
Eigenlijk had deze bijeenkomst op de
‘Dag van de Verpleging’ een andere in-
steek. Driny Brinkerink namens
Buurtzorg Vorden: ‘Wij krijgen bij ons
werk vrijwel overal bij de cliënten
thuis, koffie of thee aangeboden. Dus
wilden we iets terug doen en hebben
wij onze huidige clientèle en degenen
die wij de afgelopen tijd al verzorgd
hebben,bij ons in het dorpscentrum

‘op de koffie‘ uitgenodigd. Prachtig
toch dat er zo velen van onze uitnodi-
ging gebruik hebben gemaakt’, zo
zegt Driny. 

Buurtzorg Vorden werd begin 2009 op-
gericht. Een achttal dames, ontevre-
den over het functioneren van de
Thuiszorg in Nederland (teveel bu-
reaucratie, zo vonden de dames), sta-

ken de koppen bij elkaar en ‘bundel-
den de krachten’. 
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De volledige inhoud van deze krant
verschijnt ook op internet en in het
openbare archief: www.contact.nl
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Prijsuitreiking 

bij Super de Boer

Benefietconcerten

jubilerend Inspiration

brachten € 2500 op!

Festiviteiten

rondom 35-jarig

bestaan VTP

Al 9 medailles

voor 

Berkelduikers

Bevrijdingsconcert

muziekvereniging

Concordia
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Lelietjes van Dalen voor de dames

Buurtzorg Vorden krijgt pluim op
de hoed!

Vorden - De dames van Buurtzorg Vorden kregen woensdagmorgen in het
dorpscentrum tot hun grote verbazing een prachtige corsage opgespeld.
De corsages (Lelietjes van Dalen) werden de drie ziekenverzorgers en de
vijf verpleegkundigen (zij vormen het team Buurtzorg Vorden)door een
cliënt aangeboden. Deze mevrouw was thuis dermate goed door de dames
verzorgd, dat zij het nodig vond dit met een (bloemen) attentie te honore-
ren!

Op de koffie bij Buurtzorg Vorden.

Vervolg elders in deze uitgave.

In het weekend van 15-16 mei is
bij Drukkerij Weevers de zon-
newijzer ontvreemd.

Mocht men hieromtrent iets
hebben gezien of vernomen,
gaarne een reactie. Tel. (0575)
55 10 10.

Zonnewijzer
ontvreemd

I.v.m. de sluiting op maandag 24 mei,
2e pinksterdag, verzoeken wij adver-
tenties en berichten in te leveren
voor donderdag 20 mei 12.00 uur.

De redactie

Uitgave: Drukkerij Weevers, Vorden • www.weevers.nl

Lid NNP • Overname van advertenties / berichten is verboden

Deze week 
verschijnt

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81
Zevenaar  Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

Kom binnen!
Surf direct naar 
www.binnenhuiscenterhci.nl

Laat u inspireren in onze
complete showrooms

Elke zaterdag krat bier
naar keuze voor € 8.83
Kijk voor de voorwaarden in de winkel!

Biefstuk 500 gram € 6.49

Barbecue hamburgers
5 voor € 2.00

Hollandse aardbeien
per 500 gram € 1.99

Plus beleef het verschil!
Alleen bij Plus Hans Eland

Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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: 
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 23 mei Pinksteren 10.00 uur Raad van kerkendienst
in de Geref. kerk ds. Brandenburg, ds. Neppelenbroek en
pastor J. van Kranenburg

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 mei Pinksteren 10.00 uur Raad van kerkendienst
in de Geref. kerk ds. Brandenburg, ds. Neppelenbroek en
pastor J. van Kranenburg

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 mei Pinksteren 10.00 uur ds. C. Brevet, Lochem

R.K. kerk Vorden
Zondag 23 mei Pinksteren 10.00 uur Raad van kerkendienst
in de Geref. kerk ds. Brandenburg, ds. Neppelenbroek en
pastor J. van Kranenburg

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 mei 17.00 uur Eucharistieviering dames/heren-
koor. Zondag 23 mei Pinksteren 10.00 uur Woord- en com-
munieviering herenkoor

Tandarts
Pinksteren 22-24 mei Scheepmaker, Ruurlo, tel 0573-45 25
13. Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30-12.00 uur

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.

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;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); Nijntje in Halle; Ot en Sien
in Vorden; P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Wolfersveen
(Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg 
Stedendriehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, openings-

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.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
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt 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: info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

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

Alleen op afspraak.

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.

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

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

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

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

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

5 Woensdagav. schilde-
ren a/d IJssel bij Bronsber-
gen 19-21 u. in mei en juni -
75 euro, start 26 mei,
www.atelierdebark.nl

�

Te koop: Mooie Labrador
pups, chocolade bruin of
blond, ingeënt en ontwormd.
Tel: 06-51937524

�

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

�

Te huur: 5 of 6 pers. Cha-
lets in Belgische Ardennen
(Durbuy) op park met overd.
zwembad. Info: 0544-377378
/ 371819 of www.verhuurcha-
lets.nl  zomervakantie nog vrij

�

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

Vlaai van de week

Aardbeienvlaai € 7,50 6-8 pers

Dinsdag = Brooddag

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

Deze week

• Witte bollen zacht

10 halen = 8 betalen

• Kwarkappeltje € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 11 t/m za. 22 mei

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

Te huur: 3 kamer appar-
tement in het centrum van
Zelhem. Huur ca. € 570,- incl.
serv.kosten. Info: http://si-
tes.google.com/site/zelhem-
huis of 06-13241141

�

Dagmenu’s
19 t/m 25 mei

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

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

Woensdag 19 mei
Aspergesoep / Varkensrollade met jus, gekookte aardappelen en
groente.

Donderdag 20 mei
Ossenhaaspuntjes in een peperroomsaus, aardappelkroketten
en groente / yoghurtfriss... met slagroom.

Vrijdag 21 mei
Tomatensoep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen en rauw-
kostsalade.

Zaterdag 22 mei (alleen afhalen/bezorgen)
Saté van kipfilet met pindasaus, aardappelen en rauwkostsalade
/ IJs met slagroom

Dinsdag 25 mei
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs met slag-
room.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even
binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Gitaarles Proefles gratis
0651006264 0575515618
�

Muziek- en gespreksthe-
rapie 0651006264
0575515618

�

Te koop gevraagd: Wie
heeft voor mij nog munten en
biljetten uit binnen en buiten-
land? dekeizerin@zonnet.nl-
0573461574

�

Wie heeft station Zuid
(Monopoly) voor mij? Zelf
heb ik oost en west i.d. aan-
bieding. tel. 0575 - 55 17 32

�
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GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Na een ernstige ziekte is van ons heengegaan on-
ze lieve broer, zwager en oom

Herman Broekman

in de leeftijd van 74 jaar.

Hendrik en Annie † Broekman
Gerda en Gerrit † Stegerman
Johan en Bep Broekman
Jan en Gerrie Ruesink
Neven en nichten

Vorden, 5 mei 2010

Verdrietig, maar dankbaar voor de vele fijne herin-
neringen, is onverwacht overleden onze lieve zuster,
schoonzuster en tante

Gerda Garsen-ter Maten

Vorden: Hanna Kornegoor-ter Maten
Joh. Kornegoor in herinnering

Vorden: Evert ter Maten
Vorden: Jan ter Maten

Willy ter Maten-Marsman
Vierakker: Marja en Frans

Hengelo (Gld.): Tony en Elke

Vorden, 10 mei 2010

Ik was hun eerste wonder,
nu hebben papa en mama
een tweede donder.
Ik mag u ook nog laten weten,
dat mijn broertje

Joerie
zal heten.

Zoon en broertje van
Jos Reintjes en Marieke Boeijink
Lieke

7251 LT  Vorden, 12 mei 2010
Eikenlaan 13

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur.

Tel. (0314) 625183
of 06-25103312

www.karinwentink.nl
karinwentink@hotmail.com

Karin Wentink
Hondenopvoeding Puppycursus

in zeer kleine
groepjes,
voor pups 
va. 8 wkn.

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

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

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

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

Studiekeuze lastig?
Bel: 06 - 44 88 66 58
www.keuzecoaches.nl

Met grote verslagenheid en onbegrip hebben wij
kennis genomen van het plotseling overlijden van

Emiel Pardijs

Emiel was een zeer gewaardeerd lid van S.V. Sociï
waar hij vanaf zijn zesde jaar van het voetbal ge-
noot. Wij zullen zijn aanwezigheid en inzet onge-
looflijk missen.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe
bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden van S.V. Sociï
Jeugdafdeling SBC ‘05

Wichmond, 12 mei 2010
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Trots, blij en dolgelukkig zijn wij met de geboorte
van onze dochter

Sylvéra Maria
7 mei 2010 - 10.15 uur

2740 gram - 46 cm

Robin, Vérona en    Xena

J.H.A. Schaperstraat 5
6971 DN Brummen

Ik heb een mooi leven gehad. 
Het is goed zo.

Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering
aan zijn leven, hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve vader, opa en opa Pet 

Hendrik Jan Brinks 
weduwnaar van Jo Brinks-van Weij 

★ 4 april 1918 † 15 mei 2010 

Cobi Beskers-Brinks 
Henk Beskers 

Henny Wassink-Brinks 
Henk Wassink 

Dag lieve opa 
Ingrid en Petra, Raghild en Sietse, Barry,

Ilse en Richard 

Dag lieve opa Pet 
Ivar, Tomas 

Hertog Karel van Gelreweg 34 
7251 XL Vorden 

Onze vader, opa en opa Pet is opgebaard in uit-
vaartcentrum Monuta, 't Jebbink 4a te Vorden, al-
waar woensdag 19 mei van 13.30 uur tot 14.00 uur
gelegenheid is om afscheid van hem te nemen en
ons te condoleren. 

Aansluitend volgt om 15.15 uur de crematieplech-
tigheid in de Veluwezaal van Crematorium Dieren,
Imboslaan 6 te Dieren. Hier kunt u eveneens vanaf
15.00 tot 15.10 uur afscheid van hem nemen. 

Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid de
familie te condoleren in de koffiekamer van het cre-
matorium. 

Indien u geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen,
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

We staan niet altijd stil 
bij het woord "samen". 
Maar het is een groot gemis 
als "samen" uit je leven is. 

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al zijn liefde en
zorg, hebben wij afscheid moeten nemen van onze
lieve man en vader 

Pieter Speulman 

17 december 1924 14 mei 2010 

G. Speulman-Keun

Hans 
Elly 

De Doeschot 10 
7251 VJ Vorden 

Mijn man, onze vader is thuis opgebaard.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te
nemen van Pieter op donderdag 20 mei 2010 om
13.15 uur in de Veluwezaal van crematorium "Die-
ren", Imboslaan 6, 6952 JP Dieren. 

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de
koffiekamer van het crematorium.

Thuis liever geen bezoek.

Indien u geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen,
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Dag lieve Oma Leesten

Marinus, Agnes
Linda, Nico

Wim, Erica
Iwan, Jorrit

Joke, Hendrik-Jan
Kevin, Romée

Meester Henk Lieverdink
neemt na 40 jaar afscheid als leerkracht op
basisschool Het Hoge.

U bent van harte welkom tijdens de receptie op
basisschool Het Hoge op donderdag 20 mei van
15.30 tot 18.00 uur.





WEEKBLAD

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

Doelgericht adverteren?
III nnn fff ooo rrr mmm eee eee rrr    nnn aaa aaa rrr    ddd eee    vvv eee lll eee    mmm ooo gggg eee lll iii jjj kkk hhh eee ddd eee nnn !!!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl

Almen

Doetinchem

V ld

Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
Doesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Voorst

Empe

Oeken

Leuvenheim

Voorstonden

Bekveld

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

www.bouwmarkt-heijink.nl

Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

MAIS BROOD

NU  VOOR € 1.95

HARDE
MAISBROODJES

NU  VOOR € 0.35

P/ST

PINKSTERSLOFFEN

VANAF  € 3.95

ROYAAL GEVULD MET
NOTEN KRENTEN EN
ROZIJNEN EN 100%

AMANDELSPIJS

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 18 t/m zaterdag 22 mei.

PINKSTER VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Monuta in Zutphen is er 
altijd als u ons nodig heeft.

bel 0575 - 51 29 31
Monuta Zutphen
Piet Heinstraat 31, Zutphen

www.monuta.nl

mijn vader 
is vandaag 
overleden
wat nu?

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week 
voor iedereen beschikbaar.

Vol smaak:
Sperziebonen van onze vaste teler 
‘Van Oers’ 500 gram 1,29
Nieuwe oogst kiwi’s uit Nieuw-Zeeland,
gele en groene 10 stuks 2,99
Hollandse biologische trostomaten

500 gram 0,89
Uit eigen snijkeuken:

Gesneden grove of fijne soepgroenten
400 gram 1,99

Kant en klare wraps diverse soorten, waaronder:

Nieuw: Vegetarische groenten/aspergewraps
2 stuks met een bak rauwkost voor 9,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 24 mei. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

De prijswinnaars van het Wellness-
arrangement voor 2 personen zijn:
Mw. E. Kornegoor, mw. E. Tromp

en mw. B. Lebbink.

SCHILDERS GEZOCHT!!!   
Voor een opdrachtgever in de regio Lochem zijn wij op zoek naar
ervaren onderhoudsschilders. Leidinggevende kwaliteiten en kennis
van timmer- en stukadoorswerk zijn een pre! 

SCHOONMAAKSTERS
Voor diverse panden in de omgeving Lochem/Zutphen/Ruurlo zijn
wij op zoek naar schoonmaak(st)ers. Wij hebben mogelijkheden
zowel eind van de middag als in de avonduren! Heb je ervaring in
de schoonmaak of wil je ervaring op doen? Reageer dan snel! 

NATIONAAL CHAUFFEUR VAKANTIEPERIODE 
Voor een opdrachtgever in de regio Almelo zijn wij op zoek naar
ervaren chauffeurs met CE rijbewijs en chauffeursdiploma CCV-B.
Het betreft hier een tijdelijke functie voor vervanging tijdens de
vakantieperiode. Het is belangrijk dat je in ieder geval week 31 t/m
34 beschikbaar bent. Ben je bereid om te overnachten en vind je
het geen probleem om op onregelmatige tijden te werken? Stuur
dan snel je sollicitatie!

Oosterbleek 59 Lochem 0573-250185
info@match4u.nl     www.match4u.nl
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ZATERDAG: MEET & GREET ANKY EN HENDRIK JAN
De meeste kinderen in de gemeente Bronckhorst weten het al:
meervoudig Olympisch kampioene Anky van Grunsven komt
naar de APD. Enkelen mogen haar en Jong Rabobank Talent
Hendrik Jan Schuttert zelf bedachte vragen stellen om erachter
te komen, wat ze al zo lang willen weten. Alhoewel de kinder-
persconferentie speciaal voor hen wordt gehouden, is het voor
iedereen mogelijk om hierbij aanwezig te zijn. En misschien tij-
dens het daaropvolgende Meet & Greet aan beide topsporters
een handtekening ontfutselen!

ZONDAG: RECREATIEDAG
De gemeente Bronckhorst en de Achterhoek hebben beide het
paardentoerisme hoog in het vaandel. En geen wonder, want de-
ze streek leent zich bij uitstek voor fijne vakanties en mooie
tochten op of achter het paard. Onlangs zijn in samenwerking
met de KNHS een aantal ruiterroutes door dit gebied geopend,
die samen meer dan 250 km bestrijken.
Voor de ruiter en amazone die in dit onderwerp zijn gelnteres-
seerd, is op zondag veel informatie te vergaren op de APD. Zowel
op papier als door middel van presentaties, waar vele foto's van
de omgeving en alle mogelijkheden de revue zullen passeren. Er
zijn diverse manieren om met het eigen of een gehuurd paard
dit gebied te verkennen en als u dat al van plan was, is een eer-
ste stop overdag in onze feesttent een must. Als u dat idee nog
niet had opgevat, is het een opportuun moment om er over na
te gaan denken en je erover te laten informeren!

MAANDAG: SHOWS EN DEMONSTRATIEDAG
Ligt op zondag het spectaculaire hoogtepunt van de dag bij de
marathon hindernissen van het mennen, dit terrein staat op
maandagmiddag in het teken van shows en demonstraties, die
de toeschouwer veel variatie bieden. 's Morgens zullen de deel-
nemers voor gelnteresseerden een tipje van de sluier lichten en
laten zien hoe zij hun dieren, de honden en de paarden, ertoe
brengen om nieuwe dingen te leren en verder te trainen in het
kader van vormen van sport, die niet elke dag kunnen worden
aanschouwd. 's Middags kunnen de resultaten van deze trainin-
gen worden bijgewoond en misschien de toeschouwer zo en-
thousiast maken, dat zij met hun dier een nieuwe weg gaan be-
wandelen, die garant staat voor frustraties en veel plezier!

SPECIALE WEDSTRIJDONDERDELEN
Tijdens de APD 2010 zijn er weer talloze deelnemers naar Zel-
hem gekomen voor de wedstrijden, die in vier disciplines, dres-
suur, springen, mennen en (m)endurance, worden georgani-
seerd. Dat is sinds vele jaren zo. De basissport en de topsport op
een terrein in een weekend, dat wat de Achterhoekse Paardeda-
gen zo uniek maakt. Naast deze 'gewone' rubrieken zijn er een
aantal nog niet zo gewone wedstrijden, die dit jaar op het pro-
gramma staan.

KINDERENDURANCE
Als primeur in Nederland werd in 2008 een endurance gehou-
den voor kinderen van 5 t/m 14 jaar onder begeleiding van een
volwassene te voet, met de fiets of te paard. Aangemoedigd door
het grote succes is er besloten deze wedstrijd ook dit jaar te or-
ganiseren. Inschrijvingen worden nog steeds geaccepteerd!

KÜR OP MUZIEK
In 2008 was voor het eerst dat toeschouwers een aantal ruiters
een Kür op muziek als clinic konden zien rijden. Ze waren toen
in grote getalen naar de hoofdring gekomen om dit mee te ma-
ken. Dit jaar is er een echte wedstrijd en voor het eerst een die 's
avonds wordt gereden. Zodat de mensen, die zaterdag nog heb-
ben moeten werken, of te druk waren met voorbereidingen voor

het weekeinde, ook in de gelegenheid zijn om van deze boeien-
de show avond te genieten. De wedstrijd wordt omlijst door live
muziek en andere verrassingen, dus zeker de moeite waard om
te komen kijken. Het dagkaartje is inclusief dit avondprogram-
ma.

"PUSH THE BALL, FUN FOR ALL"
Hélène de Fremery van Pushball.nl heeft de afgelopen edities
van de APD een opkomende sport met paarden, "Pushball on
Horseback", laten zien. Op maandag, 24 mei, zal ze nog verder
gaan en laten zien dat naast de paarden ook honden de bal voor-
uit kunnen drijven (Treibball). En als klapper op de vuurpijl in-
troduceert ze samen met Sevink Quadshop en de Bronckhorster
motorclubs ZAMC en HAMOVE een nieuwe motorbal discipline:
Quadball. En dat gaat Oerend Hard, om even in de termen van
Normaal en Landgoed 't Zand te spreken! 

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
Als klap op de vuurpijl worden op maandag twee nieuwe Neder-
landse kampioenen gehuldigd: vierspan mennen en tandem
mennen. Eigenlijk onnodig om u ervan te verzekeren, dat er
heel wat Nederlandse menners naar Zelhem komen om met de-
ze titel en de bijbehorende sjerp weer naar huis te kunnen gaan.
Natuurlijk is de tweede dag van de samengestelde wedstrijd, de
zondag, de dag van de marathon, voor de toeschouwer het
meest spectaculair. Zeker omdat alle zeven hindernissen op het
concours terrein liggen en men niet kilometers door het bos
moet lopen om de deelnemers aan het werk te zien.

Kortom, ook dit jaar leveren de APD vele sportieve hoogtepun-
ten, waar zowel de kenner als de leek op hun eigen manier van
kunnen genieten. Het is nog steeds mogelijk om een VIP arran-
gement te boeken om deze hoogtepunten met een uitgebreid
feestelijk tintje te verfraaien.

Achterhoekse paardedagen

PV De IJsselbode
Steenderen 
PV De IJsselbode te Steenderen vloog
op zaterdag 15 mei vanaf MORLIN-
COURT (ca. 355 kilometer). Door 7
deelnemers werden 76 duiven gekorfd
die gelost werden om 8.00 uur. 
De eerste duif, voor de heer G. Kelder-
man, maakte een snelheid van 1247
mpm en werd geconstateerd om 12.45
uur. Uitslag: 1., 5., 6. en 7. G. Kelder-
man, 2. J. Boesveld, 3., 4. en 10. Ria Lu-
esink, 8. H. Dieks en 9. H. Hulshof. 

PV Vorden 
De duiven van de postduivenvereni-
ging Vorden vlogen twee wedvluch-
ten. 
Zaterdag 15 mei werden met een mati-
ge noordwesten wind om 9.15 uur 51

duiven gelost in PITHIVIERS. De duif
van Hans Hoksbergen werd als eerste
geklokt. Uitslag: H.B.M. Hoksbergen 1
2 3 5 6 7 12, C. Bruinsma 4 9, Marc Tie-
messen 8 11 en M. Schuerink 10 13. 
Vanaf POMMEROEUL werden deze za-
terdag 179 duiven gelost om 09.15 uur,
bij een matige noordwesten wind. Ook
deze vlucht werd gewonnen door
Hans Hoksbergen. Uitslag: H.B.M.
Hoksbergen 1 18, Marc Tiemessen 2 10
21 26 27, Rick Wuestenenk 3 4 5 15 25
32 36 39 43 44, C. Bruinsma 6 8 13 33,
R. de Beus 7 16 23 28 45, Comb. J. Mei-
jer&Zoon 9 19, T.J. Berentsen 11 17 22
24 34 35 37 42, D.J. Gotink 12 40 41, H.J.
Stokkink 14, W.J.S. Verbeek 20 29 38 en
Comb. A.&A. Winkels 30 31. 

PV Steeds Sneller
Hengelo Gld.
De Hengelose Postduivenvereniging
nam zaterdag 15 mei eveneens deel
aan twee wedvluchten. 
Vanaf PITHIVIERS werden van 12 deel-
nemers 121 duiven gelost om 09.15
uur. De eerste duif was van L Te Stroet.
Deze vloog 1223 mpm en viel om 16.16

uur binnen. Deze snelheid was goed
voor een 4e plaats Teletekst, afdeling
9! Uitslag: L. Te Stroet 1 5 6 23, G. Kem-
pers 2 3 8 26 29, W. Jansen 4 17 24,
A.H.J. Peters 7 12 18 22, R. Koers 9 14 15
16 19, G. Duitshof 10 11 21 25, C. Te
Stroet 13, H. Hekkelman 20 27, V.C.J.
van Melis 28 en C. Te Stroet 30. 
In POMMEROEUL werden van 15 deel-
nemers 191 duiven gelost om 09.15
uur. De eerste duif werd geklokt om
12.24 uur, op het hok van A.H.J. Peters.
Uitslag: A.H.J. Peters 1 42, L Te Stroet 2
6 11 12 21 28 32 33 34, B. te Stroet 3 15
24 40, G. Kempers 4 5 7 14 22 36 39 41
44 47 48, G. Duitshof 8 13 20 27 37 38,
R. Koers 9 25 31 43 46, C. Te Stroet 10
18 23, W. Jansen 16 26 35, E. Koers 17
45, A. Luesink 19, W. Jansen 29 en V.C.J.
van Melis 30. 

PV De Koerier
Zelhem
De duiven van De Koerier uit Zelhem
vlogen op 15 mei 2010 vanaf POMME-
ROEUL. Van 23 deelnemers werden
268 duiven gelost om 09.15 uur. Uit-
slag: H.A. Kamperman (12/15) 1 2 3 10

11 20 27 37 42 43 49 62, H. Wassink
(10/18) 4 5 6 7 9 15 29 34 36 65, G.J. Was-
sink (3/9) 8 26 32, Comb. Menkhorst
(6/10) 12 25 39 45 50 63, J.Th. Reindsen
(3/14) 13 28 59, J.G. Poelman (9/18) 14
30 33 46 47 48 60 64 66, H. Eenink
(4/13) 16 23 40 58, G.J. Velthorst (5/12)
17 18 22 24 41, R. van Aken (3/10) 19 55
67, A. Velthorst (6/14) 21 38 51 53 54 61,
Comb. Burghout & zn. (1/10) 31, E.G. te
Pas (2/12) 35 52, P. van Londen (1/12)
44, H. Niesink (1/10) 56 en W. Meijer-
man (1/9) 57.

D u i v e n b e r i c h t e n  1 5  m e i  2 0 1 0

Bronckhorst - De vier duivenvereni-
ging in de gemeente Bronckhorst,
PV De IJsselbode uit Steenderen, PV
Vorden, PV Steeds Sneller Hengelo
Gld. en PV De Koerier uit Zelhem
vlogen dit weekend vanuit Morlin-
court, Pithiviers en Pommeroeul.

Of men nu tenor, bas, sopraan of
alt is of men wil kijken of meezin-
gen, het maakt niet uit, iedereen is

welkom!
De avond vindt plaats in het Anker
aan de J.F. Oltmansstraat 7. Dan
staat de koffie klaar!

Lucian Venderink dirigeert en on-
der haar bezielende leiding wordt
het een fijne muzikale avond!

Kun je nog zingen, 
zing dan mee!
Steenderen - Op dinsdagavond 1
juni houdt het Chr. gemengd
koor Steenrewalt een open repe-
titieavond.
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We’j nog van too?

