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DIVERSITEIT
De sinds 2006 vier maal per jaar 
plaatsvindende kunstroute biedt 
het publiek een grote diversiteit aan 
abstracte en figuratieve beeldende 
kunst. Dit maal worden er foto’s, 
schilderijen en werken op papier, 
objecten en installaties, beelden in 
brons en was, glasobjecten, sculptu-
ren en klein plastiek getoond op unie-
ke locaties. Beschouwer, kunstwerk 
en kunstenaar/vormgever. 
KunstZondagVorden beoogt bruggen 
te slaan tussen de beschouwer en het 
kunstwerk. Daarom zijn de kunste-
naars/vormgevers aanwezig om met 
het publiek in gesprek te gaan over 
hun werkstukken, hun inspiratie-
bronnen en toegepaste technieken. 
Op deze manier probeert KunstZon-
dagVorden de kijker handvatten te 
bieden om intensiever naar de kunst-
werken te kijken en zo meer te gaan 
zien.

Op het startpunt, de ABNAMRO, 
Raadhuisstraat 1, is van 1 juni tot 29 
juni a.s. een overzichtstentoonstel-
ling te zien van alle aan deze 23ste 
KZV deelnemende kunstenaars/
vormgevers. Hier kunt u zich alvast 
een beeld vormen wat er tijdens 
KunstZondagVorden op de verschil-
lende locaties te zien is en zo uw ei-
gen kunstroute samenstellen.

INFOBLAD KZV
Het kleurrijke Infoblad met tekst en 
beeldmateriaal van alle deelnemende 

locaties en een plattegrond van het 
gebied is vanaf heden te verkrijgen 
bij de ABNAMRO, Raadhuisstraat 1
en de VVV, Kerkstraat 1b, Vorden. 
Ook is het Infoblad 10 juni a.s. op alle
deelnemende locaties te verkrijgen of
te downloaden op 
www.kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden wil In Beeld
brengen dat Kijken en Zien twee be-
langrijke onderwerpen zijn bij het 
bezoeken van ateliers, galeries en 
beeldentuinen tijdens KunstZondag-
Vorden. Neemt u daarom de tijd voor
KunstZondagVorden en laat u tijdens
uw wandel- en/of fietstocht ook ver-
rassen door het Beeld In de openbare
ruimte van Vorden zoals o.a. de beel-
den De Zaaddoos, Rollend Paard en 
Stoeiende Kleuters.  

www.kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden Kijken en Zien
Vorden - Zondag 10 juni 2012 hebben vijf ateliers en vier galeries 
(waarvan 2 met beeldentuin) in Vorden- dorp en haar buitengebied 
van 11.00 tot 17.00 uur de vlag gehesen voor de 23ste KunstZondag-
Vorden. Ook de overzichtstentoonstelling KZV in ABN AMRO is op 10 
juni a.s. te bezichtigen. Op deze zomerse KZV kan het publiek genie-
ten van beeldende kunst en vormgeving op verrassende binnen- en 
buitenlocaties . Verschillende galeries in het buitengebied hebben dan 
nl. ook hun beeldentuin opengesteld.

In TOM deze keer een programma 
met voordracht, zang en muziek 
rondom het boek ‘Zwervelingen’ van 
Cora Vries en Mariet Lems, waarover 
apart in dit blad wordt bericht. 
In de foyer fotoschilderijen van An-
drea van der Werff. Overdag (11.00 
– 17.00 uur) in het centrum van Vor-
den zijn in galerij Amare de gorgel-

wezens van C. Buddingh’ / Katinka 
van Haren te aanschouwen. In gale-
rie ‘De Burgerij’ is de expositie ‘Kunst 
die Vast Houdt’ te bezoeken met 
acrylschilderijen van Rens Hoekstra, 
kleurrijk keramiek van Joke Dekker 
en beelden van Gert van der Woude 
in de bloemrijke beelden- en theetuin 
van de galerie. 

De dag begint om 10.00 uur met een 
workshop bij atelier Amare: ‘Portret 
Tekenen en Schilderen à la Cora 
Vries’. Het complete programma 
kunt u inzien en inhalen op de web-
stek www.vrijdaguitdekunst.nl. ‘Vrij-
dag uit de Kunst’ is een initiatief van 
de stichting T.O.M. 

