgd...

Winnaar september: 
Mevr. Addy Rabelink

uit Lichtenvoorde

Ook meedoen? 
www.winnenmetweevers.nl

Dat mag je 
zelf beslissen, 

Addy!

Ellen, 
wanneer kan 
ik aan tafel?
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afd. Dialect

Wat is: A. Kale schegte: Blote benen; 
  “Mo’j dee zeen met deel kale schegte, daor is nog neet volle  
  zönne bi’je wes”.

 B. Arug: Eigenaardig, vreemd; 
  “Wat arug dat e oos eneugd hef”.

 C. Lichten: Bretels; 
  “Hendrik hef de boek te dikke, heek kan geen bokse dragen  
  zonder lichten”.

Antwoorden
We’j nog van too?

ZEER SUCCESVOL
Met nog een paar keer te gaan, kan 
al gezegd worden dat de Weeg- en 
Wandel!-groepen zeer succesvol zijn. 
Het wekelijkse contact en het uitwis-
selen van ervaringen geven naast de 
begeleiding door Dieke Harmsma 
een extra stimulans en stok achter 
de deur. Alhoewel je bij Dieke Harm-
sma geen dieet volgt maar juist leert 
om gewoon en gezond te eten en be-
wegen, vliegen bij enkele deelneem-
sters de kilo’s eraf. Bij anderen gaat 
het wat langzamer maar dat is in 
de groep geen enkel probleem. Men 
vindt dan juist steun bij elkaar. Ook 
het enthousiasme en de persoonlijke 
betrokkenheid waarmee Dieke haar 
cliënten begeleidt, werkt heel posi-
tief.

START NIEUWE GROEPEN HALF 
NOVEMBER
Het Weeg- en Wandel!-programma 
bestaat uit een wekelijks Weeg- en 
Wandelconsult in groepsverband ge-

durende tien weken. Half november
start Dieke Harmsma, Praktijk voor
Evenwicht met één of meer nieuwe
groepen, mits er voldoende deelname
is. Om aan dit programma deel te ne-
men is het verstandig om eerst een
individueel voedingsadvies bij Dieke 
Harmsma af te nemen. Dieke is een
bij de beroepsvereniging (BGN) gere-
gistreerd gewichtsconsulente en ze 
heeft zich met haar praktijk geves-
tigd in Vorden boven de Bruna. 

INDIVIDUEEL VOEDINGSAD-
VIES
Gezond eten lijkt misschien makke-
lijk, maar dat is het zeker niet. Bij-
voorbeeld door tijdgebrek of verkeer-
de informatie en door al dat lekkers
om ons heen hebben veel mensen 
een verkeerd voedingspatroon aange-
leerd. Voor elke cliënt stelt Dieke een
specifiek basisdagmenu samen aan 
de hand van het eigen eetpatroon. 
Niemand hoeft overigens honger 
te leiden tijdens de begeleiding van 
Dieke Harmsma, Praktijk voor Even-
wicht. Het is namelijk de bedoeling
dat iedereen het gezonde gewicht
voor altijd vast kan houden!

INFORMATIE
Heb je behoefte aan meer informatie?
Kijk op de website www.diekeharm-
sma.nl of mail naar welkom@dieke-
harmsma.nl. Bellen kan ook naar 06
33 014 543. Ook is het mogelijk om
eerst een afspraak maken voor een
gratis kennismakingsgesprek.

Weeg en Wandel! in Vorden groot succes!
Vorden - Sinds half augustus van 
dit jaar werken de deelneemsters 
van de Weeg en Wandel!-groepen 
in Vorden samen en met groot 
succes aan hun voedingsgewoon-
ten en leefstijl. Elke week komen 
de dames samen om te wegen bij 
Dieke Harmsma, Praktijk voor 
Evenwicht. Daarna wordt er met 
z’n allen gewandeld en ervarin-
gen uitgewisseld in de bossen van 
Vorden.