Wat is: A. Achternao.
B. Boekzeer.
C. Hangelippe.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

Sinds augustus 2009 heeft Avonturijn
de activiteiten van peuterspeelzaal
Peuterpret overgenomen. Hiermee ge-
ven wij vorm aan het beleidsvoorne-
men van het kabinet om peuterspeel-
zalen en kinderopvang te harmonise-
ren. De gemeente Bronckhorst onder-
steunt van harte deze pilot om een
sluitend systeem van voorzieningen te
realiseren van nul tot 4-jarigen. Want
ook ouders die niet in aanmerking ko-
men voor de Wet kinderopvang kun-
nen hun kind voor een peuterspeel-
zaalaanbod naar Avonturijn brengen.
De gemeente Bronckhorst onder-
steunt, in elk geval tot de zomer van
2010, deze pilot met een financiële bij-
drage. Een ochtend en een middag bij
kinderopvang Avonturijn, verloopt ei-
genlijk net zo als een dagdeel op een
peuterspeelzaal. Lekker spelen met de
andere peuters en ondertussen aller-
lei vaardigheden op doen! 
Maar waarin verschilt de peuterspeel-

zaalopvang eigenlijk van het kinder-
centrum? Het zit 'm vooral in de ope-
ningstijden. Het kindercentrum is ge-
opend vanaf 07.30 uur tot 18.00 uur.
Kinderen die van het peuterspeelzaal-
aanbod gebruik gaan maken, kunnen
's morgens  vanaf 8.30 uur worden ge-
bracht en dienen voor 11.30 uur, dus
voor de lunch, weer worden opge-
haald. 
's Middags kunnen de kinderen van
13.15 tot 15.15 uur terecht. In afwij-
king van het kindercentrum is de
peuterspeelzaal geopend  gedurende
40 weken per jaar. Verder neemt u net
als bij de reguliere peuterspeelzaal
twee dagdelen per week af en krijgen
de kinderen een VVE aanbod. Voorals-
nog bieden we tijdens schoolvakanties
geen peuterspeelzaalopvang.
U kunt zich aanmelden voor de peu-
terspeelzaalopvang via de website of
door contact op te nemen met Petra
Kasteel, afdeling planning en plaat-

sing. Zij is op maandag, woensdag en
vrijdag telefonisch bereikbaar op tele-
foonnummer 0573 458130 optie 2 of
per mail p.kasteel@avonturijn.nl. Op
woensdagmiddag is zij op de locatie in
Wichmond aanwezig en kan al uw
vragen beantwoorden.
Wat voor ouders ook interessant is om
te weten, is dat de peuterspeelzaalop-
vang onder de Wet Kinderopvang valt.
Want iedereen die werk of studie com-
bineert met de zorg voor kinderen,
kan aanspraak maken op kinderop-
vangtoeslag. De bruto uurprijs is
¤6,83 per uur, waarbij drinken, fruit,
wat lekkers en luiers inbegrepen zijn.
Komt u niet in aanmerking voor kin-
deropvangtoeslag dan draagt de ge-
meente bij in de kosten. Daardoor val-
len voor alle ouders de netto kosten
veelal veel lager uit. Een aanvraag voor
kinderopvangtoeslag doet u bij de Be-
lastingdienst. De hoogte van de terug-
gave hangt samen met het bruto-ge-
zinsinkomen. U kunt zelf een bereke-
ning maken wat in uw situatie peuter-
speelzaalopvang zou gaan kosten. 
Meer weten? Kijk gerust eens op onze
website: www.avonturijn.nl

Peuterspeelzaalopvang in Wichmond

Wichmond - Avonturijn Wichmond: Kinderopvang van nul tot 12 jaar in
een landelijke omgeving!! Maar ook dreumessen en peuters, van ander-
half tot vier jaar, zijn natuurlijk van harte welkom om te komen spelen
op het kindercentrum Avonturijn in Wichmond!

Behalve het mannenkoor zal er ook so-
lo gezongen worden door mevrouw
Dijkstra, de dirigent van het koor. Ook
zingt zij die avond enkele duetten met
Gerrit Nagel. Beiden verlenen vaak

medewerking aan kerkdiensten. Orga-
nist Ronald Knol die in het noorden
van het land aan tal van kerkdiensten
medewerking verleent, zal ook de
zang in Wichmond begeleiden. 

Het concert begint om 19.30 uur. De
toegang is gratis. Wel wordt er na af-
loop een collecte gehouden. De op-
brengst is voor de kerk zelf.

Mannenkoor Steenwijk
zingt in Wichmond
Vorden. Het Christelijk Mannen-
koor Steenwijk komt zaterdag
29 mei a.s. in de hervormde kerk
in Wichmond zingen.

De AED werd overhandigd door pro-
jectcoördinator Jan Otten namens de
gemeente Bronckhorst. Velswijk was
de enige kern in Bronckhorst waar in

het kader van het project ‘Hart van
Bronckhorst’ nog geen AED aanwezig
was. Vanuit Velswijk heeft Valentijn
van Rooden, namens de Stichting D’n

Draejer Velswijk, het initiatief geno-
men. Er zijn veertien vrijwilligers op-
geleid om de AED te bedienen. 
In totaal zijn er in Bronckhorst 450
vrijwilligers die aan het project mee-
doen. In 24 kernen is er nu een AED
geplaatst. Dit zijn risicokernen zoals
die door de ambulancezorg zijn aan-
gegeven.

AED voor Velswijk

Velswijk - In buurthuis D’n Draejer in de Velswijk werd maandag 10 mei
een Automatische Externe Defibrillator (AED) in gebruik genomen. De
AED is beschikbaar gesteld door de Stichting Sport en Recreatie Zelhem
en gekregen vanuit het Coöperatief Fonds van de Rabobank.

Een deel van de  vrijwilligers. Links Jan Otten, projectcoördinator en rechts Valentijn van Rooden.

Afgelopen zaterdag reden de RTV´ers
een thuiswedstrijd in Wichmond. De
vereniging organiseerde de wedstrijd
voor de 35e keer. Bij zowel de Ama-
teurs A/B als de Masters 40+ stond een
groot aantal RTV´ers aan het vertrek.
Bij de Amateurs startten Ralf Vos en
Martijn Versteege. Vos kon het moor-
dende tempo aan het begin van de
wedstrijd niet bijbenen en moest het
peloton laten gaan. Door het hoge
tempo ontstond er een kopgroep van
vier man, die niet meer werd bijge-
haald. De wedstrijd werd gewonnen
door Patrick Somsen uit Aalten. Mar-
tijn Versteege eindigde verdienstelijk
in het peloton. Bij de Masters 40+ wist
een kopgroep van twaalf man uit het
peloton te ontsnappen. Jan Weevers
verdedigde hierin de clubkleuren van
RTV Vierakker-Wichmond. Maurice
Schenk uit Winterswijk won de wed-
strijd door een halve ronde voor de
eindstreep alleen weg te rijden uit de
kopgroep. Weevers eindigde op een
nette achtste plaats. Rudi Peters, al ja-
ren de organisator van de Wielerron-
de van Wichmond, reed in zijn eigen
dorp naar een 23e plek. Ook de andere
RTV-renners eindigden in het peloton:
Erik Bouwmeester (27e), Peter Mak-
kink (30e) en Martin Weijers.

WESTFALEN
De Elite- en Belofterenners van de RTV
hebben een drukke koersweek achter
de rug. Op Hemelvaartsdag reden Fe-
lix Wolbert, Rens te Stroet en Simon
Bargeman de Internationaler Westfa-
lenpreis in het Duitse Dortmund. Wol-
bert en Bargeman reden deze wed-
strijd met het Kanjers voor Kanjers Cy-

clingteam. Te Stroet maakt deel uit
van de ploeg Line Lloyd Footwear Cy-
cling. De renners moesten 134 kilome-
ter afleggen, verdeeld over vijftien
ronden met daarin een flinke klim. Te
Stroet en Bargeman eindigden in het
peloton op een 38e en 62e plek. Wol-
bert moest halverwege de koers de
strijd staken. Afgelopen zaterdag re-
den Wolbert en Bargeman de 7e Lippe
Wonen A7 Classic. Deze zware klassie-
ker met start en finish in Drachten
heeft een lengte van 171 kilometer. Na
een rumoerige start werd er flink gas
gegeven. Hierdoor moest Wolbert los-
sen uit het peloton, maar hij kon nog
wel een wiel afstaan aan een ploegge-
noot met een lekke band. Bargeman
wist goed stand te houden en eindigde
als 47e in de tweede groep. De renner
uit Vorden kon na afloop tevreden te-
rugkijken op dit resultaat. ¨Ik merk
dat ik iedere wedstrijd beter ga rijden
en dit jaar al veel heb bijgeleerd.¨ 

DE HEL 
Rens te Stroet reed zondag de Hel van
Voerendaal, een loodzware klimkoers
door de Limburgse heuvels. Aan het
einde van de koers ontstond er een
kopgroep van zestien renners met
daarin de favorieten. Te Stroet zat niet
in deze kopgroep, maar eindigde toch
zeer knap als zeventiende door de
sprint te winnen van de tweede groep.
Peter Makkink maakte zondag zijn op-
wachting in de Ronde van Klein Zwit-
serland in Amersfoort. Hij wist de
eindstreep als 28e te passeren. De ren-
ners van RTV Vierakker-Wichmond
strijden woensdag in buurtschap Del-
den om het clubkampioenschap. Zon-
dag staan de districtskampioenschap-
pen in Steenwijkerwold op het pro-
gramma. Rens te Stroet rijdt volgende
week de Tour de Berlin, een vierdaag-
se etappekoers in Duitsland.

Wedstrijdseizoen RTV´ers 
in volle gang

WICHMOND - De wielrenners van
RTV Vierakker-Wichmond zijn
sinds enkele maanden weer volop
in koers door heel Nederland.

Het podium bij de Amateurs in Wichmond
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2. Bomen planten langs de Zutphenseweg.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding

van Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250 AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. 

De publicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 48 - 2010

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

3. Linde, toneelavond 21-09-1989, "Bokkesprongen".
V.l.n.r: Bart en Jannie Tuinman, Jannie Haring en Wim Lenselink

3

1. Kranenburg, voetbaljeugd.

2



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

... 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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

• mini gravers v.a. 75 cm breed
• mini shovel 1,1 meter breed
• trilplaten
• stenen knippers
• trilstamper
• snoeihout versnipperaar
• tuin versnipperaar (benzine motor)
• zijklepelmaaier 150 cm
• tuinfrees 8 pk
• verticuteermachines

• motor kruiwagen 4-WD
• tuinrol (vulbaar)
• aanhangwagens open en gesloten
• paarden / veetrailers
• veegmachines
• frees 2,2 meter
• stalmest verspreider 5 ton
• schijveneg 3,15 meter
• houtklovers 220 volt + 
• motor 17 ton

Bovenstaande machines zijn te huur per uur of per dag.

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

vergoed door de meeste verzekeraars

Cadeautip:
verras eens iemand

met een

massagebon!

Massagetherapie
te Walvaart

06 41 69 28 42
www.massagetherapietewalvaart.nl

Met een toegewijd  hart en 
      met kundige handen  
   werken aan welzijn

Goed voor uw 
             gezondheid

   Nu ook in de 
Achterhoek

Ontspanning en klachten-
     vermindering in 
  één behandeling

Ter kennismaking
20% KORTING

op de 1e gelaatsbehandeling

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging Heisterboomsdijk 20 in Halle,
gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn op 6 mei 

2010 door Geja Grondverzet onderzoeksgegevens op 

grond van de Wet bodembescherming ingediend.

Geja Grondverzet heeft gemeld dat de bodem op de 

Heisterboomsdijk 20 in Halle, gemeente Bronckhorst 

verontreinigd is. Ook heeft Geja Grondverzet een 

saneringsplan ingediend, waarin staat hoe men deze 

verontreiniging gaat aanpakken.

Voor het vaststellen van deze besluiten volgen wij de 

zogenaamde “verkorte” procedure. Dit betekent dat het 

besluit op grond van de melding niet gedurende zes 

weken ter inzage zal worden gelegd.Wel kunnen

belanghebbenden reageren op de melding.

Op verzoek zenden wij u een afschrift toe van onze 

besluiten zodra deze zijn genomen.

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw reacties 

toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland,Afdeling 

Vergunningverlening/Team Bodem&Nazorg, Postbus

9090, 6800 GX Arnhem.

Wilt u meer weten?
Bel het Omgevingsloket, telefoonnummer

(026) 359 99 99.

Arnhem, 12 mei 2010

zaaknummer 2010-008472 / GE187600101

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

P.P.L. van Kalmthout - Secretaris

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 volop Hollandse Asperges &
Hollandse Aardbeien!!!

Heerlijke zoete Galia meloen nu v.a. 0.79 p.st.
Hollandse Kromme komkommers v.a. 2 voor 0.89

Harde Trostomaten per kilo 1.50
Grote Kiwi 10 voor 1.50

Zoete Mandarijnen 20 voor 1.99
Emmer vol Elstar appelen nu voor 4.00

Tevens volop sla-kool-perkplanten gem. hangpotten
Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!

Rijksstraatweg 14a Warnsveld Tel: 0575-529530
www. .nl

2e Pinksterdag
Open van

Vanaf € 29,50 ex btw per uur

totaal verbouwing - keuken
 badkamer - schilderwerk

wij verkopen ook tegels, deuren, verf, 
hang- en sluitwerk etc.

11 tot 16 uur

Wij zijn een zorg- wooncentrum voor mensen in de
derde levensfase met een zorgbehoefte. Om de cliënt
optimaal te laten functioneren met al zijn of haar
beperkingen, bieden wij, een appartement, op de
cliënt toegesneden ondersteuning, aanvullende zorg
en verpleging bij tekort schietende functies.
Daarnaast verlenen wij hulp aan zelfstandig wonende
ouderen. Uitgangspunt bij ons handelen is de
zelfstandigheid en de privacy van onze cliënten. 

Wij hebben de volgende vacatures;

Verzorgende niveau 3 
28 uren 

Verzorgende niveau 2
24 uren

De accenten van de werkzaamheden liggen op het terrein van de ADL, en de
psycho-sociale begeleiding van cliënten.

Ons beleid t.a.v medewerkenden is:
– De medewerkers niet alleen als persoon te zien die tegen betaling zijn werk

uit moet voeren, maar als een partner die bereid is zich voor de doelstelling in
te zetten en deze mede vorm te geven.

– De medewerker een duidelijke taak en functie heeft.
– De medewerker zijn/haar arbeidsduur die regelmaat heeft dat de betrokken-

heid met het werk gegarandeerd is.
– De medewerker die bijscholing krijgt die vereist is met betrekking tot nieuwe

ontwikkelingen.
– De medewerker in goed overleg onderling kan samen werken.
– De medewerker zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor een goede werk-

sfeer.

Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT.  
Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw A. Maalderink. 
Uw sollicitatie kunt u binnen 10 dagen richten aan 
mevrouw A. Hartman, directeur, Abersonplein 9, 7231 CR Warnsveld. 
Telefoon 0575-522840



Zij sloten zich aan bij de stichting
Buurtzorg Nederland. In het kort ge-
zegd komt de werkwijze van Buurt-
zorg Vorden op het volgende neer: ‘Ie-
mand die voor zorg belt (06-12323411)
krijgt direct een verpleegkundige aan
de lijn. De hulpvrager wordt nog de-
zelfde dag door één van de verpleeg-
kundigen bezocht. Die schat dan in
welke zorg de man of vrouw nodig
heeft. Indien noodzakelijk wordt ge-
lijk de huisarts ingeschakeld. Vervol-
gens vraagt ‘Buurtzorg Vorden een in-
dicatie aan bij het CIZ (Centrum Indi-
catiestelling Zorg). Dit orgaan bepaalt
welke zorg verleent mag worden. Diny
Brinkerink: ‘Ons uitgangspunt bij het
verlenen van zorg is er op gericht dat
de cliënt zo lang mogelijk thuis kan
blijven wonen. Wij zijn professioneel
opgeleid, we kunnen allemaal zelf
‘ons ding‘ doen. Wij hebben elke don-
derdag  overleg en werken zeer demo-
cratisch. Alle plannen/voorstellen wor-
den in meerderheid beslist. Soms
komt het voor dat wij het niet met el-
kaar eens zijn. Geen probleem, dan
wordt het punt een week later op-
nieuw op de agenda gezet. Wij komen
er altijd uit.
Bovendien zijn onze lijnen erg kort.
Een voorbeeld, één van ons komt bij
een cliënt op bezoek, verzorgt hem of
haar maar vindt dat er voor de zeker-
heid de andere dag toch nog iemand
van ons even langs gaat. We bellen
dan gelijk de bewuste collega op en
wijzen bij de cliënt thuis de foto aan
wie er komt. Iedere cliënt heeft thuis
namelijk een ‘zorgdossier‘ met daarin
ook een foto van ons hele team. Ook
een voordeel van Buurtzorg Vorden,
wij komen allemaal uit deze buurt.
Wij hebben een ‘gevoel’ met de omge-
ving, een beetje ‘ons kent ons’ situatie.
En we weten wat er zoal in de zorg
speelt. Bij ons staat menselijkheid
voorop en vooral geen bureaucratie’,
zo zegt Driny Brinkerink

De dames van Buurtzorg Vorden heb-
ben trouwens met Driny een goed
pleitbezorgster voor de zorg uitgeko-
zen, want ze kan er ‘honderd – uit‘ en

zeer enthousiast over vertellen! Sinds
de start mag Buurtzorg Vorden al een
flink aantal mensen tot haar clientèle
rekenen. ‘Bestaat dan niet de kans dat
jullie straks zo groot worden dat dit
wellicht ook tot bureaucratie kan lei-
den’? zo vroegen wij Driny. ‘Absoluut
geen sprake van. We willen als team
zeker niet groter worden. Hebben we
op gegeven moment een hele drukke
periode, dan kunnen wij een viertal
‘invallers‘ inschakelen, net als wij alle-
maal gediplomeerde verpleegkundi-
gen. En groeien we toch door, dan gaat
Buurtzorg Vorden in de toekomst naar
twee teams van acht’, zo zegt Driny
Brinkerink.

De contacten met de huisartsen, fysio-
therapeuten e.d. zijn zeer goed. Zo ook
met ergotherapeut Ellen Lammers.
Dat blijkt wel want ook Ellen loopt op
deze woensdagochtend met een corsa-
ge door de foyer van het dorpscen-
trum! Zij beschikt over ruime ervaring
in de revalidatie en de eerste lijn ergo-
therapie. Zij behandelt jong- volwasse-
nen, volwassenen en ouderen met
zeer uiteenlopende diagnoses.’Ergo-
therapie is gericht op dagelijks hande-
len. Wanneer activiteiten die eigenlijk
automatisch behoren te gaan,plotse-
ling of geleidelijk lastig worden, of
veel inspanningen kosten. Denk daar-
bij aan het aankleden, huishoudelijk
werk, hobby’s , boodschappen doen,
telefoneren, opstaan en dergelijke’, zo
legt Ellen Lammers uit. Er zijn tal van
voorbeelden te noemen waarbij Buurt-
zorg Vorden een beroep doet op de er-
gotherapeut, zo bijvoorbeeld hoe om
te gaan met hulpmiddelen. Ellen Lam-
mers: Wij noemen dit Buurtzorg Plus.
Ik observeer eerst, wie en wat is de
cliënt, wat is voor hem of haar belang-
rijk. Eerst dan maak ik een ‘behandel-
plan’. Ook mijn werk is er op gericht
om te trachten de cliënt zo lang moge-
lijk thuis te laten functioneren. Mijn
therapie gaat er vanuit, wat vindt de
cliënt belangrijk in het dagelijks le-
ven. Ook wordt bij de behandeling/ ad-
viezen de eventuele mantelzorger be-
trokken’, zo zegt Ellen Lammers.

Vervolg van voorpagina

Buurtzorg Vorden krijgt pluim op de hoed!

Een evenement dat jaarlijks ongeveer
zo'n 700 tot 800 wandelaars trekt.  Er
zijn weer mooie routes van 5 en 10 km
uitgezet. De eerste avond word gelo-
pen in de richting Delden. Dinsdag
staat Galgengoor op het programma.
Woensdag Linde en Donderdag word
gelopen richting Hackfort.

Deelnemers kunnen zich op maandag
14 juni voor aanvang inschrijven. Al-
leen groepen van 15 personen of meer
kunnen zich vooraf inschrijven. De
mogelijkheid bestaat ook om 1 avond
mee te wandelen, men ontvangt dan
een dagspeld. De intocht zal plaatsvin-
den op donderdag 17 juni.

Voor inlichtingen kan men contact op-
nemen met de Coordinator van de
avondvierdaagse Jolande Loman tel
nr: 551989 of 0614945936.

gymvereniging "Sparta"

Avondwandelvierdaagse
Vorden - De gymvereniging Sparta
organiseert van maandag 14 juni
tot en met donderdag 17 juni 2010
voor de  43ste keer de avondwan-
delvierdaagse.

De band bestaat uit de leden Mark
Pans (Vocals, slaggitaar), Jos Garssen
(Solo gitaar), Wim Garssen (Basgitaar)
en Martin van der Veen (Drums) en
hebben als motto: Hou het basic. Rock-
aholic brengt bekende en verrassende
covers van oa. Bad Company, Free, Her-
man Brood, Bryan Adams, Thin Lizzy

enz. Het vooroptreden zal verzorgd
worden door de band Lemoncurd.
Deze band bestaat uit de leden Vidar
Bakker (Zang/slaggitaar), Femke Har-
berts (Bas), Rick Weenink (Solo gitaar)
en Ronald ten Broeke (Drums). De
band richt zich op het schrijven en
componeren van eigen muziek. De
soort muziek van Lemoncurd wordt
ook wel omschreven als "alternatieve
gitaarrock met vleugjes hiphop en
reggae". De toegang is gratis

Rockavond in Café Uenk
Vorden - Op zaterdagavond 29 mei
zal in café Uenk een optreden
plaats gaan vinden van de rock-
band Rockaholic.

Klasse 50 CC: 1 Niels Koolen 90 pun-
ten; 2 Björn Berendsen 81 ; 3 Marnicq
Tuininga 75 punten.

Klasse 65 CC: 1 Jordy Boswergr 90 pun-
ten; 2 Bjön Wisman 81 ; 3 Mike boks-
lag 65; 4 Tim Tuitert 65 ; 5 Chris Schol-
ten 60 punten

Klasse 85 CC: 1 Jan Willem Arendsen
90 punten; 2 Thijs Bulten 81; 3 Björn
van de Tol 75; 4 Youri Pardijs 65; 5 Na-
dine Rietmeijer 42 punten.

VAMC De Graafschaprijders
Vorden - Zaterdagmiddag werd op
het clubcircuit in het buurtschap
Delden de derde onderlinge jeugd-
wedstrijd gehouden. De uitslagen
waren als volgt:

Afgezien daarvan , de tanks met be-
manning konden ook niet verder. Toe-
gestroomde dorpelingen versperden
van vreugde de weg. De vrouwen om-
helsden, knuffelden en zoenden de
helden, die zich dat lachend lieten
welgevallen. Geen spoor van jaloezie
bij de mannelijke Vordenaren, zij kre-
gen namelijk sigaretten terwijl de kin-
deren werden vol gestopt met repen
‘tjoklat’ ! Vorden was bevrijd en dat
moest gevierd worden. Voor de mu-
ziekvereniging Concordia aanleiding
om het traditionele voorjaarsconcert
voor één maal om te dopen tot Bevrij-
dingsconcert. De zaal van het dorps-
centrum ‘ademde’ afgelopen zaterdag
de muzikale bevrijding dan ook met
volle teugen in !
Aan de zijkant van de zaal uniformen,
camouflagepakken, radio- zendappa-
ratuur, tekeningen, landkaarten, een
aankleding ‘in stijl’, verzorgd door het
Achterhoeks Museum 1940- 1945 uit
Hengelo. Bevrijd van het Duitse juk, of
zoals ze toen door de Nederlanders
werden aangeduid, bevrijd van die
rot……. Anno 2010 gelukkig heel ande-
re tijden en zeer vriendschappelijke
betrekkingen tussen de beide landen.
Nog onlangs werd er op de Mariën-
platz in München bij het voetbalkam-
pioenschap van de plaatselijke F.C.
Bayern door 50.000 Duitsers het lied
‘Tulpen aus Amsterdam’ gezongen. De
Nederlanders Louis van Gaal, Arjen
Robben en Mark van Bommel worden
in de Zuid-Duitse metropool als ‘natio-
nale helden’ bewierookt ! ‘Het kan ver-

keren’ , zo zou Brederode gezegd heb-
ben! 
Terug naar het bevrijdingsconcert, in
de zaal ook een vlag met de tekst ‘
Thanks Liberators’. Het harmonieor-
kest van Concordia was daar blijkbaar
zo door gelnspireerd dat het begon
met het nummer Evertide- Song of Li-
beration, in een bewerking van Jacob
de haan. In het gedeelte voor de pauze
stond Concordia muzikaal stil bij de
Duitse onderdrukking. Een prachtig
voorbeeld het nummer Soldaat van
Oranje van Rogier van Otterlo (arran-
gement Koos Mark) uit de gelijknami-
ge film. Eveneens uit deze film het
nummer Esther, het Joodse meisje dat
het zo zwaar te verduren had. Rebecca
Kundrik speelde daarbij solo op tenor-
sax. Rebecca heeft de Nederlandse na-
tionaliteit en Canadese voorouders.
Tijdens dit nummer speelde concert-
meester René Boersma de klarinetpar-
tij. 
Concordia besloot het optreden voor
de pauze met het spelen van de Exo-
dus Song (gebaseerd op het schip Exo-
dus, symbool voor de Joden die in de
oorlog naar Palestina afreisden in de
hoop daar een nieuw bestaan te kun-
nen opbouwen), gevolgd door het
nummer Border Zone, een muzikaal
verhaal over het dorp Dinxperlo. Ook
was er tijdens dit bevrijdingsconcert
een optreden van de drumband onder
leiding van Mike de geest. ‘Het gaat
weer goed met de drumband, er is
weer jong talent in aantocht’, zo ver-
telde ladyspeaker Toke Gudde. Het

nummer Keep on Drumming sloot
daar uitstekend bij aan. Dirigent Mike
de Geest was daarbij zelf ook op de
drum actief. Evenals in het slotnum-
mer Basic, toen alleen de ‘oude garde ‘
van de drumband de grote trom be-
roerde. 
Na de pauze onderging Concordia een
metamorfose, het harmonieorkest
was omgedoopt in een Big Band. Niet
zomaar in fleurige en met een Oranje-
sjerp getooide kledij, er was onder lei-
ding van dirigent Berjan Morsink de
laatste maanden keihard gerepeteerd.
En om niets aan het toeval over te la-
ten en tevens om de puntjes goed op
de ‘i ‘ te zetten had Berjan bij de repe-
tities de hulp van Bart Bijleveld (muzi-
kaal leider van enkele Big Bands in Ne-
derland) ingeroepen. Het heeft zijn
vruchten afgeworpen, zo bleek, want
de Big Band maakte er een swingend
geheel van. Met name in de nummers
van Glenn Miller (American Petrol en
In the Mood) ging de band geheel uit
haar dak. Daarvoor werd het rustige
nummer Moonlight Serenade ge-
speeld.