In de maanden juli en augustus 
wordt er geen ‘Vrijdag uit de Kunst’ 
georganiseerd, de eerstvolgende keer 
is vrijdag 7 september. Dan in TOM: 
‘Bender Haast zich Suf’ met de Haar-
lemse muziekgroep ‘Bender’ van lied-
jesmaker en zanger Bert Vissers.

Zesde ‘Vrijdag uit de kunst’ in Vorden

Vorden - Vrijdag 1 juni is het alweer de zesde keer dat ‘Vrijdag uit 
de Kunst’ wordt gehouden in Vorden. Dat is elke keer met eenzelfde 
recept: de dag begint met een workshop bij Amare, ‘s middags is er 
kunst te kijk, dan een theaterdiner bij ’t Proathuus en tenslotte een 
literair getint programma in TOM (Theater Onder de Molen) aan de 
Lindeseweg 29 in Vorden.

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Deze week
in Contact



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 3 juni 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de Hervormde 
kerk, ds. F.W. Brandenburg.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 juni 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de Hervormde 
kerk, ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 3 juni 10.00 uur, Gezinsdienst, ds. Marianne Benard, 
Lemelerveld.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 2 juni 18.30 uur, Eucharistieviering.
 
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 2 juni, 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 
m.m.v. Koorleden.
Zondag 3 juni 10.00 uur, Woorddienst, Groep 2, m.m.v. Heren-
koor.

Tandarts
2 – 3 juni F.A. Kuijl, Lochem, (0573) 25 16 84. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende 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 ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u 
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand 
als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 14.00-19.30 uur.
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op 
de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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 bel-
len naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare 
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575) 75 
02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een 
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet 
wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed eisende ge-
vallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het bui-
tengebied 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
Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting 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.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. 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
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstre-
ken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdie-
ren. 

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel: 0575-553405
Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en vrij-
dag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�

Bij de Stichting
Veilingcommissie aan de
Enkweg 11 te Vorden, kunt
u iedere vrijdag en zater-
dag van 9.00 uur tot 12.00 
uur terecht voor 2e hands 
meubels, kleding, witgoed, 
elektronica, huishoude-
lijke artikelen, boeken, enz. 
Inbrengen van goed ver-
koopbare artikelen kan daar 
tussen 9.00 uur en 10.00 
uur of d.m.v. een telefonisch 
afspraak (06-44629049). 
Tevens kunt u via dit num-
mer ook een afspraak 
maken voor doordeweeks 
halen of brengen van spul-
len. Kijkt u ook eens op onze 
website:   
www.veilingcommissie.nl

�

Dagmenu’s 30 mei t/m 5 juni
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 
bezorgen € 8,75. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. 
Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 30 mei
Tomatensoep / USA kipfilet met gebakken spek, tomaat en 
kaas, aardappelen en groente.

Donderdag 31 mei
Hollandse biefstuk met pepersaus, spicy wedges en rauw-
kostsalade / bavaroise.

Vrijdag 1 juni
Aspergesoep / Zalmfilet met mosterdsaus, gebakken aard-
appelen en groente.

Zaterdag 2 juni (alleen afhalen/ bezorgen)
Spare ribs met knoflooksaus, frieten en rauwkostsalade / IJs 
met slagroom.

Maandag 4 juni
Uiensoep met kaascrouton / Beenham met honingmosterd 
saus, aardappelen en groente.

Dinsdag 5 juni
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom. 

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.
info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

BIOLOGISCH plant-
goed (kruiden/groenten) 

verkoop op de Vijfsprong,  
Reeoordweg 2 Vorden. Elke 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 
uur.