Hoe hou ik een knolamaniet en een 
kastanjeboleet uit elkaar? Wat is het 
verschil tussen een inktzwam en 
een stinkzwam? En waar groeit een 
vliegenzwam eigenlijk? Of de aard-
appelbovist? Tijdens deze exclusieve 
gezinsworkshop paddenstoelen hoort 
u het allemaal. Ga mee en ontdek sa-
men met een ervaren paddenstoelen-
kenner de paddenstoelen van land-
goed Velhorst. 

De herfst is het jaargetijde om pad-
denstoelen eens goed te bekijken.Pad-
denstoelen zijn er in alle mogelijke 
vormen, kleuren en soms ook geu-
ren. Het zijn de afvalverwerkers van 
de natuur, leven vaak van dood ma-
teriaal dat volop voorhanden is in het 
bos van landgoed Velhorst. Onderweg 
hoort u verhalen over het geheimzin-
nige leven van paddenstoelen en de 
verschillende verschijningsvormen. 

Landgoed Velhorst is vermoedelijk al 
sinds de twaalfde eeuw in adellijke 
handen. Rond het landhuis ligt een 
parktuin met vijver, beukenlaan, ro-
dodendrons en azalea’s. 

Langs de rivier de Berkel liggen oude 
kampen, akkers die door eeuwenlan-
ge bemesting met plaggen en mest 
een bolle vorm hebben gekregen. On-
derweg hoort u meer verhalen over 
dit boeiende landgoed. Loop mee en 
geniet van dit prachtige landgoed in 
herfstsfeer. 

Kijk voor meer activiteiten op www.
natuurmonumenten.nl en volg ons 
op twitter @ctgelderland Voor meer 
informatie jan men bellen met Wil-
lem Regtop, boswachter Natuur-
monumenten De Graafschap 0575- 
555560 of 06- 54280655

Gezinsworkshop paddenstoelen 
op de Velhorst

Vorden - Wilt u meer weten over het geheimzinnige leven van pad-
denstoelen? Op zondag 16 oktober kunt u mee met de gezinswork-
shop paddenstoelen van Natuurmonumenten op landgoed Velhorst 
in de gemeente Lochem. Op dit landgoed zijn paddenstoelen in alle 
soorten en maten te vinden. De activiteit begint om 10.00 uur en zal 
ongeveer twee uur duren. Let op: reserveer van te voren uw deelname. 
In verband met de te verwachten grote belangstelling kunnen alleen 
mensen die zich van te voren hebben aangemeld deelnemen. Dit kan 
via www.natuurmonumenten.nl of telefonisch bij de ledenservice van 
Natuurmonumenten, 035 - 655 99 55.

Wie zou u adviseren om een botme-
ting te laten doen? Vrouwen in de 
overgang, maar ook mensen met an-
der risico factoren zoals roken, laag 
lichaamsgewicht en slechte darm-
werking. Waarom richt u zich op de 
botten? Kalk is onder anderen nodig 
voor de spieren, eet je niet genoeg 

kalk dan kunnen er allerlei klachten
ontstaan. Bijvoorbeeld toename van 
botontkalking, slecht gebit pijnlijke 
spieren. Dus veel kalk gebruiken?
Niet helemaal, want kalk heeft an-
dere stoffen nodig om opgenomen te
worden. Bijvoorbeeld vitamine D, de
gezondheidsraad adviseert extra in-
name van vitamine D ook voor vrou-
wen vanaf 50 jaar en voldoende bui-
tenkomen. Wanneer zijn de botme-
tingen bij u in de praktijk? Vrijdag 28
oktober, de gehele dag. Meer weten 
www.joselacroix.nl, tel. 0575-560381,
Toverstraat 7 in Baak.

Waarom een botmeting?
Botmeting in praktijk 
overgangsconsulente!
Baak - Waarom zou u mij een 
botmeting adviseren? De uitslag 
geeft een beeld van de botdicht-
heid en kan ik u adviseren hoe 
dit te behouden of om botontkal-
king te vertragen.