Uiteraard mocht ook de beroemde Ve-
ra Lynn (The Sweathart of the Forces)
deze avond niet ontbreken. Er was in
de persoon van Agnes Kieskamp deze
avond een heel andere ‘Sweathart’. Zij
zong onder begeleiding van de Big
Band onder meer nummers als We’ll
meet again, From the time you say
goodbye. Berjan Morsink en de zijnen
haalden in het slotnummer, bij het
spelen van Happy Days are here again,
nog eens alles uit de muzikale kast.
Het publiek in de zaal bedankte Con-
cordia en de solisten met een staand
ovationeel applaus. Voorzitter Gerrit
Nijenhuis had deze avond nog een
aangename taak: het uitdelen van
bloemen (met kus) aan Rebecca Kun-
drik, Agnes Kieskamp en Toke Gudde
en (zonder kus) aan Berjan Morsink,
Mike de Geest en René Boersma.

Publiek genoot met volle teugen

Bevrijdingsconcert 
muziekvereniging Concordia

Vorden - Het was zaterdagavond precies 65 jaar en zes weken geleden (1
april 1945 ) dat Vorden werd bevrijd. Toen was er de gehele dag al opge-
wonden geroezemoes in het Achtkastelendorp, de Canadezen waren in
aantocht! Aan het eind van de middag was het dan eindelijk zover, de eer-
ste tanks reden het dorp binnen. De ‘voorste’ tanks stopten op de hoek
van de huidige Mispelkampdijk/Zutphenseweg, ter hoogte van rijwielhan-
delaar Tragter (thans garagebedrijf Klein Brinke). Verder gingen de Cana-
dezen niet, er waren immers door de ‘verkenners’ een paar honderd me-
ter verderop in de bossen, in de bocht bij ‘Toon Meenink’, nog Duitsers ge-
signaleerd.

Links Agnes Kieskamp

Vrolijke gezichten bij de muzikanten van de Big Band



De afgelopen weken een droevige Piet
Piersma. Hevig teleurgesteld dat de
concerten in Geesteren, Zutphen en
Hengelo nauwelijks publiek hadden
getrokken. Een enorme tegenvaller.
Zaterdagavond werd het gezicht van
Piet allengs vrolijker toen hij voor de
aanvang van het slot benefietconcert,
dat Inspiration samen met het Vor-
dens Mannenkoor gaf, hij de Christus
Koningkerk zag volstromen. Zo wer-
den al die inspanningen toch nog be-
loond ! Het was tijdens het optreden
van Inspiration duidelijk aan hem te
merken, zeer enthousiast en bij het di-
rigeren zeer ‘bevlogen’ ! Marieke Teu-
nissen, voorzitter van het koor zei
daarover: ‘Piet is de motor achter al de-
ze concerten. Hij brengt ons iedere
keer weer zover, dat wij het doen’. 
De hulp aan pater Boksebeld loopt in
Nederland via het Aartsbisdom
Utrecht. Missionaris en pater Wim
Boksebeld, Salesiaan uit Raalte werkt
al 40 jaar in Halti. Het werk van de Sa-
lesianen van Don Bosco in Port- au
Prince, de zorg voor het onderwijs,
voor de straatkinderen en de jeugd is
zwaar getroffen. Ook het project van
pater Wim Boksebeld is niet meer. Het
slotconcert werd zaterdagavond na-
mens de missie Don Bosco bijgewoond
door Gerard Schor. Hij vertelde dat
lang geleden zeven Nederlandse missi-
onarissen in Halti aan het werk gin-
gen. ‘Wim Boksebeld is de enige die is
over gebleven.
De contacten met Nederland zijn ge-
bleven. Voor Wim heel belangrijk dat
er een thuisfront is waarop hij kan te-
rug vallen. Persoonlijk ben ik blij met
al die reacties uit Nederland en met
name hier uit het oosten van het land.
Ik ben verheugd dat men hier wil mee-
werken aan de wederopbouw in Halti.
Bij pater Wim Boksebeld zijn ze druk
bezig om overal noodlokalen uit de
grond te stampen. De kinderen zijn al-
le dagen vanaf 6.00 uur s’ morgens
aanwezig om ook mee te helpen. En
na de schokken in Halti, thans in Ne-
derland naschokken van solidariteit
en dat voelt goed’, zo sprak Gerard

Schor. Van het ‘thuisfront ‘waren za-
terdagavond ook drie zussen en de
‘kolde kante’ van pater Wim Boks-
ebeld bij het concert aanwezig. Zus
Maria Boksebeld was al een paar keer
bij haar broer in Halti op bezoek ge-
weest. ‘ Ik trof daar een arme doch
zeer vriendelijke bevolking. Ik ben
trots op het werk dat mijn broer doet.
Dagelijks krijgen daar 19.000 kinde-
ren een maaltijd. En nu liggen in het
land, de scholen, de woningen in puin
. Echt verschrikkelijk ! Ik ben enorm
blij dat er ook hier door het geven van
deze concerten geld wordt ingeza-
meld. Ik zal Wim morgen gelijk een
mailtje sturen’, zo sprak Maria Boks-
ebeld nadat ze uit handen van Marie-
ke Teunissen een cheque in ontvangst
had genomen. Op dat moment een be-
drag van ruim 1900 euro. Later op de
avond toen ook de giften in de kerk
waren geteld, de definitieve telling:
2500 euro !

Inspiration, zo bleek, had inderdaad
duidelijk ‘zin’ in het concert. Direct al
bij het openingsnummer Lift your

light, uitermate vrolijke gezichten.
Verder bracht het koor o.m. de ‘rustige
‘ ballad Keep the candle burning en
het swingende Searchin ten gehore.
Na de pauze ging het koor ‘gelnspi-
reerd ‘ verder met o.a. Ride the mor-
ning winds, de ballad I belong to You
en tot besluit opnieuw een swingend
lied getiteld : Oh ! What a time. Theo
Frencken, voorzitter van het Vordens
Mannenkoor feliciteerde Inspiration
met het 35 jarig jubileum. ‘ Dat ons
Vordens Mannenkoor het al bijna 75
jaar heeft volgehouden, komt omdat
wij als mannen één keer per week,
twee uurtjes bij elkaar komen. En dat
maakt bij mannen heel wat los’, zo
grapte hij. 
Inderdaad niet teveel gezegd. Wan-
neer het Vordens Mannenkoor zingt,
rest het publiek maar één ding: adem-
loos luisteren naar o.m. een drietal He-
breeuwse liederen, het ‘slavische ‘ lied
Boedy Imja. En dan de solozang van
bariton LudoEijkelkamp in de negro
spiritual Nobody knows en de zang
over Die Zwölf Raüber. 
Tussendoor ook vrolijke nummers als
Aus der Traube in der Tonne en het
lied over Zabe, 50 ‘kwakenende’ man-
nen die kikkers op een bruiloft imi-
teerden. Tot slot zong het Vordens
Mannenkoor dat al tien jaar onder lei-
ding staat van dirigent Frank Knik-
kink de ooit zo populaire song van
Harry Belafonte getiteld Jamaica fare-
well. Tijdens het concert informeerde
ladyspeaker Ineke Ineke Fröling het
publiek over de nummers die werden
gezongen.

Jubilerend Inspiration op de bres voor Haïti

Benefietconcerten brachten 
2500 euro op!

Vorden - Een jubileum wordt meestal gevierd met het in ontvangst nemen
van felicitaties en cadeaus. Het gospelkoor Inspiration uit Vorden dacht
daar bij het 35 jarig jubileum duidelijk anders over. Toen Piet Piersma,
dirigent van het koor, las en hoorde dat er in het arme Haïti (dat op 12 ja-
nuari was geteisterd door een onbeschrijfelijke aardbeving waarbij dui-
zenden doden vielen) ene pater Wim Boksebeld geld nodig had om
schooltjes die hij had opgezet en die nu in puin lagen, weer te kunnen op-
bouwen, kwam Piet Piersma in het geweer. ‘We gaan voor pater Bokseveld
een viertal benefietconcerten geven. En de opbrengst is voor de organisa-
tie Missieprocur Don Bosco in Soest waarvoor pater Wim Boksebeld in
Halti werkzaam is’, zo zei hij enkele maanden geleden.

in het midden bariton Ludo Eijkelkamp.

Mark Wassink werd in de E3 klasse
vierde. Rik Broer werd in de E 1 klasse
vijfde. Door deze resultaten eindigde
het WPM KTM Team in de merken-
klasse op een fraaie tweede plaats. Er-
win Plekkenpol ging op zaterdag ( de
eerste wedstrijddag ) in de allereerste
Extreme Test bijna onderuit en om
valpartijen te voorkomen was het
daarna voor hem ‘voorzichtigheid ‘
troef. In de crosstest was het moeilijk

om hard te gaan en verloor Erwin hier
ten opzichte van de concurrentie. Uit-
eindelijk werd hij die dag vijfde. Op
zondag ( tweede dag ) moesten er we-
derom vier ronden van 52 kilometer
worden afgelegd. Door de regen een
spekglad parcours. Dat ondervond ook
Erwin toen hij op hoge snelheid een
boomstronk raakte en daardoor hard
ten val kwam. Even later opnieuw te-
genslag, door een steen een krom ach-
terwiel, waardoor er nog even gesleu-
teld moest worden. Toch een vierde
plaats en toen de einduitslag bekend
werd gemaakt: ook een vierde plek in
het eindklassement. Een prima resul-
taat !

Tijdens Enduro in Frankrijk

Vierde plek voor 
Erwin Plekkenpol
Vorden - Erwin Plekkenpol heeft
tijdens de eerste wedstrijd voor het
Europees kampioenschap Enduro
in Frankrijk, in de E2 klasse de vier-
de plaats behaald.

De aanvang van de dienst is om 10.30
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat.

Kerkdienst Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo
Hengelo - Jan Rigterink uit Vorden
is zondag 23 mei, eerste Pinkster-
dag, voorganger in de kerkdienst
van de Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap Hengelo.

Deze oecumenische viering vindt
plaats in de Gereformeerde kerk en
heeft als thema: 'Heilig vuur'. Als ker-
ken van Vorden willen we samen het
Pinksterfeest vieren. De voorgangers
komen uit de diverse kerken en zijn ds.

G.H. Neppelenbroek-Kwakkel, ds. F.W.
Brandenburg en pastor J. van Kranen-
burg. Het orgel wordt bespeeld door
dhr. C. van Dusseldorp. Ook voor de
kinderen is er van alles te beleven,
want er is kindernevendienst en voor
de allerkleinsten is er oppas. Na afloop
is er koffie en fris in 'het Achterhuus'
en kan er nog gezellig nagepraat wor-
den. Het is dus zeer de moeite waard
om hierbij aanwezig te zijn en de Raad
van kerken nodigt u / jou van harte uit!

Pinksterviering Raad van Kerken
Vorden - Aanstaande zondagmor-
gen 23 mei op het Hoogfeest van
Pinksteren is er een Pinkstervie-
ring voor jong en oud, uitgaande
van de Raad van Kerken.

Het bezoek aan het geheugenspree-
kuur is gratis. Iedere bezoeker krijgt
een persoonlijk gesprek. Om teleur-
stelling te voorkomen geldt dat aan-
melding gewenst is bij Ouderenadvi-
seur Wilma Berns, tel. 0575 - 553159
(ma - woe - vrijdag 8.30 - 10.30). Ook
kunt u bij haar terecht voor meer in-
formatie of een folder. Op het geheu-
genspreekuur kan men zonder verwij-
zing van de huisarts terecht. In een
persoonlijk gesprek beantwoordt een
deskundige uw vragen. De vragen
kunnen gaan over uzelf maar ook bij-
voorbeeld over uw partner of één van
uw ouders. Indien van toepassing kan
een korte geheugentest afgenomen
worden. Het gesprek wordt afgerond
met een vrijblijvend advies. Elke be-
zoeker krijgt een boekje met geheu-
gentips.

WAAROM HET
GEHEUGENSPREEKUUR?
Iedereen vergeet wel eens een naam of
waar de sleutels zijn gebleven. Jonge-

ren maken zich daarover geen zorgen,
maar ouderen denken bij zo'n gebeur-
tenis al snel aan dementie. De vraag of
er sprake is van gewone vergeetachtig-
heid, ouderdomsvergeetachtigheid of
dementie komt om de hoek kijken. Dit
kan veel onzekerheid met zich mee-
brengen en mogelijk zelfs leiden tot
het ontstaan of een toename van de (li-
chamelijke) klachten. Veel ouderen
met zorgen over hun geheugen stap-
pen niet of te laat naar de huisarts of
een andere hulpverlener. Men vindt
het moeilijk om het onderwerp aan te
snijden of meent dat er aan geheugen-
klachten weinig te doen is. Dat laatste
is echter vaak onjuist. Vergeetachtig-
heid kan veel verschillende oorzaken
hebben zoals somberheid, een licha-
melijk probleem of overbelasting
doordat men zorgt voor een ander.
Door niet over geheugenklachten te
praten kan men zich onnodig onge-
rust maken of te lang rondlopen met
een probleem dat mogelijk verholpen
zou kunnen worden. Op het geheu-
genspreekuur heeft men de tijd en de
deskundigheid om een eerste inschat-
ting te maken wat de oorzaak van de
geheugenklachten zou kunnen zijn
en of verdere hulp nodig is. Heeft u
dus geheugenklachten (of aanverwan-
te problemen zoals angst, gepieker,
concentratieproblemen of somber-
heid) óf heeft u in de naaste omgeving
iemand met dergelijke problemen én
wilt u er meer over weten: bezoek het
geheugenspreekuur!

Geheugenspreekuur
Vorden - Op dinsdag 25 mei wordt
van 10.00 - 11.00 uur een éénmalig
geheugenspreekuur gehouden in
de Verzorgingshuis de Wehme,
Nieuwstad 32. Dit geheugenspree-
kuur is bedoeld voor mensen van
55 jaar en ouder in Vorden en om-
streken, die vragen hebben over
hun geheugen of over andere
klachten zoals piekeren, concen-
tratieproblemen of somberheid.

Ze spreekt dan aan de hand van de bij-
bel over hoe onze houding mag zijn in
deze tijd waarin we opgeschrikt wor-
den door de opeenvolging van allerlei
natuurrampen en andere zaken. Ook
vertoont Heleen Bénard een korte film
over het vertrek van nieuwe emigran-
ten vanuit de Oekraïne naar Israël.

Lezing in Achterhuus
Vorden - Dinsdagavond 18 mei a.s.
zal Heleen Bénard van de organi-
satie ‘Christenen voor Israël’ in het
Achterhuus (achter de gerefor-
meerde kerk) een lezing houden
over het thema ‘Let een beetje op
jezelf ‘.

Opbrengst collecte 
Nationaal Fonds Kinderhulp

Het ingezamelde geld is bestemd
voor kinderen in Nederland die in
hun leven al veel ellende hebben
meegemaakt en ook "een beetje ge-
woon geluk' verdienen. En voor wie
dingen die soms zo gewoon zijn niet
is weggelegd. Daarom springt kinder-

hulp financieel bij, en dat al 50 jaar!
In jeugdzorginstellingen of (pleeg)ge-
zinnen met financiële beperkingen
is vaak geen geld voor extraatjes. Kin-
derhulp vindt dat alle kinderen de
kans moeten krijgen om hun talen-
ten te ontwikkelen en (leuke)ervarin-
gen op te doen. Dit kan bijvoorbeeld
zijn door het volgen van muziek- of
danslessen of door lid te worden van
de plaatselijke voetbalclub. Ook een
weekje kamperen kan hen helpen
om even hun problemen te vergeten
en gewoon kind te zijn. Alle collec-
tanten en gevers hartelijk dank!!

Vorden - De jaarlijkse collecte voor
het Nationaal Fonds Kinderhulp,
die gehouden is in de week van 18
tot en met 24 april, heeft in Vorden
1.005,22 euro opgebracht. Hiervoor
zijn maar liefst 17 collectanten op
pad gegaan.



In deze periode ontving de klant bij
iedere € 10,– aan boodschappen een
monopoly kanskaart. Gedurende de
actieweken ontving de klant ook één of
meerdere monopolykaartjes bij diverse
actieproducten. Er waren "direct prijs-

kaarten" en "straat- en stationskaar-
ten". Ook zaten er kaartjes bij waarbij
men een gratis artikel kreeg. Er werd
weer geweldig gespaard. Er zijn maar
liefst ruim 4000 artikelen gratis
weggegeven en 4 hoofdprijzen.

De gelukkige winnaars ziet u hier op
de foto. Zij gingen met een prachtige
prijs naar huis: Global kofferset t.w.v.
€ 325,–, hotelcheque "Zuiderduin"
t.w.v. € 450,–, Philips stomer t.w.v.
€ 75,– en een Gazelle omafiets t.w.v.
€ 449,–. Uiteraard werd er door
Wilbert Grotenhuys ook nog een
prachtige bos bloemen uitgereikt om
het feest helemaal compleet te maken.

Prijsuitreiking bij Super de Boer

Vorden - In de periode van maandag 5 april t/m zaterdag 15 mei 2010
was het weer 'Monopoly' tijd bij Super de Boer Yvonne en Wilbert Groten-
huys in Vorden.

VTP hoopt in dat weekend velen te be-
groeten op het tennispark. Binnen-
kort gaan de uitnodigingen de deur
uit. Het wordt een feestweekend met
veel activiteiten en spektakel voor
jong en oud. Al eerder is er een publi-
catie geweest (in Contact en op de web-
site) dat VTP heel graag oud-leden wil
uitnodigen. 

De club is dan ook op zoek naar de
adresgegevens, telefoonnummers,
emails enz. van tennissers die in de af-
gelopen 35 jaar lid zijn geweest. Dat
kan uw zoon of dochter zijn, of ie-
mand waarmee u competitie of toer-
nooien hebt gespeeld, of altijd op de
instuif was enz enz. U kunt VTP gewel-
dig helpen door adres, telefoonnr. +
email door te geven. 

Stuur deze gegevens svp naar:
info@vordenstennispark.nl of 
thalene@hetnet.nl Hoe meer hoe lie-
ver! Het kost u maar een paar minuten
maar het kan VTP geweldig helpen om
het feestweekend (reunie-weekend) te
doen slagen. Kijk voor informatie ook
op de site www.vordenstennispark.nl

Festiviteiten rondom 
35-jarig bestaan

Vorden - Ternnisclub VTP viert van vrijdag 10 september t/m zondag 12
september haar 35-jarig bestaan. En er is het een en ander te vieren: een
gezonde sportvereniging met een mooi tennispark, een nieuwe minibaan
en een prachtig gerenoveerde kantine.

Fleur Grube in actie op de pas geopende minibaan van VTP

In het vijftig meter lange zwembad
(meestal wordt er gezwommen in een
vijfentwintig meter bad) is het meteen
bij de eerste zwemmer al raak. Bas
Wensink (9 jaar) zwemt een prima uit-
gekiende 100m schoolslag. De eerste
50m gaat hij goed met het veld mee
maar in de tweede 50m gaat hij ge-
staag iedereen voorbij en wint goud.

Wat later in de wedstrijd wint Niels
Tjoonk (13 jaar) brons op de 200m ss.
Berjan Ebbekink (16 jaar) legt beslag
op de bronzen medaille bij de 100m
rugslag. Torben Lammerdink zwemt
zich dan nog, aan het einde van de
eerste dag, met een technisch uitste-
kend gezwommen 50m vlinderslag,
naar zilver.

In een spannende race waarbij Kim
Nijland en Jamie Stegeman (beide 10
jaar) allebei in de zelfde serie op me-
daillejacht gaan op de 100m rugslag,
komt het zilver bij Jamie terecht. 

Kim vecht zich goed terug vanuit een
vierde plek na het keerpunt, komt nog
heel dicht bij Jamie en wint dan brons.

Luuk Nijland (12 jaar) wordt derde op
de 200m vlinder en tweede op de
100m rug. Kim wordt dan ook nog der-
de op de 100m vrije slag. Een mooi re-
sultaat dit eerste weekend.

We gaan er even tussenuit voor een in-
ternationaal zwemweekend in Nord-
horn met de hele zwemselectie waar-
na op 29 en 30 mei het tweede deel
van de Gelderse Kampioenschappen
worden gezwommen. 

Voor meer informatie kunt u kijken
op www.berkelduikers.nl

Gelderse Kampioenschappen zwemmen

Al 9 medailles voor
Berkelduikers

De zwemmers van de Berkeldui-
kers nemen het eerste weekend
van de Gelderse kampioenschap-
pen in Nijmegen 9 medailles mee
naar huis.

boven: Berjan, Luuk, Torben. Onder: Bas, Jamie links en Kim recht op podium, Niels.

Deze culinaire avond wordt in zijn ge-
heel verzorgd door uw BGV gastvrouw.
Tijdens het kokkerellen geeft zij uitleg
over alle gebruikte recepten, veel vari-
atiemogelijkheden en tal van prakti-
sche tips voor in de keuken. De kook-
parade begint met een welkomst-
drankje, en gaat verder met voor-
gerecht, hoofdgerecht, dessert en ein-

digt met een koffie/theeverrassing. In-
grediënten zijn vers ingekocht. Na af-
loop is er voor de aanwezigen geheel
gratis een cadeautas. 
De leden worden van harte uitgeno-
digd voor de slotavond en dienen zelf
mee te nemen: 1 vork, mes en lepel, 1
diep bord en 1 groot plat bord, en 2
ontbijtbordjes. Dit om te voorkomen
dat wegwerpservies op de afvalberg
terecht komt.

Gebouw Withmundi te Wichmond.
LET OP: GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD:
19.00 UUR.

Slotavond BGV Kookparade
Wichmond - Woensdagavond 19
mei krijgt men een spetterend 5-
gangenmenu opgediend. Zij maken
hiervoor een reis langs verschillen-
de werelddelen en keukens.

Afgelopen week stond er een stukje in
het contact over de glasvezel in
Bronckhorst.
Men praat alweer over de buitengebie-
den die niet op de glasvezel netwerk
worden aangesloten omdat dit weer te
duur zou zijn. 
Ze doen net of dit met een paarjaar te-
rug verdiend moet worden. Ik neem
aan dat zo´n systeem toch zeker 40
jaar en langer mee moet kunnen. 
Als je dan per jaar rekent dan vallen
de kosten wel mee. Dan lijkt mij de
graafwerkzaamheden in de buitenge-
bieden sneller te kunnen geschieden
als in de woonkernen. 
In de buitengebieden is sleufgraven de

kabel er in en weer dichtgooien, maar
moet men in de woonkernen de stoep
of straat een stuk uithalen dan graven
en kabel er in  leggen en moet men al-
le tegels of klinkers er weer inleggen.
Bij elkaar zijn dat ook hoge kosten die
meetellen.  Waarom moet altijd de
buitengebieden achterblijven op de
nieuwste technieken.  Er wordt tegen-
woordig al veel minder gedaan in de
buitengebieden zoals bermen maaien
of onderhoud aan de wegen. Terwijl
de inwoners in de buitengebieden net
zoveel belasting betalen als iemand in
de woonwijken. Waarom kan er dan
wel zo´n 5 miljoen euro worden be-
steed om de kom van Vorden alweer te
veranderen. Schijnbaar tellen toeris-

ten meer mee als de bewoners van de
buitengebieden.  Ook zijn bij de
nieuwste technieken het abonnement
kosten veel lager dan in de buitenge-
bieden.  Daar moet je nog bij verschil-
lende aanbieders een abonnement af
sluiten. 

Maar gelukkig stonden bij verschillen-
de politieke partijen in de verkiezing
programma dat de buitengebieden
ook aangesloten moeten worden op
het glasvezelnetwerk. Of gaat dit nu
ook alweer niet door in verband met
de crises en de bezuinigen. 