�

Gezocht: Tijdelijke wei-
degang met weidegenoot,
onderdak en toezicht voor
21-jarige E-pony merrie ge-
zocht. Periode va aug 2012
vanwege verhuizing, omg 
Vorden. Tel nr: 06-28487386

�

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Aanbiedingen geldig t/m maandag 4 juni.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

De lekkerste 
Hollandse Kalter aardbeien 2,99
Zoete Galia meloen        p.st. 1,49   
Super kwaliteit 
AA Asperges   500 gram 2,99
Sperzieboontjes   400 gram 
+ een GRATIS Komkommer 1,99
Op ons gehele assortiment Rauwkosten 
2e bak naar keuze voor de HALVE PRIJS

GITAAR-BASGIT. LEREN
SPELEN in uw eigen woon-
plaats. Voor kind&volw.
Gratis proefl es. Info: www.
gitaarpleinoost.nl

�

Gezocht: Tijdelijke wei-
degang met weidegenoot, 
onderdak en toezicht voor 
21-jarige E-pony merrie ge-
zocht. Periode va aug 2012 
vanwege verhuizing, omg 
Vorden. Tel nr: 06-28487386

�

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

Alleen op afspraak.

Kringloopbedrijf De 
Boedelhof Enkweg 17b 
7251 EV Vorden dinsdag t/m 
vrijdag van 10.00 tot 17.00 
Zaterdag van 9.00 tot 16.00 
uur. Kringloop met net dat 
beetje meer. www.deboedel-
hof.nl

�

Vlaai van de week

Perenbavaroisevlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbieding

Krentenwegge 5 plakken € 1,99
Lekkernijtje

schuimkoek met creme € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 29 mei t/m zat. 9 juni



Contactjes
vervolg

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

Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond
na het overlijden van onze lieve en zorgzame moeder 
en oma

Derkjen Gerharda
Ruesink-Ruesink

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen.

Vorden, mei 2012
Op 24 februari 2012 ben ik

Antwan Havekes
50 jaar geworden.

Iedereen die mij wil feliciteren, is welkom tijdens 
de receptie op zondag 3 juni 2012 van 14.00 tot 
16.00 uur bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, 7251 BB 
Vorden.

Lindeseweg 16
7251 NS  Vorden

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

We hebben
ze weer!

Dagelijks 
vers

geplukte 
aardbeien

 

Fam. van Amerongen
Schuttestraat 12

Vorden 
0575-556408

AFSLANKEN? Gratis 
Proefpakket Herbalife

advies & pers. begeleiding 
Bel/SMS 06-55 166 420

"Ga uit, ik zal u zegenen
Gij zult tot een zegen zijn"
                        Genesis 12:2

Na een lang ziekbed overleed mijn lieve zus
en onze tante

 

Johanna Gerdina
Grevink - Kreunen

Jo
weduwe van Gerrit Jan Grevink

 

u Vorden,
24 februari 1930

t Zutphen,
23 mei 2012

 
Willie Kreunen
Neven en nichten

Correspondentieadres:
H. Hulleman
Brinkerhof 37
7251 WZ Vorden

Jo is overgebracht naar uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen bezoek.
 
De afscheidsdienst wordt gehouden op woensdag
30 mei om 10.00 uur in de NH Kerk te Vorden.
Voorafgaand is hier vanaf 9.30 uur gelegenheid tot
afscheid nemen.
 
Aansluitend zal om 11.30 uur de crematieplechtigheid
plaatsvinden in crematorium de Omarming,
Voorsterallee 95 te Zutphen.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium.

OPROEP RAAD VAN KERKEN

De afgelopen 4-Mei herdenking in Vorden heeft in 

Nederland veel commotie teweeggebracht.

De Raad van Kerken van Vorden is van meet af 

aan bij de opzet en invulling hiervan nauw betrok-

ken geweest.

Wij willen iedereen die zich ook hierbij betrok-

ken voelt gaarne de gelegenheid bieden voor een 

nagesprek hierover.

Dat kan aanleiding zijn om deze vorm van her-

denking in de toekomst met nog meer zorg te 

omgeven.

Wij nodigen belangstellenden uit op donder-
dag 14 juni in De Voorde (gelegen achter de 

Dorpskerk) om 20.00 uur.

U bent van harte welkom,
Raad van Kerken Vorden

 mind
of your 

massage en therapie

Xandra Veltman, Baak

www.respectrum.nl
(0575) 44 28 85

Voor buitenklussen op 
boerderij of in tuin bel 06-
36588022 WMToolsgroen

�

Al het buitengoed 50% korting
3 bossen bloemen 

naar keuze voor € 5,00
Binnenkort geslaagd? Mooi boeket bloe-
men maakt het compleet. Volop perkgoed 
voor aktieprijzen!