In totaal reisde er vrijdagavond 30 
september 90 mensen af naar Re-
mouchamps om het weekend te ope-
nen met een gezellig kampvuur. Na 
een wat koudere nacht in de blokhut-

ten werd er de volgende dag een hike 
gelopen met een paar steile klimmen 
en afdalingen erin. Er werden zeven 
vlotten gebouwd, die de rivier de 
Ambleve zijn op geweest. Op zondag 

kon iedereen onder professionele be-
geleiding deelnemen aan activiteiten 
in de steengroeve Carriënta. Hiervoor 
moest er eerst door een aardedon-
kere tunnel van 400 meter worden 
gegaan. Menigeen heeft geklommen, 
getokkeld, abgeseild en nog meer. 
Al met al een onvergetelijk weekend 
voor al die leden en hun familie van 
de scouting uit Hummelo.

Familieweekend Scouting Sweder 
van Voorst

Hummelo - Ieder lid van de Scouting Sweder van Voorst mocht zijn/
haar hele gezin meenemen naar een spannend outdoor weekend in de 
Belgische Ardennen. Dit werd gesponsord door Labyrinth Outdoor & 
Travel.

Scoutingleden en hun familie gingen met eigen gebouwde vlotten de rivier de Ambleve op.

Liefhebbers van gevarieerde  lichte 
muziek, van pop tot musical en gos-
pel, kunnen die avond vast in hun 
agenda plannen.

Reborn heeft sinds 2010 met de komst 
dirigente Esther van der Heijden en 
pianiste Petra Hilderink nieuwe in-

spiratie opgedaan en daarom luidt
het thema van de avond: “Re-born
again!” 
De presentatie zal mede in handen 
zijn Erik Knoef, die ook zelf twee
maal zal optreden. Dankzij de gulle
gaven van vele sponsoren is het mo-
gelijk dit concert te realiseren. Tevens
stelden zij een groot aantal prijzen
beschikbaar voor verloting. Nadere 
berichtgeving over dit concert volgt
later.

Wilt u alvast iets meer weten over Re-
born, neemt u dan een kijkje op onze
website: www.koorreborn.nl

Lustrumconcert  Reborn
Het koor Reborn bestaat dit jaar 
15 jaar en viert dit heugelijke feit 
vanzelfsprekend met een spette-
rend concert. Dit jubileumcon-
cert zal worden gegeven zater-
dagavond 12 november 20.00 uur 
te Hengelo (Gld.)
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TECHNISCH ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V

Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenummer; VIO852118

Werkzaamheden: 
Als technisch administratief medewerker ben je verantwoor-
delijk voor diverse werkzaamheden op de Repro afdeling.
Hieronder vallen het bewaken van de levertijden, het bewaken 
van inkoopbestellingen service orders, telefonisch contact     
onderhouden met leveranciers en het waar nodig verrichten  
van overige ondersteunende werkzaamheden.

Functie-eisen
-  Afgeronde MBO opleiding (schoolverlater of 1 a 2 jaar werk-

ervaring);
-  Administratief en technisch inzicht;
-  Goede beheersing van de Engelse taal;
-  Ervaring met productiebesturingssystemen is een pré;
-  Praktische, flexibele en klantgerichte instelling;
-  Teamplayer.

MONTEUR LANDBOUWMACHINES M/V

Omgeving RUURLO - Fulltime - vacaturenummer; VMK 854767
 
Werkzaamheden: 
Voor een relatie in de omgeving van Ruurlo zoeken wij een   
zelfstandig monteur. In deze functie ben je verantwoordelijk 
voor onderhoud van o.a. landbouw- en grondverzetmachines. 
Ben je sleutelvaardig, elektrotechnisch goed onderlegd en heb 
je kennis van hydrauliek dan past deze veelzijdige baan bij jou!
 
Functie-eisen
-  Mechanisch en elektrotechnisch onderlegt;
-  Kennis van hydrauliek;
-  Zelfstandig kunnen werken.