D. Brummelman
Wiersserbroekweg 5, Vorden

Glasvezelnetwerk en Buitengebied

ANBO
Op de voorpagina van "Contact" van 11
mei jl. stond een interessant en en-
thousiast artikel over Anbo-Vorden.
Naast een aantal goede voornemens
werd gewezen op de invloed van de
Anbo binnen se SER. Met 400.000 le-
den is de Anbo inderdaad een van de
grootste FNV-boden. (FNV 1,4 miljoen
leden) en kan dus via het werknemers-
deel van de SER meepraten over de
sociaal-economische problemen van
ons land. Ook over het ouderenbeleid
advies uitbrengen aan de regering.

In het verhaal mis ik echter het feit,
dat de FNV faliekant tegen de verte-
genwoordiging van ouderen in het
bestuur van de pensioenfondsen is.
Als gepensioneerde ben ik het daar-
mee uiteraard niet eens. Vandaar deze
reactie. Ik hoop hiermee een wat een-
zijdig beeld in dit artikel te hebben
recht gezet.

T.W. Baak, 
Zuivelhof 1
Vorden



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 20 van
17 t/m 22 mei 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN
Gelukkig!!! Albert Heijn blijft gewoon Albert Heijn!
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Het is 1977 als de zonen
Jan en Frans Hendriks de
zaak van vader Hendriks

over nemen. Een nieuwe
generatie kwam aan het
roer. Naast de aannemers
activiteiten werden ook
nieuwe wegen ingeslagen.
Tuinhout werd er ge-
vraagd door de klanten en
in de jaren 80 kwam dat
er als extra poot bij. In de-
zelfde lijn werd niet veel
later de verkoop van tuin-
huisjes gestart. Houten
tuinmeubels werden door
de grote vraag in de jaren
90 aan het assortiment
toegevoegd.

Momenteel levert Hen-
driks "de Timmerije" een
compleet assortiment
voor de tuin. Als dealer
van Tuindeco kunnen ze
van alles leveren op het
gebied van tuinhout. Van
schuttingen tot blokhut-
ten en op maat gemaakte
schuurtjes.
Het kwaliteits merk Sum-
mer Garden is nu zelfs
heel voordelig geprijsd,
echte teak houten tuin-
meubels voor sterk gere-
duceerde prijzen!

De zon begint weer te
schijnen dus het wordt
tijd om heerlijk te genie-
ten op uw nieuwe tuinset.
Als u wat zoekt voor in uw
tuin De Timmerije heeft
het.
Eigenaar Jan Hendriks
heet u van harte welkom
op zaterdag 22 mei in de
showroom van 9.00 tot
17.00 uur aan de Kruis-
bergseweg 10, 7255 AE
Hengelo (Gld.) (tegenover
de HCI),  tel. 0575-463172.

Hendriks de Timmerije
Is inmiddels een begrip
in de achterhoek gewor-
den. In 1951 startte de
heer Willem Hendriks
met het bouwbedrijf. In
de jaren vlak na de oor-
log moest er veel ge-
bouwd worden. En Wil-
lem wist door hard wer-
ken een basis te leggen
voor een vakkundig en
degelijk familiebedrijf.

Na het overweldigende
succes van het Lentefeest
van 7 en 8 mei jl., was het
de donderdag daarop He-
melvaart en dat beteken-
de natuurlijk Dauwtap-
pen met Flophouse. Piet
Paulusma had niet zo
goed naar de vrijwilligers
van Flophouse geluisterd
om de zon en 28 graden te
regelen, maar de frisse

wind en af en toe een
klein zonnetje mocht de
pret niet drukken. Om
half 10 wisten de eerste fa-
natieke en sportieve bier-
fietsers zich al te melden
voor een heerlijk ontbijt,
door Flophouse zelf klaar-
gemaakt. 
Nadat de eerste groepen
zich het buikje rond had-
den gegeten, konden zij

met de eerste vier fietsen
vertrekken voor het dauw-
tappen. Er werd een ronde
gemaakt via de Hoog-
straat, Voortseweg, Reiger-
voortseweg, Beekstraat,
Z.E.-weg en de laatste me-
ters op de Hoogstraat rich-
ting Flophouse. En na een
kleine schoonmaakbeurt
van de bierfietsen gingen
de volgende vier groepen
op pad. 

Ondertussen was de Ach-
terhoekse band Black Out
al begonnen met spelen
om zo de gezellige sfeer in
Flophouse nog beter te
maken en er een echt He-
melvaartsfeest van te ma-

ken. Met hun brede mu-
ziekrepertoire van oude
rock tot top 40 wisten ze
een leuk stukje muziek
neer te zetten. 

Nadat de tweede ronde
bierfietsers terug waren,
kon het feest in Flophouse
echt beginnen. Het was ge-
zellig in en rondom Flo-
phouse. Vleesboerderij
Garritsen zorgde voor een
lekker broodje warm vlees
of hamburger zodat de
mensen ’s avonds thuis
geen eten meer hoefden
te koken, maar konden
nagenieten van deze leu-
ke dag bij Flophouse in
Toldiek.

Dauwtappen bij Flophouse

Ondanks het weer zeer geslaagd!

Toldijk - ‘Ik kom altied weer terug, ik kom altied
weer terug’ schalt Bennie Jolink uit de boxen van
een van de terugkomende bierfietsen, na een suc-
cesvolle rit door het buitengebied van Toldijk. Op
Hemelvaartsdag 13 mei namen acht groepen deel
aan het dauwtappen: onder het genot van een
drankje al fietsend de mooiste omgeving van de
Achterhoek bewonderen.

Dauwtappen bij Flophouse ondanks het weer zeer geslaagd!

De zelfgebakken wafels
werden in het verleden
verkocht tijdens de rom-
melmarkt. Deze wordt
niet meer wordt georgani-

seerd, maar om toch de
welbekende en overheer-
lijke wafels te kunnen
aanbieden is voor deze op-
lossing gekozen. Dus kom

op zaterdag 22 mei tussen
10.00 en 15.00 uur naar de
Welkoop in Toldijk aan de
Zutphen Emmerikseweg,
om onder genot van een
kopje koffie de wafels te
proeven. 
En om ze daarna mee te
nemen voor het Pinkster-
weekend.

Activiteit Muziekvereniging Nieuw Leven Steenderen

Wafelverkoop bij Welkoop

Toldijk - Op zaterdag 22 mei aanstaande zal Muziek-
vereniging Nieuw Leven uit Steenderen hun zelfge-
bakken wafels gaan verkopen bij de Welkoop in Tol-
dijk.

Bij de Welkoop worden wafels gebakken door leden van Nieuw Leven.

Masselink de Covik
vertrouwd – vernieuwdi
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Landbouwplastic en -folie inzameldag

Zaterdag 29 mei 2010
houden wij onze jaarlijkse inzameling, tussen 9.00 en 16.00 uur kunt u het plastic en/of wikkelfolie aanleveren op ons terrein aan de Covikseweg 3
te Steenderen.

Het plastic en folie wordt per m3 doorberekend: Stortkosten landbouwfolie € 6,00 per m3.
Stortkosten krimpfolie € 20,00 per m3.

Alleen schone en gebundelde pakketten plastic kunnen worden ingenomen!

Masselink de Covik, Covikseweg 3, Steenderen
Tel.: 0575-451502 info@masselinkdecovik.nl
Fax: 0575-452713

grondverzet • loonwerk • sloopwerk • transport(container)

Ondernemers opgelet!

� U verbruikt meer dan 15.000 kwh per jaar?
� U wilt gegarandeerd 8% of meer rendement?
� U maakt winst?
� U wilt profiteren tot 72% fiscaal voordeel?
� U wilt duurzaam investeren?
� U wilt extra profiteren door fiscaal versneld 

af te schrijven?
� U wilt 25 jaar zekerheid én groene stroom?
� U beschikt over voldoende dakoppervlak?

Investeren in zonnepanelen geeft meer zekerheid
dan beleggen op de beurs en meer rendement dan
uw spaarrekening. Naast een duurzaam imago
voor uw bedrijf behaalt u met uw investering in
zonnepanelen een gegarandeerd goed rendement
(ook zonder subsidie!).

Grootverbruikers kunnen binnenkort subsidie
aanvragen, oplopend tot 90% over de komende
15 jaar. Dus wees er snel bij! 

Meer weten? 
Wij komen graag bij u langs om een berekening te
maken en voor u de subsidie aan te vragen.
Overtuig u zelf. Maak een afspraak via onze website:
www.solar-sell.nl of bel (0544) 379 329. 
Wij nemen dan graag ruim de tijd voor u.

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 22 mei

in het café

Haverkamp
band



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische

en Bestuurszaken), Recreatie en toeris-

me, Voorlichting/communicatie en

promotie, Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke orde-

ning, Financien en belastingen, Afval en

milieu, Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken

(dienstverlening), Informatisering en

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), Wegen

en groen, Verkeer en vervoer, Werk,

inkomen en zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisa-

tie, Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 5
Nr. 20, 18 mei 2010

Na uitgebreid onderzoek bleek dat
het noodzakelijk is om de Harmen
Addinkstraat in Steenderen te her-
straten. In onze gemeente is het ge-
bruikelijk dat we bij dergelijke werk-
zaamheden bekijken of we tegelij-
kertijd meer zaken in een straat zou-
den moeten uitvoeren. Hieruit kwam
naar voren dat: 
1. het voor voetgangers en de leef-

baarheid wenselijk is de inrich-
ting van de straat te verbeteren

2. er bij zware regenbuien water op
straat staat op enkele locaties na-
bij de H. Addinkstraat en dat af-
koppelen van verharding dit kan
verbeteren

3. het openbaar groen sterk verou-
derd is en niet voldoet aan de
eisen van het gemeentelijke
Groenstructuurplan 

4. het terrein voor de RK-kerk eigen-
dom is van de kerk, maar in on-
derhoud is bij de gemeente. In ons
beleid is opgenomen het beheer
weer over te dragen aan de kerk.
Omdat er sprake is van achters-
tallig onderhoud moet het terrein,
voordat we het onderhoud over-
dragen, vanuit onze onderhouds-
plicht eerst opgeknapt worden

Daarom hebben we de volgende
plannen voorgesteld:
• het trottoir langs de H. Addink-

straat - tussen de H.W. Rasch-
straat en de Bronkhorsterweg -
aan de zijde van de woningen
wordt verbreed

• hierdoor schuift de weg op richting
de begraafplaats en komt het trot-
toir aan die zijde te vervallen

• het plein voor de seniorenwonin-
gen 2 t/m 10 wordt heringericht

• de bestrating wordt als geheel
herstraat

• we vernieuwen het aanwezige
groen volgens het Groenstruc-
tuurplan

• de grote verhardingsvlakken wor-
den onderbroken door plukken
groen

• de verharding van de weg wordt
afgekoppeld van de riolering en
geïnfiltreerd in de bodem via een

aan te leggen infiltratieriool
• dit laatste geldt ook voor het deel

van de Prins Bernhardlaan tussen
de H. Addinkstraat en de Dr. A.
Ariënsstraat

• de verharding op het voorterrein
van de RK Kerk wordt vervangen
en heringericht

• dit geldt ook gedeeltelijk voor het
groen op het voorterrein

Informatieavond
Op 24 maart jl. was een informatie-
avond waarin we de plannen nader
aan u hebben toegelicht. Uw reac-
ties zijn voor zover mogelijk ver-

werkt in de plannen die nu ter inzage
liggen. Iedereen die gereageerd
heeft, hebben we persoonlijk bericht
over wat er met hun reactie gedaan
is.

Uitvoering werkzaamheden
De gemeente wil half september
starten met de werkzaamheden en
de groenvoorziening voor de winter
aangebracht hebben.

Bestemmingsplan
Het gewijzigde inrichtingsvoorstel is
strijdig met het geldende bestem-
mingsplan 'Steenderen 1987'. Nu
het wijzigingsvoorstel geen afbreuk
doet aan de karakterisering van de
openbare ruimten in de zogenaamde
doeleindenbeschrijving van de be-
stemming, is binnen de bestem-
mingsvoorschriften ontheffing voor
de aanpassing mogelijk.

Inspraakperiode
U kunt de plannen van 20 mei t/m 30
juni 2010 inzien bij de publieksbalie
in het gemeentehuis. U kunt dan ook
een reactie indienen op het recon-
structieplan van de Harmen Addink-
straat bij b en w, schriftelijk (zie
postadres), of mondeling aan de me-
dewerkers van de afdeling Beheer.
In dezelfde periode kunt u ook een
zienswijze indienen op het voorne-
men tot ontheffing van het bestem-
mingsplan (zie de publicatie in de
rubriek Openbare bekendmakingen
op deze gemeentepagina's).

Reconstructie Harmen Addinkstraat in Steenderen

Op deze locatie is het trottoir te smal en de parkeerplaats te kort

Op 17 juni a.s. organiseren Veilig
Verkeer Nederland (afdeling
Bronckhorst) en Stichting Welzijn
Hengelo van 14.00 tot 17.00 uur een
informatie- en oefenmiddag voor
Bronckhorster inwoners die gebruik
maken van een scootmobiel of een
elektrische rolstoel. De bijeenkomst
is bij café Marktzicht aan de Bleek-
straat 3 in Hengelo.

Doel
Op deze dag ontvangt u informatie
over de (nieuwe) verkeersregels en
verkeerssituaties, waarmee u te
maken heeft of krijgt als gebruiker
van de scootmobiel of de rolstoel. Er
zijn verkeersdeskundigen aanwezig

die uw vragen kunnen beantwoorden
en buiten met u gaan oefenen met
uw eigen scootmobiel of rolstoel.

Opgave
Wilt u deelnemen, dan kunt u zich

opgeven bij Ans Vermeulen (oude-
renadviseur), via tel. (0575) 46 52 81
of het inschrijfformulier opsturen

naar: Stichting Welzijn Hengelo,
Sarinkkamp 7
7255 CX  Hengelo (Gld).

Informatie-en oefenmiddag voor scootmobielers en

elektrische rolstoelgebruikers op 17 juni

Inschrijfformulier scootmobiel voorlichting
Ja, ik wil graag meedoen aan de scootmobielvoorlichting op donderdag
17 juni  van 14.00 tot 17.00 uur.

Naam: ..................................................................................................................................................

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

Postcode: ...........................................................................................................................................

Plaats: .................................................................................................................................................

Telefoon: ............................................................................................................................................

De gemeente organiseert samen
met verschillende projectontwike-
laars en woningbouwcorporatie
ProWonen op 5 juni a.s. van 10.00 tot
14.00 uur onder het motto 'Thuis in
Bronckhorst' een woonmanifestatie
in het gemeentehuis. Hier presente-
ren zij een groot aantal nieuwbouw-
projecten die op verschillende loca-

ties in Bronckhorst in ontwikkeling
komen of zijn. Volgende week leest
u hierover uitgebreid op deze
gemeentepagina's. Ook op
www.bronckhorst.nl vindt u infor-
matie over de woonmanifestatie.

Heeft u interesse in nieuwbouw? Zet
de datum nu alvast in uw agenda!

Op zoek naar een nieuwbouwhuis?

Kom op 5 juni naar de woonmanifestatie

in het gemeentehuis



Nadat Prowonen de seniorenwonin-
gen aan De Rusthoek heeft gereno-
veerd bleek er een hoogteverschil te
zijn ontstaan tussen de voordeuren
van de woningen en de rijbaan. Dit is
niet wenselijk. Om de toegang tot de
woningen te verbeteren is op initia-
tief van ProWonen besloten de rij-
baan te verhogen.

Afkoppelen regenwater
Door de steeds heftiger wordende
regenbuien staat er steeds vaker
water op straat. Het aanpassen van
de weg is een mooie kans om het re-
genwater af te koppelen van het ri-
ool om zo deze overlast in de toe-
komst te verminderen. Het regen-
water wordt afgevoerd naar de pro-
vinciale sloot langs de Rondweg,
hiervoor leggen we een nieuwe

rioolleiding aan tussen de woningen
met de huisnummers 10 en 12 rich-
ting de sloot. De werkzaamheden
starten op 25 mei a.s. en duren naar
verwachting tot 11 juni 2010.

Vragen?
Heeft u vragen over deze werkzaam-
heden, dan kunt u contact opnemen
met de heer M. Bremer van de afde-
ling Beheer, via tel. (0575) 75 02 50.

Werkzaamheden aan

De Rusthoek in Hengelo
Er komt een website, speciaal voor
Bronckhorster jongeren. Vol met
nieuws, tips, informatie en alles wat
voor jongeren interessant is om te
weten. Bijvoorbeeld uitgaan, sport,
hobby's, school, werk en geld, maar
ook moeilijke onderwerpen zoals
een scheiding van ouders, drugs, al-
cohol en huiselijk geweld. De websi-
te is niet alleen voor, maar ook door
jongeren. De gemeente heeft daar-
om al een oproep gedaan aan jonge-
ren om mee te denken over de site.
Daarnaast vinden we het belangrijk
om met organisaties (bijvoorbeeld
culturele en sport) die met jongeren
werken of nauw bij jongeren betrok-
ken zijn ideeën uit te wisselen en af-
spraken te maken over de invulling
van de site. Daarom organiseren we
voor deze organisaties op 25 mei

a.s. om 20.00 uur een bijeenkomst
in het gemeentehuis in Hengelo. We
willen hier ingaan op onder meer op
onderwerpen die vanuit de organi-
saties op de nieuwe site kunnen. 

Op Jonginbronckhorst.nl komt zo-
als gezegd informatie over de meest
uiteenlopende jongerenthema's,
aangevuld met lokale adressen,
nieuwtjes en activiteiten. Ook kun-
nen projecten, stellingen en film-
pjes op de site komen. Het is de be-
doeling om Jonginbronckhorst.nl in
het najaar te lanceren. Wij hebben
inmiddels verschillende organisa-
ties per brief uitgenodigd voor de
bijeenkomst. Mocht uw organisatie
geen brief hebben gehad en toch
graag over de nieuwe site mee wil-
len denken, geeft u zich dan op bij

mevrouw E. Werkman van de ge-
meente, via tel. (0575) 75 04 99 of
e-mail: e.werkman@bronckhorst.nl.
Wij stellen uw aanwezigheid op
prijs. Ook als uw organisatie de
brief wel heeft ontvangen maar nog
niet heeft gereageerd, verzoeken
wij u dit spoedig te doen.

Bijeenkomst voor organisaties om mee te

denken over website Jong-in op 25 mei a.s.

Als u naar het buitenland gaat, bij-
voorbeeld op vakantie, moet u in het
bezit zijn van een geldig reisdocu-
ment. Dit kan een paspoort of een
Nederlandse identiteitskaart zijn. In
een groot aantal landen in Europa
kunt u volstaan met een Nederland-
se identiteitskaart. Deze is goedko-
per dan een paspoort en heeft een
handig creditcardformaat.

Het is dus belangrijk dat u ruim van
tevoren controleert of uw paspoort
of identiteitskaart nog geldig is. De
gemeente helpt u hierbij door een
brief te sturen naar iedereen van wie
het reisdocument de komende
maanden gaat verlopen. Is dat het
geval, vraag dan tijdig een nieuw
reisdocument aan. Het aanvragen
van een reisdocument (ook het bij-
schrijven van kinderen) duurt mini-
maal vijf werkdagen.

Op tijd aanvragen
Een reisdocument is vijf jaar geldig.
Verlenging is niet mogelijk. Door
ruim vóór u op reis gaat de geldig-
heid van uw reisdocument te contro-
leren en tijdig een nieuwe aan te
vragen, kunnen we er met elkaar
voor zorgen dat er geen 'files' ont-
staan bij de publieksbalie in het ge-
meentehuis. De maanden mei tot en
met juli zijn meestal de drukste
maanden. Gaat u ná de grote zomer-
drukte op vakantie, dan kunt u
beter wachten tot na deze periode
met het aanvragen van uw reis-
document.

Website
Voor meer informatie over het aan-
vragen van een paspoort of Neder-
landse identiteitskaart kunt u na-
tuurlijk ook www.bronckhorst.nl
raadplegen.

Ik ga op vakantie en ik neem mee…
een geldig reisdocument
Hebt u dit al geregeld?

Helaas komt het wel eens voor dat
de riolering in of bij uw woning ver-
stopt raakt. Een verstopping kan
verschillende oorzaken hebben en
op verschillende plaatsen optreden.
Bijvoorbeeld in uw woning of in de
afvoerbuis naar het gemeenteriool.
Als de verstopping in het gemeen-
tedeel zit, dan wordt deze door en
op kosten van de gemeente verhol-
pen. Zit de verstopping in uw huis-
riolering dan moet u zelf actie on-
dernemen.
Om te weten in welk deel de ver-
stopping zit, is het noodzakelijk het
erfscheidingsputje te openen. Het
erfscheidingsputje behoort tot het
gemeenteriool en vormt de schei-
ding tussen het gemeenteriool en
uw huisriolering. Bij vrijwel elke
woning is een erfscheidingsputje
aanwezig. Het erfscheidingsputje
zit in de afvoer van de woning naar
het gemeenteriool op ongeveer 50
centimeter van de voorste erfschei-
ding op het huisperceel.
• Staat het erfscheidingsputje

droog, of nagenoeg droog, dan is
het zeker dat de verstopping er-
gens in uw huisriolering zit.

• Staat het erfscheidingsputje vol
water, dan is sprake van een ver-
stopping in het gemeenteriool. U
kunt dit melden via het tel. (0575)
75 02 50. Buiten kantoortijden of
in de weekenden kunt u bellen
naar tel. (06) 13 10 07 77.  

Wie betaalt de rekening?
Alle kosten die gemoeid zijn met
het vinden van het erfscheidings-
putje en het ontstoppen van de
huisriolering zijn voor rekening van
de bewoner/huiseigenaar. Treft u
water aan in het putje, dan waar-
schuwt u de gemeente, die dan zo
spoedig mogelijk de verstopping
opheft. Eigenhandig opheffen
van de verstopping in het gemeen-
teriool wordt niet vergoed. Een re-
kening van een ontstoppingsbedrijf,
zonder opdracht of tussenkomst
van de gemeente, wordt niet door
de gemeente betaald.

Riool verstopt? Wat moet u doen
Staat het erfscheidingsputje vol water? Bel (0575) 75 02 50

Vergaderingen raad en
commissies in mei 

Commissievergaderingen
Op 20 mei a.s. is een gecombineer-
de vergadering van de commissie
Beleidsontwikkeling en Evaluatie en
controle. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan

'Enzerinckweg 8/10 in Vorden'
B en w vragen de raad het be-
stemmingsplan 'Buitengebied
2009; Enzerinckweg 8/10 Vorden'
ongewijzigd vast te stellen. Het
gaat om een verzoek tot functie-
verandering van agrarisch naar
niet-agrarisch bedrijf en wonen

• Bestemmingsplan 'Halseweg
44/Scharfdijk 3 in Zelhem'
B en w vragen de raad het bestem-
mingsplan 'Halseweg
44/Scharfdijk 3 Zelhem' ongewij-
zigd vast te stellen. Het gaat om
een verzoek tot functiewijziging
van agrarisch naar wonen met de
nieuwbouw van een woning op het
perceel Halseweg 44 in Zelhem en
een functiewijziging van agrarisch
naar een terrein voor recreatie op
het perceel Scharfdijk 3 in Hengelo

• Normen- en toetsingskader
rechtmatigheid gemeente
Bronckhorst

• Evaluatie interne klachtenaf-
handeling 2009
Als iemand een klacht heeft over
de bejegening door een ambte-
naar, behandelen we die volgens

een interne procedure. Als de
klager vervolgens niet tevreden is
met de afhandeling van de klacht,
dan kan hij deze voorleggen aan
een onafhankelijke (externe)
klachtenadviseur. In 2009 kwamen
23 bejegeningsklachten binnen. De
meeste zijn besproken met de be-
trokkenen en naar tevredenheid
opgelost. Eén klacht is nog in be-
handeling en twee klachten zijn
doorgestuurd naar de externe
klachtenadviseur. De klachten be-
troffen onder andere de WOZ/ge-
meentelijke belastingenaanslag,
de aanleg van verkeersvoorzienin-
gen en het onderhoud van bomen

• Actieve informatievoorziening
B en w informeert de raad over de
stand van zaken met betrekking tot:

- de plannen voor de nieuwbouw
van de Piersonsschool in Hengelo

- het klimaatbeleidsplan 2006-2010
- de harmonisatie van activiteiten

voor ouderen/subsidiesystematiek
- aanpassingen in het beleid voor

tijdelijke reclame-uitingen 
- het Berm- en greppelbeheerplan  

Ook op 26 mei is er een gecombi-
neerde vergadering van de commis-
sie Beleidsontwikkeling en Evalu-
atie en controle. Op de agenda van
deze vergadering staan onder meer
de volgende onderwerpen:
• Programmarekening (jaarreke-

ning) 2009 gemeente Bronckhorst
In 2009 heeft de gemeente weer
vele activiteiten verricht. De plan-
nen stonden in de begroting en

natuurlijk is het dan belangrijk na
afloop van het jaar de balans op te
maken. Dit doen we in de jaarre-
kening (ook wel programmareke-
ning genoemd). B en w stelden de
jaarrekening 2009 in april vast en
leggen deze nu voor aan de raad.
In de jaarrekening staat op een rij
welke inkomsten de gemeente in
2009 had en welke uitgaven en in-
vesteringen we hebben gedaan.
Ook geeft de jaarrekening een
overzicht van de vermogensposi-
tie van de gemeente. Het is één
van de taken van de gemeente-
raad toezicht te houden op het fi-
nancieel beheer door b en w. De
jaarrekening geeft daar het in-
zicht in. Op de gemeentepagina's
van 27 april jl. heeft u al uitge-
breid over de jaarrekening
kunnen lezen. De informatie vindt
u ook op www.bronckhorst.nl

• Eerste tussenrapportage
De tussenrapportage geeft een
overzicht van hoe de gemeente in
de eerste maanden van het jaar
presteerde. In hoeverre zijn de
doelen die de raad in de gemeen-
telijke programmabegroting
2010-2013 aangaf, behaald 

Raadsvergaderingen 
Op 27 mei is de raadsvergadering
waarin de onderwerpen van de
commissievergadering van 20 mei
aan de orde komen en op 2 juni is
een raadsvergadering over de agen-
dapunten die op 26 mei in de com-
missie besproken zijn.