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Weekaanbieding:

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-20.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur

4 juni 1987 4 juni 2012

Wij zijn 25 jaar getrouwd!

Arjan & Sieny Rosegaar-Hebbink

Wilt u ons feliciteren dan bent u welkom op vrijdag 
8 juni a.s. van 15.00 tot 17.00 uur in zalencentrum 
’t Witte Paard, Ruurloseweg 1 te Zelhem.

Aaltenseweg 9
7021 HR Zelhem

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

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

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

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

Helaas is het onmogelijk om iedereen persoonlijk te 
bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben 
ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze lieve moeder en trotse oma

Henny Gerrie Koens-Harmsen

Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat 
de belangstelling, de bloemen en vele kaarten ons 
erg goed hebben gedaan.

Ben en Bas Koens
Karine en kleinkinderen

Hengelo Gld., mei 2012

Uw FRANS nog even op-
frissen voor de VAKANTIE?
0650293928 erietman@lij-
brandt.nl

�

Uitnodiging SAMENKOMST     
**********************    

“Stichting De Opdracht” heeft op D.V. zondagmiddag 
3 juni een zang- en ontmoetingsdienst georganiseerd 
in Zelhem. 

Locatie:  Cultureel centrum de Brink, 
  Stationsplein 8-12, Zelhem
   
 Spreker: evg. Feike ter Velde uit Zeewolde.

Thema:  “Leven uit de volheid van de Geest.
  Hoe doe je dat?”

Muzikale medewerking van: Duo “De moeite waard”,                                                                                                                              
Gospelkoor “Inspiration - Vorden” o.l.v. Piet Piersma.
Begeleiding samenzang: René Veenhuis, piano.  

Aanvang 16.00 uur  
Toegang gratis en na afloop is er koffie.     
Iedereen is hartelijk welkom.   

 Voor meer informatie: Stichting De opdracht, Zelhem 
  Tel. 0314-622878
 of via de website: www.stichtingdeopdracht.nl

A
an

bi
ed

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
di

g 
va

n 
28

-0
5-

20
12

 t
/m

 0
2-

06
-2

01
2.

KEURSLAGERKOOPJE

Satévlees met gratis satésaus

500 gram vlees 595

SPECIAL

Filet puur

100 gram 175

VLEESWARENKOOPJE

Boterhamworst + pastrami

2 x 100 gram 338

MAALTIJDIDEE

Rundvlees
salade

500 gram 329

TIP VAN UW KEURSLAGER

Kip 
Rollade

500 gram 498
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

TE HUUR
BEDRIJFSRUIMTE

vanaf 100
tot 4.300 m2 
vanaf € 2,10
p. m2 p. mnd.

Ruurlo
tel. 0573-452000

 

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

Op vrijdag 1 juni 2012 zijn wij 50 jaar getrouwd!

Wim en Leny Bulten
Wij houden een receptie vanaf 19.30 uur bij café-
restaurant de Zonnebloem, Zutphenseweg 103 te 
Lochem.

Biesterveld 7
7251 VR Vorden



Aangegeven is dat het be-
stuur van Baaks Belang al 
vele maanden in overleg 
is met de gemeente, de 
politiek en vele andere 
organisaties. Dit heeft 
geresulteerd in enkele 
belangrijke conclusies: 
Vastgesteld is dat het pro-
ces van krimp en crisis 
moet worden beschouwd 
als een vast gegeven. Ook 
Baak komt daar niet on-
deruit. Tevens is gecon-
cludeerd dat de gemeen-
te, de politiek maar ook 
het bestuur van Baaks 
Belang niet zomaar de 
oplossingen kunnen aan-
dragen. De gezamenlijke 
inwoners van Baak kun-
nen dat wel. Die kunnen 
als beste aangeven welke 
voorzieningen voor hen 
in het kader van de leef-
baarheid in Baak van be-
lang zijn en hun inbreng 
is dan ook essentieel. Er 
is met nadruk vanuit het 
bestuur gemeld dat leef-
baarheid in een gemeen-
schap door de inwoners 
zelf wordt bepaald. Baaks 
Belang is de motor, maar 
dient wel te worden voor-
zien van brandstof, welke 
van uit de eigen gemeen-
schap zal moeten worden 
geleverd. 
Door meerdere personen 
in de zaal werd aange-
geven dat met name de 
plannen voor fusie van 
de scholen, maar ook de 
plannen van de gemeente 
over toekomstige voorzie-
ningen in een vergevor-
derd stadium zijn en het 
mogelijk te laat is voor 
initiatieven. 