LASSER MIG/MAG & MACHINE BEDIENER M/V

Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VIO855038

Werkzaamheden:
Je werkzaamheden bestaan uit het lassen van diverse materialen. 
Tevens zul je uitvoerende werkzaamheden gaan verrichten aan 
diverse metaalbewerkingsmachines. Ook kleine storingen ver-
helpen aan de machine behoren tot je takenpakket. Het betreft 
een tijdelijke opdracht.

Functie-eisen
-  LTS Metaal;
-  Tekening lezen;
-  Flexibel;
-  Het betreft een functie in dagdienst.

TECHNISCH COMMERCIËEL MEDEWERKER M/V

Omgeving Winterswijk - Fulltime - vacaturenummer; VCP854489
 
Werkzaamheden: 
Na het volgen van interne producttrainingen, het maken van   
offertes, het uitwerken van orders, het coördineren van leveringen 
en de contracten die je met klanten onderhoudt, groei je uit tot 
een specialist. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband 
met projectmatige klanten.
 
Functie-eisen
-  MBO/HBO werk- en- denkniveau;
-  Affiniteit met de bouw;
-  Goede PC vaardigheden;
-  Communicatief sterk;
-  Goede beheersing van de Duitse taal in woord en geschrift;
-  Rijbewijs.

VERKOOPSECRETARESSE/TELEFONISTE M/V

Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VCP854277
 
Werkzaamheden: 
Een rode draad door de werkzaamheden is het aannemen van 
de binnenkomende telefoongesprekken, positieve uitstraling is 
zeer belangrijk. De werkplek is op een technische afdeling. Je 
bent onderdeel van een verkoopteam. Voor deze functie zijn we 
op zoek naar een starter op de arbeidsmarkt met enkele jaren 
relevante werkzaamheden. 

Functie-eisen
- Afgeronde MBO opleiding richting commercieel of secretarieel;
-  Bekend met Exact, Synergy en Microsoft Office;
-  Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal 

in woord en geschrift;
-  Affiniteit met techniek.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem zijn wij 
opzoek naar een:

INKOPER M/V
Fulltime - vacaturenummer; VIO854482
 
Als Inkoper ben je bezig met de sourcing en inkoop van consu-
mentenproducten.
Je handelt hierbij proactief en ontwikkelt als inkoper zelfstandig 
nieuwe innovatieve inkooptrajecten. Daarnaast ben je verant-
woordelijk voor de kwaliteit van de inkoopprocessen en de se-
lectie van leveranciers in verschillende landen. Je onderhoudt 
contacten met diverse fabrieken voor de dagelijkse operationele 
afstemming. Je bent goed in het leggen van contacten en door 
je uitstekende inlevingsvermogen, weet je leveranciers aan je te 
binden en contacten te verstevigen. Je hebt een goed cijfermatig 
inzicht voor beoordeling van target kostprijzen, voorraad- en 
bestelniveaus en het maken van calculaties. Je zult zelfstandig 
opereren waarbij je een grote verantwoordelijkheid hebt. Je 
bent in staat om de producten te doorgronden en om binnen het 
kader van het merkenbeleid van de opdrachtgever het maximale 
eruit te halen. Het gaat om een relatief klein, hecht, betrokken 
en enthousiast team. Je werkt nauw samen met een aantal   
gedreven ontwerpers om continu te kunnen inspelen op de  
behoeften van de consument. Betrouwbaarheid en service-    
gerichtheid staan hoog in het vaandel bij dit bedrijf.

Voor deze functie zoeken wij iemand met HBO werk- en denk-
niveau en affiniteit met techniek. Je hebt een afgeronde NEVI 1 
opleiding (NEVI 2 is een pré). Je beschikt over ruime inkoop-
ervaring in het Verre Oosten en hebt affiniteit met productopbouw 
(kostprijzen) Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels. 
Duits beheers je op spreektaalniveau of hoger. Je houding is pro-
actief waarbij je de drang en drive hebt om zaken te verbeteren.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnummer: 0575 – 55 55 18 
of via e-mail: werk@europlanit.nl o.v.v. het vacaturenummer.