Alle genoemde vergaderingen zijn
in de raadzaal van het gemeente-
huis, beginnen om 20.00 uur en
zijn openbaar. U bent van harte
welkom om de vergaderingen bij
te wonen. Ze live volgen op inter-
net kan echter ook, ga hiervoor
naar www.bronckhorst.nl.

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens commissievergaderingen
kunt u gebruik maken van het recht
om in te spreken. In tegenstelling
tot de raadsvergaderingen kunt u
hier inspreken over onderwerpen
die wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor, bij voorkeur ui-
terlijk 24 uur voor aanvang van de
vergadering, aanmelden bij de Grif-
fie, via tel. (0575) 75 02 50 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

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

op de agenda staan 

2. agendapunten aangaande project-
besluiten op grond van de Wet
ruimtelijke ordening, die niet in een
raadscommissie zijn behandeld.  

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a.de ingekomen stukken
b.een bezwaar in de zin van hoofd-

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

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

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

e.onderwerpen die niet behoren tot
de bevoegdheid van het gemeen-
tebestuur

Als u tijdens de raadsvergaderingen
het woord wilt voeren, kunt u zich
ook uiterlijk 24 uur voor aanvang
van de vergadering, aanmelden bij
de Griffie.

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Vorden, kasteelweide, 25 t/m 29 augustus 2010, fair met o.a. woon-/tuinartikelen, kleding, wijn-

huizen, demonstraties en shows van 10.00 tot 18.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent,
stopverbod gedeelte Ruurloseweg en Schuttestraat, omleidingsroute fietspad, Castle Events BV

• Vorden, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwakalcoholhoudende
dranken tijdens het oranjefeest, 2 juli van 19.30 tot 01.00 uur en 3 juli 2010 van 13.00 tot 18.00
uur en van 21.00 tot 01.30 uur, 't Wapen van Medler

• Zelhem, Bergstraat, 10 juli 2010, langste ontbijt van de Achterhoek van 09.00 tot 12.00 uur, af-
sluiten Bergstraat van 06.00 tot 14.00 uur, Super de Boer Hollak V.O.F.

• Zelhem, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. het promoten van een vogelshow, 13 t/m
28 november 2010, vogelvereniging Vogelvreugd Zelhem

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

Bouwvergunningen 
• Hummelo, Bakkerstraat 5, vernieuwen schuur
• Hummelo, Groeneweg 7, verbouwen/vergroten woning
• Vorden, Ruurloseweg 119, vergroten ligboxenstal
• Vorden, Schuttestraat 26, verbouwen pluimveestal tot jongveestal                                                                
• Zelhem, Brinkweg 16, vergroten woning
• Zelhem, Huusakker 1, bouwen garage
• Zelhem, Juttepad 14, vergroten woning
• Zelhem, Prunushof ong., bouwen woning met garage 
• Zelhem, Zevenweg 47, bouwen berging/hobbyruimte

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 11 mei 2010:
• Steenderen en omgeving, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet en ontheffing Winkeltijden-

wet i.v.m. bedrijvenroute, 6 juni 2010 van 10.00 tot 17.00 uur, Steenderense ondernemersver-
eniging

• Toldijk, Wolfsstraat, jaarlijkse fuif van vriendengroep, tijdelijke gebruiksvergunning kap-
schuur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 22 mei 2010 van 20.00 tot 01.30 uur, stichting
Kiek Uut Toldiekers

• Vorden, marktplein, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. hoedjesdag, 4 september
2010 van 11.00 tot 15.30 uur, stichting Cultuurfonds Vorden

• Vorden, plaatsen toegangspoort op de Dorpsstraat bij de rotonde met de Ruurloseweg, 21 juni
t/m 17 september 2010, stichting Vrienden van Vorden

• Zelhem, diverse locaties, plaatsen van tijdelijke reclameborden i.v.m. septemberfeesten,
4 t/m 18 september 2010, stichting septemberfeesten Zelhem

• Zelhem, Vincent van Goghstraat, parkeerplaats sportcomplex De Pol, septemberfeesten, 15
t/m 19 september incl. optocht op 16 en 18 september, plaatsen feesttent, 14 t/m 19 september
2010, stichting septemberfeesten Zelhem

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 12 mei 2010:
• Steenderen, Emmerweg 12, bouwen trekkershut

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 7 mei 2010:
• Zelhem, Arendsenweg 9, bouwen bedrijfshal
Verzonden op 10 mei 2010: 
• Keijenborg, Uilenesterstraat 14B, bouwen woning

Gehandicaptenparkeerplaatsen 
Verzonden op 11 mei 2010:
• Hengelo (Gld), gehandicaptenparkeerplaats aan de Steintjesweide 59 voor P.J. van Lit

Kapvergunningen 
• Halle, Tulnersweg (tussen Vlidersveenweg en Landeweerweg), 5 berken, geen herplant

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Ontheffingen verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van
landschappelijk onderhoud, op de volgende adressen:
• Hengelo (Gld), Koningsweg 4
• Toldijk, Hoogstraat 10
• Zelhem, Brunsveldweg
• Zelhem, Roessinkweg 3

Sloopvergunningen 
Verzonden op 10 mei 2010:
• Toldijk, Russerweg 2A, slopen schuur en aanbouw, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Galgengoorweg 17, slopen veeschuur
• Zelhem, Wassinkbrinkweg 7, gedeeltelijk slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij 
Verzonden op 11 mei 2010:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 33, slopen woning met acht schuren en gedeeltelijk slopen kip-

penschuur, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, tijdens de rommelmarkt/hobbybeurs zijn de Kerkstraat, tussen de Gildeweg en de

Laakweg, en de Gildeweg, tussen de Kerkstraat en de Dreef, op 6 juni 2010 van 08.00 tot 20.00
uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens het historisch evenement 'Slag om de Achterhoek' zijn de Tentendijk op
12 juni en de Kerkstraat, Marktstraat, Spalstraat, tussen de Bleekstraat en het Iekink, Ruurlo-
seweg, tussen de Beukenlaan en de Spalstraat, Bleekstraat, tussen de Veemarktstraat en de
Spalstraat, en de Synagogestraat, tussen de Ruurloseweg en de Regelinkstraat, op 13 juni van
08.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer.

Verleende vergunningen

Op 13 juni tussen 08.00 en 18.00 uur geldt op de Handwijzersdijk en de Ruurloseweg, tussen de
Spalstraat en de Roessinkdrijfdijk, ook een stopverbod. Er is een omleidingsroute voor het
doorgaande verkeer van en naar Ruurlo via de Beatrixlaan, De Heurne, de Vordenseweg en de
Rondweg vanaf de rotonde Vordenseweg tot de rotonde Elderinkweg

De bovengenoemde besluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

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

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw be-
zwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 12 mei 2010:
• Zelhem, Vincent van Goghstraat nabij nr. 72, plaatsen jongeren ontmoetingsplaats 

Gewijzigde bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van ar-
tikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 7 mei 2010:
• Vorden, Almenseweg 3, bouwen bijgebouw

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

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

Voorgenomen ontheffingen (afd. 3.4 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:
Artikel 3.6, lid 1, onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening (binnenplans)
• Steenderen, Harmen Addinkstraat ongenummerd, voor het wijzigen van de inrichting van de

openbare ruimte, geldend bestemmingsplan 'Steenderen 1987'
Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
• Zelhem, Heidenhoekweg 10, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
Dit stuk is digitaal in te zien via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IM-
RO.1876.OB00035-ON01. Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u
downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00035-
/NL.IMRO.1876.OB00035-ON01. Andere inzage mogelijkheden vindt u hieronder

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 11, plaatsen reclamezuil, ontheffing in verband met het over-

schrijden van de maximale toegestane hoogte, geldend bestemmingsplan 'Veldhoek 1983'   
• Zelhem, Huusakker 11, bouwen garage, ontheffing in verband met het bouwen buiten de be-

stemde bijgebouwen zone, geldend bestemmingsplan ''t Soerlant IV' 

De bouwplannen liggen van 20 mei t/m 30 juni 2010 tijdens de openingstijden voor belangheb-
benden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Voorbereiding bestemmingsplannen (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om de volgende bestemmingsplannen voor te bereiden:
• ‘Buitengebied 2010; Voortseweg 11/11 A Toldijk’

Het plan heeft betrekking op een functieverandering van agrarisch naar wonen, waarbij een in-
tensieve veehouderij wordt beëindigd en drie extra woningen worden toegestaan

• ‘Buitengebied 2009; Capellegoedweg 4A Olburgen’
Het plan heeft betrekking op de wijziging van het gebruik van het perceel van agrarisch naar
wonen ten behoeve van het aanleggen van een parkeerplaats en landschapstuin bij de woning
en minicamping

Aangezien het hier enkel mededelingen betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen herzieningsprocedure op deze ge-
meentepagina's en onze website, komen stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het
indienen van een reactie.

Ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed Boldiek 2009'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Landgoed Boldiek 2009' en de daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen van 20 mei t/m 30 juni 2010 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

ontwikkeling van het multifunctioneel agrarisch landgoed 'Boldiek' op de percelen Boldijk 5/5A
en 6 in het buitengebied van Zelhem.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00878-

ON01. Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00878-
/NL.IMRO.1876.BP00878-ON01. U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal bena-
deren via www.bronckhorst.nl � infobalie � ruimtelijke plannen.

• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via
ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Ontwerpbesluiten (art. 11 Erfgoedverordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 20 mei t/m 30 juni 2010 het volgende ont-
werpbesluit ter inzage:
• Toldijk, Beekstraat 11, voor het verbouwen van een woonboerderij

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door belanghebbenden worden ingediend, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 1 juli 2010. Indien u dat wenst,
worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend ge-
maakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt
u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indie-
nen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest en kunnen worden aange-
merkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve be-
schikking.

Monumenten

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf  20 mei t/m 30 juni 2010 tijdens de openingstij-
den de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo (Gld), Rondweg 8A (Bosman), waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen

milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moeten deze voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 20 mei t/m 30 juni 2010 tijdens de opening-
stijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Halle, Molenweg 5, voor het intrekken van de milieuvergunning

Wet milieubeheer

• Hengelo (Gld), Handwijzersdijk 7, voor het intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Loakendiek 7, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 1, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 51, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Vorden, Strodijk 17, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Wichmond, Okhorstweg 9, voor het intrekken van de milieuvergunning
• Zelhem, Terborgseweg 10, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergun-
ningen opge¬steld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 1 juli 2010. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (0575)
75 02 50.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe rede-
lijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschik-
kingen.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 20 mei t/m 30 juni 2010 tijdens de opening-
stijden de volgende besluiten ter inzage:
• Baak, Broekstraat 1, voor het intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Bargelsdijk 1A, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Broekweg 10, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Toldijk, Beekstraat 3, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Wichmond, Lankhorsterstraat 19, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning

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

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswij-

zen in te brengen

Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 1 juli 2010. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang
een verzoek doen om schorsing van een beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, wil een besluit niet binnen zes weken na de
terinzagelegging van kracht worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas
van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

Botmeting in praktijk
overgangsconsulente

José la Croix, 0575-560381.
www.joselacroix.nl

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Complete toiletrenovatie inclusief montage

Betaande uit:

*  Closetcombinatie

*  Inbouwreservoir

*  Druktoets

*  Fonteincombinatie

*  Vloertegels 

*  Wandtegels 

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Vraag naar de voorwaarde

Varsselseweg 20, 7255 NR Hengelo (Gld.) • Tel. 06-53362300

Web: www.deheesterhof.nl

Openingstijden Di. t/m Vr. van 13.00-17.00 uur. Zaterdag de gehele dag.

Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten

Open Wellness avond in Vorden 25 mei ‘Biester-
veld’ Almenseweg 37. Opgave vooraf is nodig.

Jannie Nijkamp Warnsveld, tel. 0575-521316
hnijkamp@xs4all.nl



BELANGRIJK
GLASVEZELNIEUWS
BELANGRIJK
GLASVEZELNIEUWS

www.zelhemopglasvezel.nl

GLASVE
HEMZEL

Op 21 mei, om 11.00 uur, zal het Glasvezelservicepunt bij

DPC SOLUTIONS aan de Markt 1 te Zelhem,

geopend worden door de Initiatiefgroep Zelhem op Glasvezel.

Op 22 mei, om 11.00 uur, zal het Glasvezelservicepunt bij

EXPERT ARENDSEN aan de Kerkstraat 2 te Hengelo Gld,

geopend worden door de Initiatiefgroep Hengelo op Glasvezel.

Op 28 mei, om 11.00 uur, zal het Glasvezelservicepunt bij

DutchPC aan de Zutphenseweg 29 te Vorden,

geopend worden door Hans Keuper. Ook zullen de leden van de
Initiatiefgroep Vorden op Glasvezel aanwezig zijn.

www.hengelopglasvezel.nl www.vordenopglasvezel.nl

Wij hopen u met koffie en gebak te mogen ontvangen
in één van de genoemde Glasvezelservicepunten.

Daarbij u te mogen informeren over de geweldige kans
die wij krijgen om als een van de eerste plaatsen

in Nederland op de modernste infrastructuur te komen.
Om dit voor elkaar te krijgen hebben we uw hulp nodig.

Help ons de benodigde 40% binnen te halen.

De gezamenlijke Initiatiefgroepen
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WEEKBLAD

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

www.webpaper.nl

Fo to ’s  

uit  deze  

uitgave  

bekij ken 

en 

d ownloaden?

Van experts kun je meer verwachten.

www.expert.nl

SAMSUNG 
51 cm LCD-TV
2033HD. Monitor met TV-tuner, 1600 x 900 
pixels, 5 ms responstijd, hoge helderheids- en 
contrastwaarden en DVB-T tuner. • Ideaal als 2e TV

SAMSUNG 102 cm Full HD LED-TV
UE40C6800. Met 1920 x 1080 pixels, Motion Plus 100Hz, MegaContrast, 
HyperReal Engine, SRS TheaterSound en 4 HDMI-ingangen. • Internet@TV
* Gratis Harddisk ontvangt u via Samsung **Prijs na 75.- retour via Samsung

CANON 
digitale camera
EOS1000DEFS1855. Spiegelreflexcamera met 
6,4 cm LCD-scherm, 10,1 megapixels, 18-55 mm 
zoom lens en DIGIC III. • Compact en slechts 450 
gram!

SONY 
Vaio notebook
VPC-EB1J1EWINL3. Met o.a. Intel Core i3 330M 
processor, 4GB geheugen, 320GB harde schijf, 
15,5” beeldscherm en numeriek toetsenbord. 
• Windows 7

MIELE 1300 toeren 
wasautomaat
Primavera. Met comfortabele éénknopsbediening, 
SoftCare System, SoftCare trommel, 6 kg vulge-
wicht en Watercontrol-systeem. • Energieklasse A
* Prijs na 100.- retour via Miele

PHILIPS 107 cm Full HD LCD-TV
42PFL8404. Met 1920 x 1080 pixels, 100Hz, contrastratio 80.000: 1, Pixel Precise HD, 
Ambilight Spectra, Natural Motion en 3x HDMI. • Met NET-TV
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899.-*
NU

649.-
NU

447.-
VAN 619.-

225.-
VAN 279.-

1524.-**
VAN 1699.-

Scoor nu kaarten voor 
Experts van Oranje.
En bekijk straks Nederland-Japan en 

Kameroen-Nederland in De Kuip.

849.-
VAN 999.-

PRIJSKNALLER!

AMBILIGHT SPECTRA

2
GRATISKAARTEN

TOTALEWAARDE 47.-
NU MET GRATIS 250 GB 

SAMSUNG USB HARDDISK* 

2
GRATISKAARTEN

TOTALEWAARDE 75.-

1
GRATIS

KAART

T.W.V. 23.50

INCLUSIEF
ACCESSOIREPAKKET
T.W.V. 99.-
- Luxe draagtas
- Extra accu
- 4 GB SDHC kaart
- 58 mm UV filter

1
GRATIS

KAART

T.W.V. 27.50

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 22 mei

in het café

Haverkamp
band

VVoorjaarsaanbiedingoorjaarsaanbieding

NNN UUU    222 000 %%%    KKKOOO RRRTTT III NNN GGG
op de eerste voorjaarscollectieop de eerste voorjaarscollectie

SSS aaa nnn ddd www iii ccc hhh ,,,
NNN ooo ttt    TTThhh eee    SSS aaa mmm eee ,,,

CCC aaa rrr bbbb ooo nnn eee
eee nnn    MMM aaa ccc

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

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

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

Pinksteren belooft mooi 
weer ...

bij ons volop keus !!!
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Jan Bulten van de vereniging Groei &
Bloei en Peter Weenink van de beken-
de Lieveldse kaasboerderij organise-
ren het samen voor de derde keer. De
Achterhoekse Streekproductenmarkt
wordt voor de tiende keer gehouden.
Als het meiweer meezit, bezoeken en-
kele duizenden buitenlevengenieters
de pleisterplaats.

Het platteland bloeit volop. Wie 
het buitenleven tijdens de Pinksteren
bij Kaasboerderij Weenink opzoekt, 
ervaart een ongekende vrijheid en
ruimte. Ruim 70 standhouders presen-
teren het goede buitenleven en het
frisse landleven op diverse manieren.
Trendy terrasmeubelen, de 'aangekle-
de' barbecue, tuindecoraties, eerlijke
ambachtelijke producten als yoghurt,
kwark en ijs van de boerderij, Achter-
hoekse wijn, schilderkunst, natuurlijk

bloemschikken, hout bewerken, een
foto-expositie over koeien en vertellen
specialisten over fruit en de fruit- en
sierteelt. De streekproductenmarkt
ademt een ongedwongen sfeer uit. Er
is easy-listening muziek afgewisseld
met shows. Ondermeer een roofvogel-
show, een heus schapentheater en
muziek door de Mallumse Deerns uit
Eibergen en de band Black Point. LA
Sports geeft dancedemo's en work-
shops. Voor kinderen is er een grote
airtrampoline, boerengolf en boere-
nijs. De markt wordt geopend door
boer Jos en zijn Dijcke, bekend van het
KRO-programma 'Boer zoekt vrouw'.
Het echte platteland beleven van heel
dichtbij  gebeurt wanneer koe Juliana
2 wordt gehuldigd. De vorstelijke da-
me heeft meer dan 130.000 liter melk
gegeven: het staat voor een productie
van 10.000 kilogram vet en eiwit. Een

topprestatie die wielrenner Robert Ge-
sink nog moet zien te evenaren in de
wereldtop van het wielrennen. Zonder
de goede verzorging van de boer had
zij het nooit zo ver geschopt.

'GOA NOAR DE MARKT EN 
KOOP 'N KOO
Wie kent de spreuk niet. U kunt weer
naar de markt om een koe te kopen! 
Figuurlijk dan! 
Elke bezoeker die op Tweede Pinkster-
dag naar de Achterhoekse Streekpro-
ductenmarkt komt draagt automa-
tisch 50 eurocent van de entree bij aan
het goede doel: 'Geef een koe' aan een
familie met een gehandicapt kind in
Kirgizië. Wanneer een moeder via de
stichting Geef een Koe, daadwerkelijk
een koe ontvangt, is het gehandicapte
kind en de familie op vele manieren
geholpen. 

Kom dus naar de Achterhoekse Streek-
productenmarkt op Tweede Pinkster-
dag, waar van alles te zien en te bele-
ven is als je tenminste van het buiten-
en landleven houdt.

Maak het mee! Huldiging Juliana 2, Jos en Dijcke én foto-expositie koeien 

Buitengewoon genieten van het pure buitenleven

Lievelde/Lichtenvoorde - 'Het buitenleven' is de gemeenschappelijke deler
voor beide organisatoren van de Achterhoekse Streekproductenmarkt 
op het boerenerf van Kaasboerderij Weenink in Lievelde. Horen, zien, bele-
ven en bovenal genieten van al het goeds dat het buitenleven van de 
Achterhoek te bieden heeft, komen hier samen op 24 mei, 2e Pinksterdag.

In de kernen Hengelo Gld., Vorden en
Zelhem is een begin gemaakt met het
project glasvezel. Drie werkgroepen
zijn druk bezig om de bewoners te in-
formeren over de voordelen van breed-
band internet. Hiervoor worden infor-
matieavonden gehouden en service-
punten geopend, waar iedereen vra-
gen kan stellen. 

Vroeger kwam de informatie binnen
via twee getwiste koperdraad kabel-
tjes, 100 jaar geleden ontdekt door de
Amerikaan Grahem Bell als uitvinder
van de telefoon. In de 70er jaren werd
de snellere coax-kabel gelntroduceerd.
Het is bijna een wonder dat over beide
soorten koperdraad verbinding naast
telefoon, ook televisie, radio en inter-
netdiensten plaatsvinden. Door de
komst van High Definition (HD) televi-
sie is de capaciteit van deze verbindin-
gen opgesoupeerd. En dat terwijl er
nog een veelvoud aan diensten klaar
staat om ook via internet gedistribu-
eerd te kunnen worden. 

Al 20 jaar wordt glasvezel gebruikt
voor het internetverkeer. In de wereld
liggen inmiddels vele kilometers ‘snel-
wegen’ glasvezel met de bijbehorende
satellietverbindingen. Grote bedrij-
ven, bijvoorbeeld Reed Elsevier, heb-
ben zelfs al deze 20 jaar een eigen ‘op-
rit’ van glasvezelkabel naar die grote
datasnelwegen, die men ook wel back-
bone’s noemt. Zonder glasvezel had
het internetverkeer nooit zo’n impact
kunnen krijgen als het nu al heeft. Het
is slechts het begin van stormachtige
ontwikkelingen die gaan komen. 

Op 19 april 2010 werd de aanleg van
de grootste onderzeese glasvezel
breedband kabel, het zogenaamde
East African Submarine Cable System
(Eassy), gestart in december 2009,
langs de kust van Dar es Salaam, Tan-
zania afgerond. Na de testen in juli dit
jaar, zullen 10.000 kilometer glasvezel-
kabel een betere internetverbinding
tussen het continent Europa en Afrika
met de rest van de wereld mogelijk
maken. 

Het consumentengebruik van inter-
net vraagt inmiddels zoveel band-
breedte voor de dataoverdracht, dat de
huidige koperdraadnetwerken tekort
schieten. In Nederland worden de ko-
peren CAI en telefoonnetwerken ge-
bruikt om de data over te verzenden.
Bijvoorbeeld HD televisie kan op dit
moment daarom alleen met beperkte
kwaliteit doorgeven worden. Ook het
verzenden van beelden van de ene ge-
bruiker naar een andere gebruiker

gaat zeer traag. Het uploaden gaat
over een smal paadje en het downloa-
den over een verkeersweg. Bij glasve-
zelnetwerken gaat het verkeer in bei-
de richtingen even snel. En daarmee
gaat een gigantische wereld van nieu-
we diensten open, waarvan de samen-
leving veel profijt gaat krijgen. Vooral
toepassingen met livebeelden erbij
zullen daarvan profiteren. Denk hier-
bij aan diensten zoals beveiliging, toe-
zicht in zorgsector, sociale contacten
in de buurt, digitale schoolboeken of
lessen op afstand etc. In opdracht van
Kennisnet, een organisatie die op ict-
gebied ondersteuning en advies geeft
aan het onderwijs, onderzocht het
Kohnstamm Instituut het gebruik van
computers bij wiskunde, spelling en
begrijpend lezen. Aangetoond werd
dat ict en het gebruik van het digitale
schoolbord bijdraagt aan het plezier
in het geven en krijgen van onderwijs. 

Het plan van Staatssecretaris Heems-
kerk is om in 2020 in heel Nederland
een glasvezelnetwerk te hebben gerea-
liseerd. Er wordt bij de lagere overhe-
den op aangedrongen om de huidige
netwerken te vervangen. Het compleet
nieuwe glasvezelnetwerk, zo wordt ge-
steld, is een oppepper voor de sociaal
economische structuur van Neder-
land. 

En al is 2020 nog ver weg, het is goed
om nu al aandacht te hebben voor de
mogelijkheid om glasvezel in de ker-
nen te laten aanleggen. In 2009 had
nog maar 2,5% een glasvezelaanslui-
ting vanuit de meterkast naar de loca-
le centrale. De animo stijgt explosief
en de prognose is om in 2011 Neder-
land voor een derde met glasvezel te
hebben aangesloten. Het verglazen
van Nederland kan natuurlijk niet
overal tegelijk plaatsvinden. Nu de
wachtrij nog niet zo lang is, stellen de
werkgroepen in Hengelo Gld., Vorden
en Zelhem, is het tijd om over te stap-
pen naar glasvezel. 

Het kost wel veel geld. Maar grote gere-
nommeerde marktpartijen willen
erin investeren als er voldoende ani-
mo is. De voorwaarde in de projekten
Hengelo, Zelhem en Vorden is dat als
minimaal 40% van het aantal wonin-
gaansluitingen per kern overstapt op
glasvezel, het uit kan. 