Het bestuur van Baaks 
Belang heeft in de verga-
dering de volgende acties 
geformuleerd: 
1. Op zeer korte termijn 

verder overleg met de 
MR van de Martinus-
school inzake de voor-
genomen fusie van de 
scholen 

2.  Ruim voor de slotbe-
handeling in de ge-
meenteraad op 21 juni 
krijgen alle fracties van 
Baaks Belang een brief 
met het verzoek om 
enkele maatregelen 
uit het Toekomst Be-

stendig Bronckhorst te 
heroverwegen. Onder 
andere wordt gedacht 
aan het in stand hou-
den van de subsidie 
aan Concordia en an-
dere (sport)verenigin-
gen om hiermee vol-
doende draagkracht te 
houden voor het voort-
bestaan van Concordia. 
De brief zal te zijner 
tijd op de website van 
Baaks Belang worden 
geplaatst. 

3. Op 5 juni zal Baaks 
Belang een tweede ver-
gadering houden met 
het Platform Baak om 
gezamenlijk de weg uit 
te zetten die bewan-
deld moet worden. 

4. Baaks Belang zal na 5 
juni een bijeenkomst 
organiseren voor de 
inwoners van Baak 
waarin gevraagd wordt 
naar de mening en de 
wensen van de toe-
komstige voorzienin-
gen in Baak. Hiermee 
zal een aanvulling wor-
den gemaakt op het al 
bestaande dorpsplan. 
Deze aanvulling zal de 
basis zijn voor overleg 
met de gemeente over 
de toekomst van Baak. 

Na de pauze heeft de 
Wijkagent Harm Baard-
slag een toelichting ge-
geven op zijn werkzaam-
heden in Bronckhorst. 
Vanuit de zaal werden 
enkele onderwerpen na-
der besproken. 

Tenslotte is er een toe-
lichting gegeven op de 
dramatische gebeurtenis-
sen in de nadagen van de 
Tweede Wereldoorlog in 
Baak, waarbij met name 
veel kinderen om het le-
ven zijn gekomen. 
Er zijn plannen om deze 
gebeurtenis te memo-
reren door het plaatsen 
van een gedenksteen in 
de vorm van een luister-
steen, nabij Herfkens. Na-
vraag leert dat hiervoor 
ruim voldoende draag-
vlak bestaat. Nadere in-
formatie hierover volgt. 
De toelichting was een 
mooie afsluiting van een 
volle agenda.

Goede opkomst 
bij de ALV 
Baaks Belang
Baak - Afgelopen dinsdag 22 mei is bij Herfkens 
de Algemene Ledenvergadering van Baaks Belang 
gehouden. Met ca. 50 bezoekers was de opkomst 
redelijk goed. Na de behandeling van de vaste 
agendapunten is een toelichting gegeven op de 
sterk negatieve gevolgen van de krimp alsook de 
crisis voor de leefbaarheid in Baak.

Hij doet dit werk niet alleen als hob-
by, maar een veelvoud aan officiële 
stukken en oorkondes zijn door hem 
van prachtige teksten voorzien. Hij 
houdt voor de inwoners van Hengelo 
een expositie. Daarom komt Bennie 

Venderbosch als gast op de inloop-
morgen van 7 juni om een selectie 
van zijn werken te exposeren in het 
parochiecentrum aan de Spalstraat 
in Hengelo.