In deze full-time functie ben je verantwoordelijk voor de verzorging van een groot aantal 
automaten. De dagelijkse verzorging bestaat uit het reinigen en bijvullen van warme 
drankenautomaten, snoep- en frisdrankautomaten. Vanuit onze vestiging in Drempt rijd je 
dagelijks met een bedrijfsbusje je route.

Wij zoeken een collega die
- een representatieve uitstraling heeft
- bij voorkeur tussen de 18 en 22 jaar oud is
- in het bezit is van een geldig rijbewijs B
- goede communicatieve eigenschappen bezit
- een collegiale instelling heeft

Wij bieden
- een uitdagende baan in een dynamisch en gezond bedrijf
- een leuke werksfeer in een team van ca.6 mensen
- een passend salaris

Wil jij onze nieuwe collega zijn? Stuur dan je reactie z.s.m. naar:
Coffee Fresh Westhoff,  t.a.v. Stephan Cijs

Postbus 15,  6997 ZG Hoog Keppel

of naar: s.cijs@cf-westhoff.nl

Ter uitbreiding van ons operatingteam zijn wij op zoek naar een

Route operator m/v (40 uur)
regio Achterhoek 

koffieapparatuur / automaten / 4-uur service / ingrediënten / hygiëneproducten / papierwaren

www.coffeefreshwesthoff.nl

Coffee Fresh Westhoff verkoopt, verhuurt en exploiteert diverse automaten voor dranken, 
snoep en snacks. Voor deze automaten leveren wij een ruim assortiment aan ingrediënten 
waarnaast ook non food producten zoals hygiënische artikelen. Westhoff is als familiebe-
drijf een compacte, maar sterke speler in de markt. In de ruim 80 jaar dat de organisatie 
actief is, heeft het een zeer goede naam opgebouwd. Met een leuk team van 70 
gemotiveerde mensen biedt Coffee Fresh Westhoff klanten in Noord, Oost en Midden 
Nederland een klantvriendelijke en uitermate snelle service.

In deze full-time functie ben je verantwoordelijk voor het bezorgen van de bestellingen bij onze 
klanten. Vanuit onze vestiging in Drempt rijd je dagelijks met een vrachtwagen een route.

Wij zoeken een collega die
- in het bezit is van een diploma op MAVO niveau
- een representatieve uitstraling heeft
- bij voorkeur tussen de 18 en 30 jaar oud is
- in het bezit is van een geldig vrachtwagenrijbewijs
- goede communicatieve eigenschappen bezit
- een collegiale instelling heeft

Wij bieden
- een uitdagende baan in een dynamisch en gezond bedrijf
- een leuke werksfeer
- een passend salaris

Wil jij onze nieuwe collega zijn? Stuur dan je reactie z.s.m. naar:
Coffee Fresh Westhoff,  t.a.v. Sander Uunk

Postbus 15,  6997 ZG Hoog Keppel

of naar: s.uunk@cf-westhoff.nl

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

Ter uitbreiding van ons magazijn-/expeditieteam zijn wij op zoek naar een

Chauffeur m/v (40 uur)
woonachtig in de regio Doetinchem

De Steenderense Gymnastiek Vereniging is een 
enthousiaste vereniging met 140 leden.  
We zijn op korte termijn op zoek naar leiding m/v.

Het betreft de maandagmiddag (15.30 tot 19.00 uur)  
en vrijdagmiddag (van 16.00 tot 20.00 uur).  
- Het aantal lesuren gaat in overleg.  
- Vergoeding is conform de KNGU normen. 

zoekt jou!

Reacties en vragen graag naar Wibo Evers
0575 - 45 11 17 of ew.evers-t@telfort.nl



Alle aanbiedingen
gelden alleen in week 

40 van 3 t/m 8 oktober 
2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

WEEKAANBIEDINGEN

OPENINGSTIJDEN

Donderdag 08.00 - 21.00 uur
Vrijdag 08.00 - 21.00 uur