Voorinschrijving heeft overigens nog
een bijkomend voordeel: de aansluit-
kosten en overstapkosten naar de glas-
vezelprovider vervallen dan. Dat wil
niet zeggen dat niemand later toch
mee kan doen, want overal zullen tot
de woningen de kabels gelegd worden.
Later aansluiten gaat circa 350 euro
kosten. 

Om de inwoners van de drie Bronck-
horster kernen, Hengelo Gld., Vorden
en Zelhem te informeren over het
plan en de andere voordelen bij over-
stappen op glasvezel , worden er door
de werkgroepen informatieavonden
georganiseerd op 17 en 20 mei in Hen-
gelo Gld., 18 en 19 mei in Zelhem en
25 en 31 mei in Vorden. Daarnaast
worden, eveneens in de drie kernen
servicepunten geopend: op 21 mei in
Zelhem, 22 mei in Hengelo Gld. en 28
mei in Vorden. Zie hiervoor de adver-
tentie in dit blad.

Project glasvezel Vorden-Hengelo Gld.-Zelhem

Een oprit van
glasvezelkabel!
Het glasvezelproject in de Bronck-
horster kernen Hengelo, Zelhem
en Vorden is gestart. Er zijn drie
werkgroepen opgericht die aan het
werk zijn om inwoners van de ker-
nen te informeren over de voorde-
len van een glasvezelaansluiting
op het internet en waarom het
goed is om het nu te doen. Want ei-
genlijk liggen de interlocale ‘snel-
wegen’ van glasvezel er al jaren. De
vertragende factor in het internet
is de ‘oprit’ naar en van de snelweg,
met andere woorden de aanslui-
ting van meterkast naar locale cen-
trale. Deze krijgt nu eindelijk ook
‘glasvezelsnelheid’.

De volgende amazones en ruiter be-
haalde een prijs. Karin Groot Jebbink
reed met haar paard Voila B. Ze be-
haalde in de klasse L2 een 1ste en
3de prijs met 191 en 180 punten.
Chris van Dijk behaalde met Amiga

Maya een 3de prijs met 180 punten.
Hij reed ook in de klasse L2. In de M2
behaalde Ninette Zwierenberg een
4de prijs met 183 punten. Dit deed
zijn met het paard Unomarilla. 

Lisanne Schippers reed met haar
Mister Macho in de klasse Z2. Ze be-
haalde hier een 1ste prijs met een
mega score van 238 punten.

L.R. de Graafschap
Vorden - Op Hemelvaartdag werd
er een wedstrijd georganiseerd in
Voorst.

Opzet hierbij was dat voor alle teams,
vanaf de F-jes tot aan de senioren goe-
de kleding ter beschikking werd ge-
steld. Immers een goede outfitt is een
onderdeel van teambuilding. Contract

partner hierbij was Teamsport.com en
Schuurman Schoenen. De samenwer-
king is dermate goed bevallen dat be-
sloten is om het contract te verlengen
met een periode van zes jaar. Naast le-

verancier van kleding en alle benodig-
de sportmaterialen vindt ook sponso-
ring plaats.
Bij Pax zijn thans 38 teams actief in
competitieverband en hierbij is Team-
sport. com en Schuurman Schoenen
de ideale partner voor de eerstkomen-
de zes jaren.

Contractverlenging Teamsport.com en Pax

Hengelo - Drie seizoenen terug werd door de v. en a.v. Pax het kleding-
fonds opgericht.

Liona Waanders van Teamsport.com en Pax-voorzitter Henk van den Brink.
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Hiermee is er een makelaarsorganisa-
tie ontstaan met een kantoor in elk
van de grote kernen van de Gemeente
Bronckhorst. 
Met recht kan er gesproken worden
over "De Makelaars van Bronckhorst".
Van Zeeburg Makelaardij, opgericht in
1965 en Luimes & Lebbink Makelaars,
opgericht in 1975, zijn gelijksoortige
makelaarskantoren met een rijke ge-

schiedenis, veel traditie en kennis.
Door de fusie van beide kantoren
krijgt de nieuwe organisatie meer mo-
gelijkheden de dienstverlening te ver-
beteren en te verbreden. Zo komt er
voor alle kantoren meer expertise be-
schikbaar op het gebied van de wo-
ningmakelaardij, bedrijven en agrari-
sche onroerende zaken. Het kantoor
in Vorden zal evenals de kantoren in

Hengelo Gld en Zelhem deel gaan ne-
men aan de Buitenstate-formule. Een
franchiseformule voor objecten in het
buitengebied.
Het samengaan van beide makelaar-
dijen heeft geen personele consequen-
ties. De personele bezetting van de
kantoren blijft dan ook ongewijzigd. 
Gerrit van Zeeburg en Marco Wiggers
blijven als makelaars de vertrouwende
gezichten van het kantoor te Vorden.
Bert Lebbink en Chantal Langermans-
Wiegerinck zijn en blijven de make-
laars voor de kantoren te Hengelo Gld
en Zelhem.

Fusie

Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars

De heer Gerrit van Zeeburg eigenaar van het gelijknamige makelaarskan-
toor uit Vorden en Bert Lebbink, eigenaar van Luimes & Lebbink Make-
laars, met kantoren in Hengelo Gld en Zelhem, besloten als één bedrijf ver-
der te gaan onder de naam: "Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars".

Onstenk Meubelen is al jarenlang het
vertrouwde adres voor de verkoop van
modern strak eiken meubelen voor
jong en oud. Tevens zijn de koloniale,
teaken, eiken, kersen en boereneiken

meubelen en de slaapkamers onder-
deel van een totaal assortiment. De
verkoop vindt plaats vanuit genoemde
showroom en Akziehal op vrijdag en
zaterdag.

Voor verdere informatie kan verwezen
worden naar de website: 
www.onstenkmeubelen.nl 

Het afgesloten contract kent een loop-
tijd van drie jaar. Zowel Onstenk Meu-
belen als Pax zien met vol vertrouwen
de toekomst tegemoet.

Onstenk Meubelen verlengt
sponsorcontract met Pax

Hengelo - Onstenk Meubelen gevestigd met showroom aan de Molenenk
20 en de Akziehal aan de Nijverheidsweg 5 heeft het ster sponsor contract
met de v. en a.v. Pax met drie jaar verlengd.

Gert Onstenk en echtgenote Ria namens Onstenk Meubelen en Henk van der Brink, voorzitter Pax.

Het paard moet constant de scheef-
heid van de ruiter compenseren, waar-
door het paard de problemen krijgt en
niet de ruiter. Doordat de spieren van
de rug overbelast raken kan een paard
niet meer ontspannen in de rug en
drukt daardoor de rug weg en komt
het hoofd omhoog. Dit zorgt ervoor
dat niet alleen de rugspieren overbe-
last raken, maar dat er ook problemen
kunnen ontstaan in de halsspieren en
de spieren van de achterhand.

Karin Groot Jebbink van Paard en
Spier zal maandag 24 mei om 12.30
uur en 13.45 uur een presentatie en
show geven over de invloed van een
scheve ruiter op de spieren van het
paard. Tijdens de presentatie wordt er
uitleg gegeven over de werking van de
spieren van het paard. Er worden een
aantal voorbeelden geven over de
scheefheid van een ruiter en de in-
vloed hiervan op het paard.  

Ook wordt er kort wat verteld over
massage bij het paard. Massage kan
een paard helpen om de spieren weer
soepel te krijgen die door de scheef-
heid van een ruiter overbelast worden. 
In de show zullen twee amazones
laten zien hoe het paard in de praktijk
reageert op de scheefheid van een rui-
ter. Zo wordt er onder andere zicht-
baar wat het effect is van knikken in
de heupen, rijden met gedraaide
schouders en rijden met spanning.
Daarnaast wordt uitgelegd wat voor
invloed dit op de spieren van het
paard heeft. Zowel tijdens de presen-
tatie als tijdens de show is er de moge-
lijkheid tot het stellen van vragen. Ook
is er voor de geïnteresseerden een leu-
ke actie opgezet.

Deze informatieve presentatie en
show worden gegeven door Karin
Groot Jebbink (www.paardenspier.nl)
en zal ondersteund worden door Ber-
nadette Nijhuis (www.hippischetrai-
ningen.com) en Noortje Zuidgeest
(instructrice en ZZ-zwaar amazone).

Workshop Achterhoekse
Paardedagen
Zelhem - "Rug van het paard wordt niet
altijd door de scheve zit van de ruiter ge-
spaard". Rugproblemen komen veel voor bij
paarden. De rug van een paard kan vast
gaan zitten door allerlei oorzaken. Één van
de meest voorkomende oorzaken van rug-
problemen is een ruiter die in onbalans zit.
Hierdoor wordt het paard ongelijk belast
en gaat proberen recht onder de ruiter te
lopen. Als gevolg hiervan worden de rug-
spieren overbelast.

Iedere wekke is der een rubriek am-
parte weurden en gezegden. Uut de ol-
de deuze wordt muziek van 20-30 jaor
eleden edrai-jt. Op de proatstoel bunt
präötjes te heuren uut de verschillen-
de taalgebieden.
De muziek is erg belangriek, umdat
daor de streektaal ok goed uut de var-
ve kump. Veur dit programma is de re-
dactie altied op zuuk naor ni-je/olde
muziek, verhalen en gedichte. Dus a’j

nog wat in de kaste hebt liggen en be-
schikbaar wilt stellen, nem dan con-
tact op met radio Ideaal, tel. 0314-
377970 of mail naor info@ideaal.org. 

Ideaal dialect is te beluusteren op de
UPC kabel en Fm 105.1-105.4-105.8-
106.5 en 107.7 of via internet radio ide-
aal.org. Zundag 23 mei is de uutzen-
ding vanaf 9.00 uur te beluustern, um-
dat Radio Ideaal live uutzendt vanaf
de Achterhoekse paerdedagen. In het
programma muziek van o.a. Daniël
Lohues, Hölleboer, Henry Welling, ’t
Brook Duo, Duo Dini en Wim, Nor-
maal, Evenings stars, Jan Ottink band.
Erna Evers. Least et verhaal ‘In de sla-
gerieje’ van Henk uut Darp veur en
wordt ‘r spreuken en gezegden be-
sprokken in de rubriek ‘Amparte
weurden’.

Radio Ideaal dialectprogramma
Bronckhorst - Iedere zundagmar-
gen, van elf töt twaalf, is et dialect-
programma van Radio Ideaal in de
loch met pleatjes en präötjes in de
streektaal van Groningen töt an
Limburg, zo langs de ostgrenze
langs. Verhalen en gedichten, die
vake deur de schrievers zelf wordt
veur-eleazen.

Onder leiding van clubcoaches kan
naar hartelust een balletje worden ge-
slagen op de drivingrange, kan men
zijn of haar kunsten op de putting-
green beproeven, pitchen en chippen
en vooral genieten. Een buitenkans
voor iedereen, die wel eens met de ge-
dachte heeft gespeeld de golfsport te

gaan beoefenen. Ervaren golfers kun-
nen die dag, met hun eigen clubs, gra-
tis een aantal holes spelen. Naar ver-
wachting is begin 2011 de uitbreiding
van de accommodatie met 9 nieuwe
holes gereed. Op de Open Dag kunt u
kennismaken met deze uitbreiding,
die ervoor zorgt, dat er een volwaardi-
ge, uitdagende 18 holes baan ontstaat.
Er is geen wachtlijst, nieuwe leden
zijn van harte welkom. De ‘Keppelse’ is
geen commerciële club, het vereni-
gingsleven bloeit, clubwedstrijden
zijn naast competitief ook heel gezel-
lig. Op de Open Dag is voldoende in-
formatiemateriaal aanwezig. Vooraf
aanmelden is niet nodig.

Keppelse Golfclub

Open Dag
Hoog Keppel - Op zaterdagmiddag
12 juni houdt de Keppelse Golfclub
‘Open Dag’. Er is volop gelegenheid
actief kennis te maken met de golf-
sport en de nieuwe accommodatie.
De baan ligt midden in de prachti-
ge natuur aan de Oude Zutphense-
weg 15 in Hoog-Keppel.

Hierbij kan het gaan om onderwerpen
die al op de agenda voor de raads-

vergadering staan, maar u kunt ook
nieuwe onderwerpen aansnijden. Om
te voorkomen dat u moet wachten én
om ervoor te zorgen dat de fractie-
leden met de juiste specialisme aan-
wezig zijn, wordt u vriendelijk ver-
zocht om u vooraf aan te melden bij
de fractiesecretaris, Jannie Rexwinkel. 
Telefoon 0575-463476 of e-mail: 
j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl

Spreekuur 
fractie CDA Bronckhorst
Bronckhorst - De fractie van het
CDA nodigt de inwoners van
Bronckhorst opnieuw uit voor een
spreekuur op dinsdagavond 25 mei
a.s. U kunt dan uw mening geven
over zaken, die de gemeente betref-
fen.
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BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Droger Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

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

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

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een 
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen 
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken. 
Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie en onderhoud sluiten soepel 
aan bij de specifieke wensen van de 
opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

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

www.eefjansen.nl

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

Consult op afspraak
Lid van Cellcare Health Group

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

• Gas, Water, Elektra en Sanitair
• Badkamer en keuken verbouwingen
• Plaatsing en onderhoud van complete CV

ACTIE!
De ATAG A244EC. De beste cv-ketel vol-
gens de Consumentenbond. Zuiniger wor-
den ze niet gemaakt. Inclusief montage*
voor de actieprijs van € 1600,--.
* Geldig tot 31 maart 2010, mits alle leidingen en afvoeren binnen
1 meter van de ketel aanwezig zijn. Vraag naar de voorwaarden.

Paulus Potterstraat 14
7204 CV Zutphen
06-10947866
www.cornelisseninstallatie.nl
info@cornelisseninstallatie.nl

Bouwkundig Tekenburo
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De nieuwste woontrends?De nieuwste woontrends?

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

PINKSTERSHOW VAN 22 T/M 24 MEI

Vorden
Zutphenseweg 24

Tel. 0575-551514

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3

Tel. 0545-474190www.helminkmeubelen.nl

Bij Helmink Meubelen!
Het voorjaar geeft volop vrolijkheid en gezelligheid in
het huis. Ook onze toonzalen zijn in sfeervolle voorjaars-

stemming gebracht en staan bol met de nieuwste trends
in woon- en slaapcomfort. En onze relaxfauteuilstudio is

volop aangevuld met de nieuwste modellen. Dat wordt weer
genieten van een verfrissende Pinkstershow bij Helmink.

2e Pinksterdag
GEOPEND

Van 11 - 17 uur

g
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Ver van de drukte van steden en de fi-
les op de Nederlandse autobanen is
het goed toeven in de tuinen van het
kasteel. De kasteelbewoners steken
niet onder stoelen of banken dat ze
het heerlijk vinden om hier te wonen.
De landelijke rust, de tuinen, het park
echt een schitterende woonplek. ‘Ik
wil toch nog wel even een kantteke-
ning plaatsen. We zijn er wel bijna dag
en nacht mee bezig. Het beheren van
deze buitenplaats is prachtig maar
geeft natuurlijk ook de nodige sores’,
zo zegt Evert – Kees v.d. Plassche. Tij-
dens de Pinksterdagen ( 23 en 24 mei )
worden de tuinen rondom het kasteel
vanaf 10.00 tot 17.00 uur voor het pu-
bliek open gesteld.
Jennine Staring: ‘ Wij willen met deze
openstelling ook anderen van deze
buitenplaats laten genieten’. Vorig
jaar trokken de open dagen circa 1500
bezoekers. Niet alleen uit de omge-
ving maar ook vakantiegangers die
hier vertoeven en die gehoord hebben
dat de tuinen bezichtigd kunnen wor-
den. Bezoekers zullen geen prullen-
manden op het landgoed aantreffen.
Volgens Jennine en Evert- Kees ook
niet nodig. De mensen gedragen zich
altijd keurig netjes, ze laten nooit
rommel achter’, zo zegt het tweetal.
Men kan anno 2010 nog meer dan in

andere jaren van de tuinen en het
park genieten.
Evert- Kees: ‘ De afgelopen jaren heb-
ben er diverse renovaties plaats gevon-
den. Wij hebben destijds bij de provin-
cie een plan ingediend, een ‘beheersvi-
sie ‘ voor de jaren 2009 t/m 2012. Een
vierjaren plan. Daarvoor hebben we
Gerrit Jan Liet in de arm genomen (
o.m. directeur van het landgoed ’t Zel-
le. Hij is deskundig en weet op subsi-
die- gebied goed de ‘weg ‘. De renova-
tiekosten voor de jaren 2009 en 2010
bedragen 700.000 euro waarvan wij
als ( familie ) Stichting de Wilden-
borch, 25 procent zelf moeten ophoes-
ten’, zo zegt hij. Tussen twee haakjes
deze Stichting is in 1976 in het leven
geroepen met als uitgangspunt het
kasteel Wildenborch ( een Rijksmonu-
ment ) en het landgoed in stand te
kunnen houden !
Er is veel werk verzet om het geheel te
verfraaien. Zo is de berceau ( een beu-
ken tunnel ) zeer vakkundig gesnoeid.
Twee oude tuinmuren plus de bijbe-
horende afdakjes zijn hersteld. Het
huisje bij het oude zwembad staat er
weer fraai bij. De monumentale bo-
men zijn dusdanig gesnoeid dat ze
weer vele jaren mee kunnen. Ook de
oprijlaan en de paden zijn van een
nieuw oppervlak voorzien. De water-

gangen zijn uitgebaggerd en ook zijn
de zichtlijnen hersteld. Intussen
wordt een tweede subsidieaanvraag
voor de jaren 2011 en 2012 voorbereid.
Dat houdt onder meer in dat de ste-
nen brug zal worden hersteld.
Ook zullen dan de drie verdwenen
houten bruggetjes in oude luister wor-
den herbouwd, dit om het wandelple-
zier uit te breiden. Ook zal de hermita-
ge ( speelhuisje ) worden herbouwd en
zullen ook de oude beelden worden
gerestaureerd. ‘ In feite gaat het hier
om het terug brengen van oude ele-
menten’, zo vat Evert- Kees v.d. Plas-
sche de plannen samen. Tijdens de
open dagen kan behalve van het wan-
delplezier, ook de bijna 200 jaar oude,
door de door dichter A.C.W. Staring ge-
plante Libanonceder , bewonderd wor-
den. 
Ook zal de muziek niet ontbreken. Jan
Helmers uit Lochem heeft diverse mu-
sici bereid gevonden om de bezoekers
beide dagen met klassieke muziek te
verrassen. Jan speelt zelf blokfluit . Op
het voorplein van het kasteel is een
kleine locale markt met streekproduc-
ten zoals bijvoorbeeld: biologische
kaas, Achterhoekse wijn, zelf gemaak-
te jam en chutneys, honing, asperges,
kruidkoek e.d. Echter ook vaste plan-
ten, rozen , tuingereedschap en diver-
se handgemaakte producten zoals
hoeden en kettingen. 
Bezoekers zullen tijdens hun wande-
ling op allerlei plekken in – en rond-
om de tuinen, kunstenaars aan het
werk zien. De Stichting Lions tot be-
houd van het Cultureel Erfgoed, orga-
niseert namelijk voor de 10e keer het
kleurenpalet van de Achterhoek en
heeft daarvoor de locatie ‘De Wilden-

borch ‘ uitgekozen. Er is een speciale
tentoonstellingsruimte ingericht van
eerder gemaakt werk van de Achter-
hoek. De gehele familie van Jennine
en Evert- Kees is beide dagen aanwezig

om de bezoekers met informatie e.d.
te laten genieten van ‘hun ‘ Wilden-
borch. ‘ Wij willen deze buitenplaats
in al haar glorie aan de bezoekers to-
nen’, zo zegt Jennine Staring.

Wij willen deze buitenplaats in al haar glorie aan de bezoekers tonen

De Wildenborch
Wildenborch - Op het glad geschoren grasveld aan de achterkant van kas-
teel de Wildenborch paraderen een aantal pauwen. Onderwijl zij hun
prachtige gekleurde vederdracht tonen slaken de dieren luidruchtige kre-
ten. Eigenlijk om aan te geven ; ‘ Kijk hier zijn we’ ! ‘Dat doen ze om de aan-
dacht van de vrouwtjes te trekken’, zo zegt Jennine Staring die samen met
haar man Evert – Kees v.d. Plassche het kasteel Wildenborch bewoont. De
rondhuppelende konijntjes op het grasveld trekken zich niks aan van het
arrogante gedrag van de mannelijke pauwen. Zij houden zich liever bezig
met het eten van een ‘’ klaverblaadje’.

Jennine Staring en Evert - Kees v.d. Plassche

Zo word verteld hoe een aspergeveld
aangelegd wordt: "Aspergezaad wordt
bij enkele plantenkwekers in Neder-
land uitgezaaid. Een jaar later gaan de
éénjarige aspergeplanten naar de as-
pergetelers om daar op de uiteindelij-
ke aspergevelden te worden uitge-
plant. Omdat de aspergeplant (ook wel
aspergeklauwen' genoemd) asymme-
trisch is worden ze voor het planten
eerst allemaal in de goede richting ge-
legd. Sinds enige jaren worden de as-
pergeplanten machinaal geplant. De
plantmachine wordt bestuurd door la-
serstralen of gps en heeft geen be-
stuurder nodig om kaarsrecht te rij-
den! Hier door zijn de rijen zuiver
recht. Voordat een aspergeveld kan
worden aangelegd is een diepe grond-
bewerking noodzakelijk. Met een spe-
ciale machine wordt de grond tot wel
1,10 meter diep gespit. Storende lagen
in de grond worden zo gebroken. Een
grote bewortelingsdiepte is een voor-
waarde voor een sterk en gezond ge-
was. Achterop de plantmachine zitten
2 personen die de aspergeplanten uit
de kisten pakken en op het plantwiel

leggen. Vervolgens worden ze in geu-
len op ca 25 cm diepte geplant en di-
rect met een laag grond weer toe ge-
dekt. Afhankelijk van het ras worden
er per strekkende meter 4 à 6 planten
geplant. Nu kan de asperge gaan groei-
en om sterk te worden. Het volgende
voorjaar kan er voor het eerst een aan-
tal weken gestoken worden. Pas het
derde jaar kan er een heel seizoen ge-
oogst worden." 
Hoe worden de asperges bij 'de Stokho-
ven' geoogst: "In het voorjaar worden
de ruggen opgefreesd met een zgn.
ruggenfrees om de asperges te kun-
nen oogsten. De ruggen moeten niet
te vast in elkaar worden gedrukt, om-
dat de asperges anders krom gaan
groeien. Er moet weer secuur gereden
worden, zodat de ruggen precies bo-
ven de planten onderin de grond ko-
men te liggen. De ruggen zijn circa 45
- 50 cm hoog. Daarna kan het zwart-
wit folie over de ruggen worden uitge-
rold met behulp van een machine.
Zwart/wit folie wordt gebruikt om er
voor te zorgen dat de asperges rustig
en regelmatig groeien in de ruggen.

Tot ± 22°C is de rug afgedekt met de
zwarte zijde boven, als de tempera-
tuur boven de 22°C komt met witte
zijde boven, om de temperatuur in de
rug te drukken. De asperge-oogstwa-
gen licht het folie op zodat de weg vrij
is om de asperge te oogsten, wat nog
steeds allemaal handwerk is. De ge-
oogste asperges worden op de wagen
meegenomen in plastic kratten. Met
dit systeem hoeven de aspergevelden
nog maar één keer per 2 dagen ge-
oogst te worden. 
Op boerderij 'de Stokhoven' zijn er 2
oogstwagens, en indien nodig 24 uur
per dag druk in de weer om dit te be-
werkstelligen. Na het steken worden
de asperges zo snel mogelijk naar de
boerderij gebracht om te worden ge-
koeld in water met een temperatuur
van ca. 2 graden. Hier blijven ze een
tijd instaan om het groeiproces te
stoppen en de kwaliteit te behouden".
Omdat niet alle asperges gelijk groei-
en moeten ze gesorteerd worden: "Het
sorteren van de asperges is een tijdro-
vende klus. Nadat ze uit de koeling
zijn gehaald worden de asperges één
voor één op de sorteerband gelegd en
naar het mes getransporteerd waar ze
op 22 cm worden afgesneden. Vervol-
gens worden ze in de wasstraat gewas-
sen en naar het uitleesgedeelte ge-

transporteerd. Daar worden de asper-
ges in ± 14 klassen uitgesorteerd. Crite-
ria die daarbij worden gehanteerd zijn
o.a.: dikte, kleur, rechtheid, holheid
en kopsluiting. De asperge wordt ver-
pakt in kleine kistjes en gaat wederom
de koeling in, klaar voor de verkoop!
Let er bij de aankoop van asperges op
dat u asperges koopt die vers zijn. De
stengeluiteinden mogen niet hol of
droog zijn. Violette asperges zijn vaak
iets goedkoper maar tevens zeer goed
te gebruiken. Er is maar een ding zeer
belangrijk en dat is de versheid van
een asperge! De versheid bepaalt de
smaak. Hoe kunnen we het beste de as-
perges bereiden? "Reken per persoon
gemiddeld 500 gr. asperges voor een
hoofdgerecht (een pond per mond). U
bewaart asperges het beste koel, voch-
tig en donker om uitdroging en ver-
kleuring te voorkomen. Gewikkeld in
een schone, vochtige doek is de groen-
tela van de koelkast zeer geschikt. As-
perges worden geschild met een dun-
schiller. Begin met het schillen enkele
centimeters onder de kop naar bene-
den. Bij verse asperges is het niet no-
dig om het ondereindje eraf te snij-
den. Was de asperges in ruim, koud
water. Het kookvocht waar de asperges
in zijn gekookt, is een goede basis om
een soep te maken. Gebruik een grote

pan waarin u de asperges liggend
kunt koken. Eventueel legt u een gro-
te schone doek in de pan en laat u de
uiteinden over de pan hangen. Leg de
asperges op de doek en sla de uitein-
den naar binnen. De asperges met zo-
veel water opzetten dat ze net onder-
staan. Met een snufje zout en een
theelepel suiker, afhankelijk van dikte
en hoeveelheid, in ca. 15-25 minuten
gaarkoken. De asperges zijn gaar als u
met een vork makkelijk in het onder-
eindje kunt prikken. Asperges opwar-
men in de magnetron gaat niet. Voor
het invriezen de asperges alleen schil-
len en wassen, niet blancheren omdat
dan veel van de smaak verloren gaat.
Bij gebruik in bevroren toestand in ko-
kend water leggen. Het water weer
aan de kook laten komen en nog onge-
veer 25 minuten koken. Bewaar asper-
ges niet langer dan 6 maanden in de
diepvries. Verse asperges zijn te koop
in de periode van half april tot en met
24 juni. Voor dat doel is de winkel van
De Stokhoven 7 dagen per week ge-
opend. Boerderij de Stokhoven vindt u
aan de Rijksweg 37 te 6996 AB Drempt.
Voor meer informatie kan men bellen
met telefoonnummer 0314-381571 of
natuurlijk gezellig de Open Dag ko-
men bezoeken. Zie volgende week de
advertentie in Contact.