De expositie blijft staan tot en met 
zondag 10 juni en zal kunnen wor-
den bezichtigd op: donderdag 7 juni 
tijdens de inloopmorgen van 9.30 
uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur 
tot 17.30 uur; op vrijdag 8 en zater-
dag 9 juni van 10.00 uur tot 12.00 
uur en van 14.00 uur tot 17.30 uur. 
Tot slot op zondag 10 juni na de vie-
ring van 9.30 uur tot 12.00 uur en 
van 14.00 uur tot 17.30 uur.

Kunst in kalligrafie
Expositie Bennie Venderbosch
Hengelo - Wil Venderbosch, ve-
len kennen hem als de meneer 
die op de woensdagmiddagen op 
het secretariaat van de H. Wil-
libordkerk in Hengelo zit, heeft 
een broer die Bennie heet. Deze 
Bennie Venderbosch is een kun-
stenaar op het gebied van kalli-
grafie.

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor  
slE redeom njim 

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

KORENRIJK
NU VOOR 

€ 1.99

WITTE 
BROODJES

6 VOOR

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 29 mei t/m zaterdag 2 juni

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

CITROEN 
YOGHURT VLAAI 
 GROOT 

€ 13.25

 KLEIN

€ 8.95

Wij zijn er helemaal klaar voor!

Kom langs en geniet op 2 juni van

Voor de kleintjes is er ook een groot springkussen aanwezig!

Feestelijke

1 t/m 9
SPECTACULAIRE ACTIES! Wees er snel bij!

Kluswijs Ruurlo   -   De Venterkamp 10   -   7261 AH Ruurlo   -   Tel. 0573 - 45 36 35

van Harry!

“Denk ook 

aan een goede 

  ondervloer”

3.95
van 11.99 voor

per m2

Laminaat
Laminaat Magona eik. Snelle en simpele installatie 

dankzij het Smart Clic-system. Makkelijk schoon te 

maken en hygiënisch. Dikte 7 mm. 

Pakinhoud: 2.47 m2. Verkoop alleen per pak.

Deze aanbiedingen zijn geldig op 1 t/m 9 juni 2012 of zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voor   be houden. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Alle in deze folder genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

plezier

Volop ijspret!

Snoepfestijn!

Tuinwerkbankje Lille
Handige oppottafel.

Afm. h x b x d: 88 x 85 x 41,6 cm. 9.95
van 17.95 voor



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

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Kewwen
 B. Zae
 C. Inzalten

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Berdy stond al langere tijd op verschil-
lende beurzen met allerlei creatieve 
producten, zoals gaas & mos, verhar-
de textiel en dergelijke, maar wilde 
graag iets nieuws beginnen. Ze ging 
naar een open dag van de Gruitpoort. 
“Ik zag het edelsmeden, ben naar bin-
nen gelopen en was verkocht.” Daar-
naast werkt ze graag met glas uit de 
Hot Pot en met emaille. 
Berdy leerde op de Gruitpoort Ann 
Blommaart kennen. “We hadden een 
hele leuke groep,” legt Berdy Lan-
geler uit. “Maar er stopten toen een 
aantal mensen en anderen kwamen 
erbij en onze groep viel uiteen.” 
Omdat Berdy dat toch wel jammer 
vond, vroeg ze of Ann les wilde 
gaan geven. Zij had de opleiding tot 
edelsmid gevolgd aan de Vakschool 
Schoonhoven. Zij heeft een atelier in 
Doetinchem, maar daar is om les te 
geven niet voldoende ruimte. Berdy 
stelde voor: “Maar als ik de ruimte 

nou heb, kunnen we dan niet wat sa-
men gaan doen. Zo is dat ontstaan.” 
Binnen een maand was het groepje 
compleet. 
“Hadden we het maar jaren eerder 
gedaan,” zeggen ze nu tegen elkaar. 
“Het is zoveel leuker. Je kunt je eigen 
gang gaan en als het een keer later 
wordt dan kan dat.” Ook gaan ze wel 
op bezoek bij interessante mensen 
die in het vak zitten, bijvoorbeeld van 
het Bossche Gilde van Goudsmeden 
in Den Bosch. 
Ann leerde de cursisten al verschil-
lende technieken aan, beginnend 
met de basis: zagen, vijlen en sol-
deren. “De eerste maandag van de 
maand geef ik les, de andere keren 
kun je vrij werken of doorwerken aan 
waar je les in hebt gehad,” vertelt zij. 
In het Atelier van Berdy zijn vele ge-
reedschappen die benodigd zijn voor 
het maken van sieraden in vooral zil-
ver en soms goud aanwezig. Berdy en 