Open Dag     Kennismaken Asperge

Drempt - Op zaterdag 29 mei van kan men kennismaken met de witte as-
perge bij aspergeboerderij De Stokhoven. Medewerkers geven tijdens deze
Open Dag uitleg over alles wat met asperges te maken heeft. De open dag
is gratis te bezoeken.
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De trainingen werden zaterdag gere-
den en het was Raymond Schouten
die het snelste was in de supersport
klasse. Hij was maar liefst 1, 2 seconde
sneller dan de man op de tweede
plaats. Fabian Heusinkveld reed een
goede training evenals Joey den Besten
en Jan Roelofs. Deze heren hadden
zich gekwalificeerd als 13e en 18e en
19e voor de race op zondag. Thuis rij-
der Bob Withag pakte de pole voor de
Belgische rijder Gregory Fastre. Derde
werd Arie Vos, tevens favoriet voor de
eindzege. De HAMOVE leden Bas Win-
kel, Frank Bakker en Gert v. d. Bosch
kwalificeerden zich als 7e, 14e en 18e.
Helaas kon v. d. Bosch niet meedoen
aan de wedstrijd doordat hij er hard af
was gegaan tijdens de trainingen. Hij
liep o. a. vier gebroken ribben en een
klaplong op tijdens z'n crash. In de
kleinste klasse was Bryan van Broek-
hoven de snelste man in de trainin-
gen. 

Jerry v. d. Bunt was het snelste HAMO-
VE lid in deze klasse met een 2e plaats
achter van Broekhoven. Mick Jansen
en de enige vrouwelijke deelneemster
in het veld Tasia Rodink hadden zich
gekwalificeerd als 7e en 8e. Jarno Ont-
stenk behaalde een keurige 7e plek
voor de vereniging in de Classics. Snel-
ste man daar was Jan Frank Bakker.
Colin Nicholson en Jarno van Lith die
uitkomen in de zijspan klasse waren
tijden de trainingen heer en meester
met constante snelle ronde tijden.
Duitser Didier Grams was ongenaak-
baar in de trainingen bij de Internatio-
nale Road Racing Championship
(IRRC). Performance Racing Achter-

hoek (PRA) rijder Frank Bakker deed
het met een vierde plaats uitstekend
in de oefenritten. Team eigenaar Ton-
ny Wassink was dan ook zeer tevreden
met deze prestatie. 

Zondag was de wedstrijddag, die ging
van start met de supersport B klassen.
Snelste man was Syben Wind die met
overmacht de race won. De tweede
race van de dag was de Classics catego-
rie. Jarno Jonker won de race en On-
stenk pakte een vijfde plaats. In de
125-cc klasse werd de race gewonnen
door HAMOVE rijder Jerry v. d. Bunt na
een duel te hebben uitgevochten met
Roy Pouw. Pouw maakte een foutje in
de Molenbocht waarna v. d. Bunt mak-
kelijk naar de overwinning toe reed.
Tasia Rodink behaalde een fantasti-
sche 5e plaats en reed 2, 5 seconde per
ronde sneller dan in de trainingen.
Mick Jansen werd achtste en was rede-
lijk tevreden. 

Na de pauze was het de beurt aan de
supersport A rijders. Al tijdens de eer-
ste ronde kwam er een rode vlag situ-
atie doordat Kevin Leuven er hard was
afgegaan. Hij kwam er nog redelijk
vanaf met een gebroken knie. Na de
herstart was er geen kruid gewassen
tegen Raymond Schouten. Hij was het
hele weekend al de snelste man en
kwam driftend af op de bochten van
de Varsselring. Het was echt een genot
om hem te zien rijden, een terechte
winnaar. Talent Joey den Besten werd
prima 13e en was wel tevreden met de-
ze uitslag. Mede omdat hij 3 weken ge-
leden in Spa nog hard van zijn motor
was gegaan. Fabian Heusinkveld pakte

met een 15e plaats het laatse puntje.
Jan Roelofs van het PRA team eindigde
met een 17e plek net buiten de pun-
ten. Daarna was het de beurt aan de
zijspannen. Nicolson en van Lith pak-
ten de leidende positie en leken onbe-
dreigd naar de overwinning te rijden.
Na 3/4 van de race sloeg echter het
noodlot toe door motor problemen.
Uiteindelijk werden ze nog 10e maar
dat was een schrale troost voor de
mannen. De race werd gewonnen
door het Belgische duo Bertrand/Hug-
hes die een felle srijd moesten voeren
tegen Streuer/Endeveld. Bevers/Ver-
brugge pakten de laatste podium
plaats. De jongere broer van Verbrug-
ge werd bij Daniel Willemsen al eens
wereldkampioen in de zijspancross.
Het klapstuk van de dag was de wed-
strijd in de superbikes. Ferry van Rijn
kwam in de eerste ronde ten val waar-
door de race op nieuw gestart moest
worden. Zijn machine kon afgeschre-
ven worden maar van Rijn kwam er
met de schrik van af. Na de herstart
pakte Bob Withag meteen de leiding
met daarachter Arie Vos en Gregory
Fastre. Vos maakte, naarmate de wed-
strijd vorderde, een paar foutjes en
moest zich telkens terug vechten naar
de tweede plaats. In de laatste ronde
wilde Vos Allard Kerkhoven er uitrem-
men in de molenbocht. Hij deed dit
echter niet op een nette manier waar-
door Kerkoven ten val kwam en du-
wend zijn motor over de finish bracht.
Hij werd 13e en was niet te spreken
over Vos. Bob Withag had daar niets
van vernomen en pakte daarmee de
tweede overwinning voor de HAMO-
VE. Withag ging helemaal uit zijn bol
en vond het geweldig om voor thuis
publiek te winnen. Bas Winkel reed
ook een goede race en eindigde achter
Arie Vos als zesde. De Belg Fastre
mocht als 2e op het podium klimmen,
Danny de Boer als 3e. De Duitse rijder
Grams won beide races in de IRRC
voor Wim Theunissen. Tom van Looy
uit Belgie werd derde en liet weten dat
hij in Oostende (over 3 weken) voor de
overwinning gaat. Al met al was het
een mooi weekend in Hengelo. De
races werden bezocht door zo'n 8. 000
mensen. De heren van de HAMOVE
waren tevreden en kijken al weer uit
naar volgend jaar. Volgende week op
1e en 2e pinksterdag worden op het
circuit Paalgraven nabij Oss de volgen-
de races voor het ONK gereden.

HAMOVE-leden winnen op 
de Varsselring

Hengelo - Op 13, 15 en 16 mei werden op de"Varsselring" in Hengelo de
jaarlijkse wegraces voor motoren verreden. Op Hemelvaartsdag 13 mei)
werden oefenritten voor de ONK klassen 125-cc, Supersport en Superbikes
gereden. Zij mochten elk twee sessies van 25 minuten rijden. Dit ter voor-
bereiding van de trainingen en races voor het ONK op 15 en 16 mei. Ook
kwamen de KNMV-Cup rijders aan de start op donderdag. Het was wel erg
fris maar gelukkig wel droog. Bij de Cup rijders waren weinig valpartijen
maar bij de Supercup 1000 was er eentje waar over gesproken werd:na de
start kwam een coureur in de van Manenbocht ten val, daarbij vloog z'n
motor in de brand. Hierbij kwamen nog een tweetal coureurs ten val en
dat zag er nogal spectaculair uit. Gelukkig kwamen de rijders er zonder
ernstige verwondingen vanaf. Na de herstart was het Frank de Lange die
de race won. Jarno Veldkamp, een oud Vordenaar, reed een goede wed-
strijd en wist beslag te leggen op de 6e plaats. Arjan Tiemens wist de race
in de Supercup 600 A te winnen en Ilja Caljouw was de beste in de Suzuki
SV-Cup. Maikel Oijen pakte de overwinning in de Junior-Cup nadat de
snelste man in de trainingen Marcel ter Braake op kop liggend onderuit
ging in de Molenbocht.

Winnaar superbikes Hengelo Bob Withag. Foto: Henk Teerink

Deze zullen op 1 juni 's avonds in het
gemeentehuis met elkaar in debat
gaan over onder meer de leefbaarheid
en de gevolgen van de verwachte

krimp op het platteland en de huidige
bezuinigingen. De VVD, CDA en PvdA
zullen in elk geval deelnemen. Toege-
zegd te komen hebben inmiddels de
heren Henk Jan Ormel, kamerlid en
kandidaat voor het CDA  en Jeroen
Dijsselbloem, kamerlid en kandidaat
voor de PvdA en het kandidaat tweede
kamerlid Johan Houwers van de VVD.
Iedereen is van harte welkom op dins-
dagavond 1 juni in het gemeentehuis
Bronckhorst aan de Eelderinkweg.

Verkiezingsdebat op 1 juni
Hengelo - Op dinsdag 1 juni is het
zover: "Den Haag" komt naar
Bronckhorst! Voor de Tweede ka-
merverkiezingen wordt voor de in-
woners van Bronckhorst een debat
tussen landelijke politici georgani-
seerd.

Inzameling kleding COEH / Hengelo Gld /

gewijzigd vanaf mei 2010!!!
Veranderingen bij inleveringen en afgifte van goederen vanaf mei 2010:
• afgifte van kleding en schoeisel kan tot nader bericht nog bij Dinkel-

man a/d Beijerinkdijk 1 in Hengelo Gld. uitsluitend nog op de 1e maan-
dag van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur

• de kleding / schoeisel, dekens, linnengoed, lappen stof, gordijnen enz
dient schoon te zijn en verpakt in dichtgebonden plastiek (vuilnis)-
zakken 

• de kleding wordt niet meer bij Dinkelman opgeslagen maar direct naar
een 2e opslagplaats elders afgevoerd

• de ingezamelde kleding zal via bijv. de fa. Reshare worden verkocht tbv
hergebruik elders (niet meer alleen in Roemenië dus)

• de opbrengst van de ingezamelde kleding zal door de St. COEH o.a.
besteedt worden aan het in bedrijf houden van de gaarkeuken in Toplita
en het financieren van overige actuele hulpprojecten in o.a. Ocna Mures 

Voor nadere informatie tav andere bruikbare goederen van bijvoorbeeld
medische aard, continentiemateriaal, verbandmiddelen e.d. dan vooraf
even contact opnemen met Geert Hiddink / telefoon (0575) 46 22 38 /
of COEH-mobiel (06) 27 43 53 95.

Het team was ingedeeld in Poule EC
met tegenstanders als Groessen, Viod,
Steenderen, Concordia, en SDOUC. Na

leuke wedstrijdjes te hebben gespeeld
en met vijf overwinningen was de be-
ker op zak. 
Bovenste rij v.l.n.r; Jop Hissink Jentje
Huntink Jesper Jansen. Middelste rij
v.l.n.r; Coen van Beek Niels van Maren
Julian van Maren. Liggend; Youri Roes.
Afwezige op foto Nick Jansen

Spelers pakken de beker

HC 03 E1 wint Concordia toernooi

Hummelo - Op 16 mei 2010 deden
de spelers van HC 03 E1 mee aan
een voetbaltoernooi van de s.v.Con-
cordia uit Wehl.

Opgave tot en met 28 mei voor
Drempt bij Trees Beuwer, telefoon
(0313) 47 34 52.

Bedevaart naar Wittem
Drempt - Zondag 6 juni is er een be-
devaart naar St. Gerardus in Wittem
van de Afdeling Oost Nederland.

Heeft men nog vragen of ideeën, neem gerust contact op met het bestuur

Voorzitter: Stef Disbergen, Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo, tel. 46 04 04

Secretaris: Bart-Jaap ter Gunne, Wisselinkweg 5/5a, Zelhem, tel. (0314) 64 18 96

Penningmeester: Chris Lubbers, Banninkstraat 52, 7255 KE Hengelo, tel. 46 27 66

Lid: Ronald Harmsen, Schoenmakersplein 18, 7255 GA Hengelo, tel. 46 02 86 

Lid: Anneke Cornelissen, Hulshofweg 8, 7261 SL Ruurlo, tel. (0573) 46 16 64

Administrateur: Jaap van Mourik, Raadhuisstraat 4d, 7255 BM Hengelo, tel. 46 32 41

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



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

Zijn judoka's zorgden voor een prach-
tige boog met belleblaas.

Prachtige belleblaas boog voor judoleraar

Ruurlo - Vorige week woensdag 12 mei traden judoleraar Leo Buitink en
zijn Jolanda in het huwelijk in kasteel Huize Ruurlo.

De bijna 500 deelnemers van vorig
jaar waren zeer te spreken over de pro-
fessionele organisatie. De Keppelrun
begint om 10.30 uur met de 5 km en
om 11.15 uur worden de deelnemers
van de 10 kilometer weggeschoten.
Het parcoursrecord van de 5 km staat
op naam van Wouter Gijsberts uit Doe-
tinchem in een tijd van 16.13. Mark
Groeneweg uit Dieren heeft in 35.45
de snelste 10 km tot nu toe gelopen.
Wie gaan dit jaar het parcoursrecord
verbeteren? Langs de route zijn er vol-
doende waterpunten te vinden en is er
veel beschutting bij zowel mooi als
slecht weer. Om 12.30 uur begint de
jeugdloop. De jeugdloop kent in totaal
4 categorieën onderverdeeld naar leef-
tijd. De onderverdeling is 6 t/m 7, 7 t/m
8, 9 t/m 10 en 11 t/m 12 jaar. Er zal per

categorie een klassement worden op-
gemaakt. Verder zijn er prijzen voor de
eerste drie aankomende meisjes en
jongens per categorie. Ouders, opa’s
en oma’s mogen alleen meelopen met
kinderen in de categorie van 6 t/m 7
jaar. Meer informatie over afstanden
en tijden kunt u vinden op: www.kep-
pelrun.nl. De leerlingen van de basis-
scholen in de gemeente Bronckhorst
die zich hebben ingeschreven voor de
1 km jeugdloop doen automatisch
mee aan het scholenkampioenschap.
Vorig jaar is obs De Woordhof uit
Hummelo schoolkampioen geworden.
Na afloop van de laatste afstand vindt
de prijsuitreiking van de jeugdloop in
de Sporthal plaats. Dan ook wordt be-
kendgemaakt wie er bij verloting van
de startnummers van de jeugdloop

een fiets heeft gewonnen. Met live mu-
ziek bij de start/finish en langs de rou-
te gaat het hardlopen als vanzelf. Na
afloop is er de mogelijkheid zich te
douchen in de Sporthal of een duik te
nemen in het zwembad. Het gezellige
Spirit Sportcafé bij de Hessenhal is de
gehele dag geopend om lopers en hun
supporters te ontvangen. Ook dit jaar
worden weer prachtige foto’s en de in-
dividuele uitslagen van de wedstrijd-
dag op de website www.keppelrun.nl
gepubliceerd. Voor alle deelnemers
aan de Keppelrun is er een herinne-
ringsmedaille. Zin om deel te nemen?
Voor-inschrijven via de verenigings-
webstite kan tot en met 1 juni. Na-in-
schrijven kan op de wedstrijddag zelf
tot een half uur voor aanvang van de
afstand in Sporthal ‘de Hessenhal”’
Monumentenweg 30, 6997 AH te
Hoog-Keppel. De organisatie vraagt de
autobezitters nadrukkelijk de aanwij-
zingsborden voor parkeergelegenhe-
den te volgen.

Keppelrun van start

Hoog Keppel - De Keppelrun gaat ook dit jaar weer van start en geeft u een
kans om een sportieve prestatie te leveren. Op zondag 13 juni kunt u lek-
ker hardlopen door het prachtige Keppelse landschap. De afstanden van
deze prestatieloop zijn 1 km, 5 km en 10 km.

ETP Zutphen hield begin april een
sponsoravond, waar de zeven sponso-
ren van de club werden voorgesteld:
Rabobank Graafschap-Noord, hoofd-
sponsor jeugdafdeling, Oxalis bloe-
men en RiHo-techniek beide uit Vor-
den, Dijkman Bouwbedrijf uit Warns-
veld, The Bike Store, Coenders installa-
tiebedrijf en Glans Schoonmaakbe-
drijf uit Zutphen. Helaas kon op die
avond het Oxalis contract nog niet
worden getekend. Algemeen directeur
van Oxalis Bloemen Vorden Henry de
Wilde bood destijds zelf aan om de

mountainbike tenues te sponsoren,
enthousiast geworden door zijn
mountainbikende zoon. Met ingang
van dit jaar wilde hij ook de algehele
wielerafdeling sponsoren. 
“Er is voor een sponsor niets mooiers
dan de renners te zien rijden in hun
kleding,” zegt Martin Botter, voorzit-
ter van de wielervereniging ETP. Hij
nodigde Henry de Wilde, evenals de
overige sponsoren, uit voor aanko-
mende wielerevenementen als de Ron-
de van Warnsveld en de Ronde van
Zutphen. 

De mountainbikers staan onder lei-
ding van Arnold Blom. Hij is heel blij
dat Henry de Wilde de mountainbike-
afdeling voorziet van kleding en nu
ook medesponsor is van de hele ETP-
wielerafdeling. Hij overhandigde de
sponsor als dank wielerkleding met
het logo van Oxalis.

Ondertekening sponsorcontract

w.v. ETP Zutphen en
Oxalis Bloemen Vorden

Vorden - Henry de Wilde van Oxalis
Bloemen uit Vorden tekende afge-
lopen week het sponsorcontract
van de w.v. ETP Zutphen. Naast de
kledingleverancier van de moun-
tainbikeafdeling is Oxalis nu ook
medesponsor van de gehele wieler-
vereniging geworden.

De sponsoring wordt bekrachtigd met een handdruk van Martin Botter (l.) en Henry de
Wilde in aanwezigheid van Arnold Blom.

De opbrengst van de boeken gaat naar
twee goede doelen, waarbij gekozen is
voor een doel voor jongeren en een
voor ouderen. Het doel voor jongeren
is Right to Play, een internationale or-
ganisatie die met sport en spelpro-
gramma s de levens van kinderen in
de meest achtergestelde gebieden van
de wereld wil verbeteren. Het doel
voor ouderen is dichterbij , nl Marken-
heem TV.Dat is een kabelkrant voor

om. de bewoners van de Zonnekamp
in Zelhem, Hyndendael in Hummelo,
Maria Postel in Keyenborg en De Bleij-
ke in Hengelo.Met markenheem TV
kunnen de bewoners snel op de hoog-
te worden gebracht van informatie en
nieuws van met name. uit de regio. De
boekenstand van de Lions mocht zich
verheugen in een grote belangstelling,
van heinde en ver kwamen liefheb-
bers snuffelen in de uitgebreide collec-
tie.

Lions Bronckhorst is bijna twee jaar
geleden opgericht en heeft momen-
teel ruim 25 leden, evenveel mannen
als vrouwen, afkomstig uit de gemeen-
te Bronckhorst.

Boekenverkoop Lions
groot succes
Hoog Keppel - De Boekenverkoop
van Lions Bronckhorst op de be-
roemde kunst-antiek- en rommel-
markt te Hoog Keppel op hemel-
vaartsdag heeft het mooie bedrag
van euro 830,- opgebracht.

De magazijnen puilen weer uit! Op,
onder, tussen, voor en achter de kra-
men zijn weer de meest uiteenlopen-
de artikelen te vinden. Misschien wel
juist dat gesneuvelde kopje van het
dure servies. Voor de inrichting van
de studentenkamers is er weer volop
keuze. 

Ook is er een ruim assortiment aan
speelgoed en boeken. De supporters
zijn aanwezig met de bekende wafel-
kraam. 

De markt wordt gehouden op het
parkeerterrein bij sporthal De Kamp
aan de Sarinkkamp in Hengelo. De
markt begint om 10.30 en is om
14.00 uur afgelopen. 

Kinderen tot 12 jaar hebben vrije toe-
gang. De opbrengst wordt gebruikt
voor onder meer de aanschaf van
instrumenten  en de kosten van mu-
zikale (op)leiding.

Rommelmarkt Crescendo
Hengelo - Zaterdag 29 mei houdt
de christelijke muziekvereniging
Crescendo weer haar jaarlijkse
rommelmarkt. Al vanaf het begin
van het jaar zijn de leden in de
weer geweest om spullen te verza-
melen.

Het kan gaan om zorg voor een de-
menterende ouder, een kind met een
beperking, of een partner met een
chronische ziekte of een psychische
aandoening. Om deze zorg goed vol te
houden is het goed er af en toe even
uit te zijn. Daarom organiseert het
Steunpunt MantelZorg van de VIT
Oost-Gelderland regelmatig activitei-
ten voor de mantelzorgers.

Deze keer is dat een wandeling op het
landgoed Hackfort. Hier zal een gids
van het IVN de mantelzorgers een
rondleiding geven. Deelnemers wor-
den om 13.30 uur op de parkeerplaats
bij het kasteel verwacht. Rond 15.00
uur is de afsluiting van het program-
ma met een kopje thee/koffie bij de
mantelzorgsalon Bronckhorst in Par-
tycentrum Langeler, Spalstraat 5 in
Hengelo.
Aan deelname zijn geen kosten ver-
bonden. Wel is het nodig dat u zich
opgeeft bij de VIT Oost-Gelderland, tel.
0573-438400 of via mail secretari-
aat@vitoost-gelderland.nl. Dit kan tot
1 juni. Problemen met het vervoer
kunt u aangeven.

Uitstapje voor mantelzorgers
Bronckhorst - Op dinsdag 8 juni
wordt voor de mantelzorgers in de
gemeente Bronckhorst een uitstap-
je georganiseerd naar landgoed
Hackfort in Vorden. Mantelzorger
ben je wanneer je voor iemand uit
je directe omgeving zorgt.

Op zondag 23 mei is er een 4 de zon-
dag dienst. Het is de 1e pinksterdag en
de dienst heeft als titel meegekregen"
vervuld met de Heilige Geest" Dhr.
zemmelink uit zelhem gaat dan voor.
We hebben getracht om mooie en be-
kende liedjes uit te zoeken. Het gezins-
combo "prijs hem" komt zingen en
spelen. Nadien is er nog tijd om een
kopje koffie te blijven drinken.

U bent van harte welkom om 10.15
uur in de kapel.

Kapel in de
veldhoek
Veldhoek - 4e zondag dienst in de
kapel in de veldhoek
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Vanaf 12.00 uur waren de vrijwilligers
in de kramen van de Oudheidkundige
vereniging Salehem, het museum
Smedekinck, het Oratorium koor uit
Zelhem, een stand voor de restauratie
van het interieur van de Remigiuskerk
en de Imkervereniging uit Hengelo,
druk in de weer met het promoten en
verkopen van hun artikelen. In de gro-
te tent van de Marktcommissie was
het goed toeven voor enkele oude be-
roepen, de VVV en het Toeristisch Plat-
form Hengelo / Zelhem die een fiets-
tocht hadden georganiseerd en daar
voor de deelnemers soep en rogge-
brood met nägelholt verstrekten en
aan bezoekers verkochten. 
Er was door museum Smedekinck een
groot terras ingericht waar de tafels
en stoelen onder een door hun even-
eens meegebrachte tent stonden. 
De firma Slotboom had een aanhang-
wagen vol met fietsen gebracht waar
de naaf niet in het midden zat of het
stuur tegengesteld werkte. De belang-
stellenden konden deze fietsen en
skelters gratis op de afgesloten weg
uitproberen. Om half twee gingen de

muziekanten van de boerenkapel de
Bloasköppen en de boerendansgroep
Wi’j Eren ’t Olde uit Zelhem op weg
om gezamenlijk de broden te gaan op-
laden. Een kwartiertje later kwam de
dansgroep met de muziekkapel weer
terug met de volgeladen broodwagen
die door de Zelhemse diaconie was
versierd. In de stoet was een mooie
landauer toegevoegd van Stap en Draf,
die de loco-burgemeester Josephine
Steffens naar de plaats van de brood-
weging bracht. Voordat de loco-burge-
meester de podiumwagen opging, kre-
gen zij en de koetsiers eerst een borrel-
tje aangereikt door de voorzitter Hein
Meurs van de Stichting Historische
broodweging Muldersfluite. Op de po-
diumwagen hadden al de afgevaardig-
den plaatsgenomen van de vier kerk-
genootschappen, die éénmaal per vier
jaar door roulatie de opbrengst ont-
vangen. Dit jaar voor de stichting
Noodhulp in Zelhem. Zij werden allen
eerst voorzien van een kopje thee met
een eigen gebakken koekje, gevolgd
door het uitreiken van Goudse pijpen
met tabak en een glas rode wijn. Intus-

sen werd het opgehaalde roggebrood
afgeladen en door de leden van de boe-
rendansgroep op het podium gezet.
De loco-burgemeester Josephine Stef-
fens, vertelde in het kort over het ont-
staan van deze traditie en bood later
zelf mee op een groot roggebrood, wel-
ke voor haar naar het woonzorgcen-
trum de Wehme in Vorden gebracht
werd. Er was door de cijnsplichtigen
607 pond roggebrood opgegeven bij
bakker Sloot. Het zwaarste brood was
31 pond en werd geleverd door de heer
G.J. Maalderink van boerderij Tankink
aan de Steenderenseweg 1 in Hengelo
die beloond met twee flessen wijn
naar huis ging. Het geleverde brood
bracht 120 euro op. Het tweede brood
van 30 pond werd geleverd door R.
Fokkink van boerderij Massink aan de
Dunsborg 6 in Hengelo, Dit brood
bracht bij de veilingmeester F. Ruiter-
man 100 euro op. Het derde zwaarste
brood, 26 pond is geleverd door de
heer G. Seesink de nieuwe eigenaar
van boerderij Tjoonk aan de Zelhems-
eweg 33 in Hengelo en was goed voor
één fles wijn. Dit brood bracht 90 euro
op. Voor de rest van de broden lag het
bedrag op 10 euro en kleinere broden
5 euro. Al het brood is verkocht. Een
enkeling die later kwam of te lang
wachtte, viste achter het net. Bakker
Sloot maakt al generaties lang sinds
1919 het roggebrood voor de cijnplich-

tigen en had een snijmachine meege-
bracht waar iedereen met handkracht
zijn eigen brood kon snijden of hulp
bij het snijden kreeg. Menigeen liep te-
vreden met een gesneden brood onder
de arm naar huis. Na het brood gesne-
den te hebben en een ronde over het
steeds uitgebreider terrein gemaakt te
hebben, vertrokken de aanwezigen.
De broodweger/penningmeester Har-
ry Somsen en voorzitter Hein Meurs
van de Stichting waren tevreden over
de geslaagde dag die mede mogelijk
gemaakt werd door de vele langsko-
mende fietsers, vrijwilligers en vooral
niet te vergeten cijnsplichtigen die
aan deze eeuwen oude traditie mee-
werken en het als een familie eer zien,
een bijdrage te kunnen leveren aan de
broodweging. De cijnsplichtige boe-
ren hebben in 1807 zelf besloten bij
het opheffen van de Marke, de cijns-
plicht in ere te houden en hun erven
bij voortduring daarmee te belasten,
ook na verkoop, als eeuwen oude
vorm van armenzorg. Het is goed dat
deze tradities in stand worden gehou-
den en het bestuur van de broodwe-
ging is steeds meer bezig om de band
met de cijnsplichtigen versterken.
Daarnaast willen zij ook de sponsoren
hartelijk bedanken die dit mede mo-
gelijk maakten en sporen andere men-
sen aan, geheel in de traditie, de
broodlevering uit te breiden.

Historische Broodweging

Muldersfluite trok weer vele belangstellenden

Hengelo - De eeuwen oude traditionele Roggebroodweging bij de Mulders-
fluite aan de weg van Zelhem naar Hengelo, op Hemelvaartsdag, trok ook
dit jaar, ook al was een gedeelte van de weg opgebroken, veel belangstel-
lenden mede dankzij een aantal fietstochten uit Steenderen, Hummelo,
Hengelo en Zelhem, die allen de Muldersfluite aandeden.

Het grootste brood werd bij opbod verkocht.

Het zwaarste brood.

Voor de allerlaatste schilderlocatie is
de keuze gevallen op kasteel de Wil-
denborch aan de weg van Lochem
naar Vorden. Deze historische plaats
midden in de Achterhoek zal tijdens
de Pinksterdagen nog één keer als de-
cor dienen voor zo'n 70 kunstenaars
uit heel Nederland. Iedere schilder is
gevraagd het mooiste Kleurenpalet-
schilderij van de afgelopen jaren mee
te nemen om te exposeren in twee bij-
zondere tenten. 
Twaalf jaar geleden maakten Tineke
en Sjoerd Roorda uit Steenderen ken-

nis met het van oorsprong Franse eve-
nement Couleurs de Bretagne (
www.couleursdebretagne.org ). Sa-
men met verschillende Lionclubs uit
de hele Achterhoek haalden ze het
evenement naar onze streek. Kunst-
schilders uit heel Nederland werden
vervolgens uitgenodigd om het Ach-
terhoeks landschap op schildersdoek
vast te leggen.  Overal waar het Kleu-
renpalet de afgelopen jaren neer-
streek werd het met open armen ont-
vangen. "De gemeenten konden op
een unieke manier aandacht krijgen
van een groot publiek", zegt Sjoerd
Roorda. "Plaatsen die daar optimaal
van geprofiteerd hebben waren Vor-
den, Lochem, Bredevoort en Bronk-
horst. Daar waren we een decennium
lang ieder jaar meer dan welkom en
de deelnemers raakten daar niet uit-
geschilderd". 

De schilderijen en kunstschilders in
actie zijn nog één keer te bewonderen
op 1e en 2e pinksterdag, 23 en 24 mei
2010 bij kasteel de Wildenborch, Wil-
denborchseweg 20. Meer informatie
op www.kleurenpalet.nl

Laatste kleurenpalet
Vorden - Na tien jaar kunstschilde-
ren op 20 verschillende locaties in
de Achterhoek komt er een einde
aan het Kleurenpalet van de Ach-
terhoek. Meer dan 1000 kunstschil-
ders uit heel Nederland deden het
afgelopen decennium mee aan het
meest kleurrijke schilderevene-
ment van Nederland. Het Kleuren-
palet heeft voor de slotmanifesta-
tie de prijswinnaars van de afgelo-
pen jaren persoonlijk uitgenodigd
om nog één keer te komen schilde-
ren.

De oorspronkelijke kaarten zijn gete-
kend op een schaal van een duim op
honderd Rijnlandse roeden (1:14.400).
In de Hottinger atlas zijn zij op een
wat kleinere schaal opgenomen. Terr-
eindetails, zoals bijvoorbeeld beplan-
ting en individuele bebouwing, blij-
ven echter goed te herkennen. De
kaarten van de Graafschap Zutphen
zijn onder leiding van ingenieur Wol-
lant vervaardigd tussen 1785 en 1787.
Op 1 van die kaarten staat deze detail

van het dorp Zelhem met vanuit de
rechter bovenhoek de Hessenweg van-
af Halle, die via de
Zilverberg het
dorp in kwam om
via de Hummelo-
seweg richting
Doesburg te gaan.
Het Roode Hert
(thans Chineesres-
taurant) op de
hoek met de Doe-
tinchemseweg was
een bekende pleis-
terplaats, waar de
Hessenlui halt
maakten om hun
koopwaar o.a. aar-
dewerk aan de
man te brengen.

De andere Hessenweg (Aaltenseweg)
richting Hengelo en Zutphen lag op
zo’n kilometer afstand van het dorp
richting Wolfersveen, precies op de
rand van nat en droog gebied. Deze
weg heette dan ook in de volksmond
‘Zomerweg’.

Bron: o.a. Hottinger-atlas van Noord-
en Oost-Nederland.

Rondom de Hessenweg (135)
Tussen 1773 en 1794 zijn grote delen van Noord- en Oost-Nederland in
kaart gebracht. Veel van deze kaarten hebben een militaire achtergrond.
Voor de legerleiding was een goede kennis van het gebied waarop de strijd
zich zou kunnen afspelen van groot belang. Deze door militaire ingeni-
eurs vervaardigde kaarten, die lang verborgen waren in niet toegankelij-
ke militaire archieven, zijn in vrijwel alle gevallen de oudste betrouwbare
en gedetailleerde kaarten van het gekarteerde gebied.
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Wat is: A. Achternao: Achteraf, naderhand. "Achternao he'j good pra-
oten, wet 't moor 's."

B. Boekzeer: Buikpijn. "I'j zollen der boekzeer van kriegen."

C. Hangelippe: Een kind dat pruilt, een moederskindje. "Door
steet dee hangelippe weer."

afd. Dialect

Plameco plafonds worden overal toe-
gepast. Van badkamer tot keuken en
van woonkamer tot slaapkamer. Ook
buiten onder een dakterras waar het
in de winter vriest en in de zomer heel
warm kan zijn is een Plameco pla-
fonds mogelijk. Plameco plafonds vol-
doen aan de strengste eisen en nor-
men. De Timmerije heeft zelfs al pla-
fonds gemaakt in winkelpanden, sau-
na's en kantoren. Er werken bij de Tim-
merije gedreven en zeer ervaren men-
sen die op en top specialist zijn op het
gebied van plafonds. De één als advi-
seur met inzicht en ruime kennis van
zaken en de ander als monteur met ja-
renlange ervaring in het instaleren
van Plameco plafonds. Monteurs waar-
mee wij onze beloftes waar kunnen
maken. Daarnaast worden onze men-
sen regelmatig bijgeschoold op het
hoofdkantoor. In ons team hebben we

ook een vakbekwame timmerman om
onze naam De Timmerije eer aan te
doen. Kleine binnenhuis verbouwin-
gen en stukadoorswerk nemen wij
naar wens graag voor u mee. Wat bij
de Timmerije de hoogste prioriteit
heeft is klanttevredenheid, iets wat in
de achterhoek extra op prijs wordt ge-
steld. Het succes van Plameco pla-
fonds heeft het mogelijk gemaakt dat
ze regelmatig te zien zijn bij het televi-
sieprogramma Eigen huis en tuin van
RTL 4. In dit programma laten ze on-
der andere zien hoe goed opgeleide
monteurs in no time plafonds monte-
ren in diverse woningen en omstan-
digheden.
Een van de zeer tevreden klanten van
de Timmerije is de familie Cornelis-
sen. Mevrouw Cornelissen vertelt: "na-
dat we bij ons thuis fijn en duidelijk
advies hebben gehad over de mogelij-

ke kleuren, verlichting, sierlijsten en
natuurlijk ook de prijs, hebben de
monteurs daarna binnen 1 dag een
compleet nieuw plafond gemonteerd
inclusief verlichting. 

Tijdens de montage ontdekte we wel
dat er een beschadigt spotje in de doos
had gezeten, maar de eigenaar zelf
kwam aan het eind van de dag langs
om deze te vervangen.We hebben
daarna met ons drieën gezellig een
kop koffie onder ons geweldig nieuwe
plafond gedronken!" Voor Walter Op-
genoort (adviseur/eigenaar de Timme-
rije) niet meer dan logisch. "Wij vin-
den service naar onze klanten heel erg
belangrijk. We zijn vorig jaar dan ook
genomineerd tot klantvriendelijks
vakbedrijf van Nederland, dus dat is
wel iets om trots op te zijn!"

Eigenaar Walter Opgenoort heet u van
harte welkom op zaterdag 22 mei in
onze showroom van 10.00 tot 17.00
uur aan de Kruisbergseweg 10, 7255
AE  Hengelo Gld. (tegenover de HCI),
tel. (0575) 46 31 72 www.detimmerije.nl

Klant tevreden bij de
Timmerije/Plameco plafonds

Hengelo - De Timmerije is een (de naam zegt het al) timmerbedrijf/bouw-
bedrijf wat sinds 1951 bestaat en een bekende naam in de Achterhoek
heeft. De Timmerije is in de loop der tijd uitgegroeid tot een bedrijf dat
zich heeft gespecialiseerd in het geven van advies op maat en het monte-
ren van Plameco plafonds.

Het NK Vierspannen maakt onderdeel
uit van de internationale wereldbeker-
kwalificatiewedstrijd mennen die
door bondscoach Tjeerd Velstra al als
observatiewedstrijd was aangemerkt
voor de Wereldruiterspelen in Kentuc-
ky. De afgelopen vier jaar vond het NK
plaats in Beekbergen.  

IJsbrand Chardon (Den Hoorn) zal in
Zelhem zijn uiterste best doen om zijn
titel te verdedigen en voor de 22e keer
Nederlands kampioen te worden. Dit
zal echter niet makkelijk worden,
want menner Koos de Ronde, die Ne-

derlands Kampioen werd in 2004 en
2008 gaat ook voor niets minder dan
de titel. De menner uit Zwartewaal
versloeg Chardon enkele weken gele-
den in de   werelbekerfinale als twee-
de vóór Chardon te eindigen. De NOS
zal kort verslag doen van het NK. 

Het programma ziet er als volgt uit:
Zaterdag 22 mei: dressuur Zondag 23
mei: marathon Maandag 24 mei: vaar-
digheid. Meer informatie over het NK:
www.apdplaza.nl

NK Vierspannen in Zelhem
Zelhem - De Koninklijke Nederlandse Hippi-
sche Sportfederatie heeft het Nederlands
kampioenschap mennen vierspan paarden
definitief toegewezen aan de Achterhoekse
Paardedagen in Zelhem. Het NK Vierspan-
nen vindt plaats op 22, 23 en 24 mei.

Doordat de botten broos worden lo-
pen mensen een grotere kans op bot-
breuken en op het inzakken van rug-
wervels. Vaak komt de ziekte pas aan
het licht na het breken van een pols of
heup. In de praktijk bij José la Coix

wordt een botscan gemaakt vooraf ge-
gaan aan het doorlopen van een lijst
met risico factoren. Samen geeft dit
een goed beeld van uw persoonlijke ri-
sico en voor een persoonlijk advies. Bij
vroegtijdige diagnose van de botge-
steldheid, kan men nog tijdig maatre-
gelingen nemen om de botdichtheid
zoveel mogelijk te behouden.

José la Croix heeft eerder deze metin-
gen gedaan, en wegens groot succes
heeft ze nu twee dagen gepland name-
lijk 20 en 21 mei 2010. Locatie is de To-
verstraat 7 in Baak.

Voor meer informatie of het maken
van een afspraak kan men met haar
telefonisch contact opnemen: 0575-
560 381 www.joselacroix.nl

Voorkom botontkalking

Botmeting in praktijk
overgangsconsulente
Botontkalking, of osteoporose, is
een ziekte die ontstaat doordat
botten kalk en mineralen verlie-
zen. Vrouwen hebben er door aan-
leg en hormonale veranderingen
meer aanleg voor. De gezondheids-
raad is van mening dat de huidige
aanbevolen niveaus voor extra vita-
mine D voor vrouwen vanaf 50 jaar
te laag is. Vitamine D, deze voe-
dingsstof is nodig om kalk, de
bouwstof voor de botten, te kun-
nen opnemen.

Op dinsdagavond 25 mei van 19.00
tot 22.00 uur is er in de groepsaccom-
modatie " 't Biesterveld", (naast de Ol-
de Lettink een open Wellness avond. 

Men kan dan kennis maken met ver-
schillende wellness mogelijkheden
en aan de lijve ervaren wat deze wel-
dadige ontspannende behandelin-
gen kunnen betekenen.

De keuze mogelijkheden uit de be-
handelingen zijn bijvoorbeeld, aloë

vera gezichtsmaskers, manicuren,
handpakkingen, iriscopie, nek-
schoudermassage, lemiscaatmassa-
ge, hand-armmassage, kuit-beenmas-
sage, voetenbadjes met massage, rei-
ki, quantum touch, sportmassage,
stoelmassage, meditatie en visualisa-
tie. Iedereen kan tegen een vergoe-
ding, zelf een wellness programma
voor de avond samenstellen. 

Mensen die zelf op de één of andere
manier wellness behandelingen ge-
ven en het leuk vinden om hier aan
mee te doen, worden uitgenodigd
contact op te nemen. 

Wil men eens kijken hoe een Well-
ness avond in elkaar zit en ervaren of
het iets is? Kom dan 25 mei naar
"'t Biesterveld" Almenseweg 37, 7251
HN te Vorden. Voor meer informatie
Jannie Nijkamp, tel. (0575) 52 13 16
www.jannienijkamp.myflpbiz.com

Wellness-avond
Vorden - Sinds enige tijd organi-
seert het Aloë vera wellness team,
avonden op maat voor groepen
die een leuke en ontspannen
avond willen hebben. Met een
groep mensen die allerlei korte
wellness behandelingen geven,
komen we op locatie om kleinere
of grotere groepen een ontspan-
nen avond te bezorgen.

De zonnepanelen zijn
toe te passen voor be-
drijven, particulieren
maar vooral ook voor
melkveehouders. Voor
huishoudens is het heel
goed toe te passen voor
douchewater, het ver-
warmen van de vaat-
wasser en het verwar-
men van de wasauto-
maat. Tevens kan een
zonneboiler verwar-
mingsondersteuning
bieden. Dit levert al een
besparing op van 80 pro-
cent energiegebruik. Bij
het plaatsen van zonne-
boilerpanelen wordt
subsidie gegeven. Dat
kan variëren vanaf
1.400 euro tot 5.500 eu-
ro. Rowi Elektro kan u
hierover volledig infor-
meren. Rowi Elektro is
alweer bijna 15 jaar spe-
cialist op gebied van
elektro. U vindt bij het

Hengelose bedrijf ondermeer tv-audio-
systemen, keukenapparatuur, wasma-
chines, antenne- en satellietsystemen
en huishoudelijke apparatuur. 
Rowi Elektro is gevestigd aan de Rijn-
weg 24 in Hengelo Gld. Tel. 0575-
467437. Website: www.rowielektro.nl

Nu ook zonnepanelen bij Rowi Elektro

Hengelo - De zon gaat weer schijnen in de gemeente Bronckhorst. Met de
zonnepanelen van Rowi Elektro bespaart u veel energie dat goed is voor
het milieu en voor uw portemonnee. “We kunnen zonnepanelen leveren
die stroom opwekken, maar zeker zo belangrijk zijn de panelen die warm
water opwekken”, zegt eigenaar Ronald Slotboom van Rowi Elektro.

Ronald Slotboom op het dak bij de zonnepanelen.

Antwoorden

We’j nog van too?
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TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
� Gevelstenen � Dakpannen � Wand- en vloertegels

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl

ZELHEM Gildenweg 1 Tel. 0314 623658

www.schefferkeukens.nl

ONZE OPENINGSTIJDEN: 

MAANDAG 10.00 - 18.00 UUR

DI T/M DO 09.00 - 18.00 UUR

VRIJDAG 09.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG 08.30 - 16.00 UUR

Ik hou van lekker, en van Scheffer.

HET ALLERNIEUWSTE
IN GREEPLOOS: SIEMATIC S2
De allernieuwste greeploze designkeukens van SieMatic

heten S2. Als de uitvinder van greeploze keukens laat

SieMatic zien dat ze nog altijd voorop loopt. In de

nieuwe S2 serie zijn tientallen exclusieve innovaties

verwerkt. Er is heel veel dat de nieuwe SieMatic S2

keukenserie bezienswaardig maakt. Kom maar kijken in

onze showroom.

DIRECT
GESPECIFICEERDE

OFFERTE
MET 3-D TEKENING

EERST GAAT HET ALLEEN OM EEN NIEUWE KEUKEN.

DAN ZIET U DE HOEVEELHEID AAN MOGELIJKHEDEN,

KLEUREN,VORMEN, STIJLEN EN MATERIALEN. IN ALLE 

FACETTEN MERKT U BIJ SCHEFFER DE LIEFDE VOOR HET 

DETAIL. BIJ ONS KOMT U OP IDEEËN,VINDT U INSPIRATIE,

ONTDEKT U WENSEN EN TENSLOTTE EEN HEEL NIEUWE 

INRICHTINGSSTIJL: DIE VAN UZELF. EN DAN WEET U DAT 

HET NIET ALLEEN OM EEN KEUKEN GAAT, MAAR OM UW

INDIVIDUELE SMAAK.

zorgboerderij 
Den Branderhorst
heeft plaats voor mensen/
kinderen met een pgb voor

dagbesteding op de boerderij
met oa. koeien, schapen. 

3 pony's , 2 hondjes

Bel voor info 
0575-462131 / 06-12375165
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Informatieavond

Glasvezelproject

Hengelo/Keijenborg - Zelhem - Vorden

De Initiatiefgroep Glasvezel nodigt iedereen uit om kennis te maken met de mogelijkheden 

via de supersnelweg van de toekomst.

Nu en in de verre toekomst

• 17 en 20 mei Hengelo/Keijenborg Zaal Langeler Spalstraat 5 Hengelo

• 18 en 19 mei Zelhem Zaal ’t Witte Paard Ruurloseweg 1 Zelhem

• 25 en 31 mei Vorden Hotel Bakker Dorpsstraat 24 Vorden

www.zelhemopglasvezel.nl

GLASVE
HEMZEL

Ons laatste Glasvezelnieuws vindt u op onze websites: www.hengelopglasvezel.nl • www.zelhemopglasvezel.nl • www.vordenopglasvezel.nl

"Kom naar de infoavonden 

en ervaar hoe voordelig 

overstappen op glasvezel 

kan zijn"

Aanvang: 20.00 uur



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Grand Café de Beach
Camping Jachthaven Dorado Beach
te Olburgen, onderdeel van de Den Daas Groep, 
is voor het zomerseizoen op zoek naar een

ervaren medewerker bediening (m/v)

Interesse? Bel dan naar Erik Wackers 06-21413564 of kijk op de vacaturepagina
van www.doradobeach.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

CNC PONSER/ STELLER M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenummer; VVN00265

Werkzaamheden;
Het lezen en controleren van werkorderformulieren van de
werkvoorbereider. Doen van een quickset meting voor de diep-
te van de instelling. Het selecteren van de juiste stempels. Het
instellen van de ponsmachine. Uitvoeren van tussentijdse con-
troles met meetgereedschap, zoals schuifmaat. Zonodig tus-
sentijds omstellen van het materiaal. Uitnemen van het bewerk-
te materiaal. Invullen van de bewerkingsbon  en het aantal en de
bewerkingstijd. Letten op de veiligheid.

Functie eisen;
- Kennis van CNC- besturingssystemen;
- kennis van, en ervaring met meet -en stelgereedschap;
- kennis van kwaliteit-, milieu- en veiligheidsvoorschriften;
- het kunnen lezen en interpreteren van werkopdrachten.

JUNIOR INBEDRIJFSTELLER M/V
Omgeving Varsseveld - fulltime - vacaturenummer;
VIW00283

Werkzaamheden;
Het inbedrijfstellen van machines en systemen van de klant op
locatie (zowel technisch als operationeel) Het verstrekken van
aanwijzingen, geven van trainingen en adviseren van medewer-
kers bij klanten met betrekking tot de geleverde systemen.
Daarnaast doe je voorstellen tot verbeteringen op technisch
vlak. Je werkt in een team van Software- en Helpdesk Engi-
neers.

Functie eisen;
- MBO+/HBO opleiding richting besturingstechniek;
- kennis van de Duitse en Engelse taal;
- kennis van aandrijftechniek (frequentie - servo regelingen);
- kennis van SAT (Site Acceptance Test);
- kennis van besturingstechniek (Siemens S7);
- praktische en flexibele werkinstelling;
- bereidheid tot veelvuldig reizen.

ALLROUND AUTOMONTEUR M/V
Omgeving Vorden - fulltime- vacaturenummer; VMK00217

Werkzaamheden;
Je gaat je bezig houden met het verrichten van onderhoud en
reparatie werkzaamheden aan verschillende types auto's.

Functie eisen;
- Affiniteit met auto's;
- ervaring in soortgelijke functie;
- klantgericht;
- fulltime beschikbaar.

AFWASHULP M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenummer; VVN00256

Werkzaamheden;
Je bent werkzaam in de afwaskeuken. De werkzaamheden zul-
len bestaan uit afwassen en het schoonmaken van de keuken.
Het gaat om een functie voor 16-20 uur per week.

Functie eisen;
- Flexibel;
- beschikbaar in de avonden en weekenden;
- werk zien liggen;
- energiek persoon.

LASSER MIG/ MAG M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenummer; VVN00475

Werkzaamheden;
Constructies van tekening samenstellen en aflassen. 

Functie eisen;
- MIG/MAG lassen; 
- minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal; 
- geen 9 tot 5 mentaliteit.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

SOFTWARE ENGINEER M/V
Omgeving Varsseveld – fulltime – vacaturenummer;
VIW00119
Voor onze opdrachtgever in de omgeving van Varsseveld
zijn wij op zoek naar een Software Engineer.

Je houd je bezig met het ontwerpen van software specifica-
ties in overleg met werktuigbouw- en besturingsspecialis-
ten. Er zit grote variatie in werkzaamheden door de verschil-
lende producten en de constante stroom van nieuwe ont-
wikkelingen en innovaties. Je bent zelf verantwoordelijk
voor de projecten, van basis engineering tot het inbedrijf-
stellen. Het in de praktijk testen en inbedrijfstellen van de
zelf ontwikkelde software en het aandragen van projectin-
formatie ten behoeve van handleidingen zijn ook onderdeel
van je functie.

Wij zoeken voor deze functie iemand die minimaal de oplei-
ding HBO of MBO richting besturingstechniek. Je hebt mi-
nimaal 3 jaar ervaring op het gebied van PLC softwareont-
wikkeling. Je dient kennis te hebben van het programmeren
van Siemens PLC’s (S7). Kennis van aandrijftechniek (fre-
quentie- en servo-regelingen) is een pre. Gezien het interna-
tionale karakter van deze functie dien je te beschikken over
kennis van de Duitse en Engelse taal.
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