Ann werken veel in opdracht. 
De manier van werken van de dames 
loopt erg uiteen. “Ik ben van de gro-
ve sieraden, het mag best een beetje 
groot en overheersend zijn,” legt 
Berdy uit. “Terwijl Nancy met elfjes 
en bloemen bezig is. Ann werkt meer 
strak, Marian heeft leuke ideeën en 
werkt ook strak en Freddie werkt 
liefst in zilver.” 
Het doel van het Open Atelier is om 
te laten zien wat daar voor moois 
wordt gemaakt. Daarom zijn op de 
tafels van de dames natuurlijk heel 
veel sieraden te zien. “Allemaal heel 
verschillend,” lacht Berdy. “Ik heb 
ook nog iemand met pottenbakken, 
stenen beelden, vilt en boekenleg-
gers. En een heerlijke catering erbij. 
Het enige wat we moeten hebben is 
mooi weer.” 

Meer informatie over edelsmid Ann 
Blommaart staat op www.annblom-
maart.nl. Voor informatie over de sie-
raden van Berdy Langeler, bel 0575-
464720, mail info@berdys.nl of kijk 
op www.berdys.nl. Open Atelier Ber-
dys, Sintjanstraat 45 in Keijenborg op 
zondag 10 juni van 11.00-17.00 uur.

Open Atelier bij Berdys

Keijenborg - Op zondag 10 juni van 11.00-17.00 uur, houdt Berdy Lan-
geler voor het eerst een Open Atelier. Geïnteresseerden kunnen dan 
komen kijken waar de sieraden van goud, zilver of andere materia-
len worden gemaakt. Haar winkeltje is geopend en daarnaast zijn er 
kraampjes met sieraden en andere creatieve producten te zien.

Nancy, Berdy en Ann in het atelier aan het werk.

In het programma dat de gasten 
wordt geboden wordt dan ook altijd 
een goede mix gezocht tussen cul-
turele en ontspannende activiteiten. 
De buitenlandse jongeren, afkomstig 
uit alle delen van de wereld, (Canada, 
Amerika, Rusland, Japan, Engeland, 
Afrika e.d.) lopen op voornamelijk 
agrarische bedrijven in Nederland 

stage en verblijven hier vanaf 3 maan-
den tot een jaar. De stagiaires komen
op donderdag 14 juni in Vorden aan
en worden dan in het Dorpscentrum
ontvangen. Het programma staat
nog niet helemaal vast, wel is bekend
dat er een stad wordt bezocht. Ook
wordt in de omgeving een fietstocht
gehouden. Zaterdagavond 16 juni is 
er een spetterend slotfeest met een 
live band. Op de slotdag (zondag 17
juni) is er een gezamenlijke lunch.
Daarna vertrekken de buitenlandse
jongeren weer naar hun stageadres-
sen in Nederland. De organisatie is
nog op zoek naar gastgezinnen. Voor
opgave of verdere informatie kun
men contact opnemen met Frank ten
Damme 06- 28038248 email frank-
datsun@hotmail.com of Anne Vis-
ser 06-23919959 e-mail hoorn85@
hotmail.com of Herbert Meuleman
06- 13700140 e-mail Herbert-Meule-
man@hotmail.com

Gastgezinnen gezocht

Midpointmeeting 
 buitenlandse stagiaires
Vorden - De PJG afdelingen van 
Laren/ Lochem, Almen, Warns-
veld/ Vorden, Steenderen en Hum-
melo en Keppel krijgen volgende 
maand een grote groep jonge bui-
tenlanders op bezoek die worden 
ondergebracht bij gastgezinnen. 
Het doel van de midpointmee-
ting is contact leggen tussen bui-
tenlandse stagiaires en Achter-
hoekse plattelandsjongeren. De 
buitenlandse gasten kunnen dan 
tevens kennis maken met de Ach-
terhoek en haar gebruiken

Radio Ideaal maakt al twintig jaar ra-
dioprogramma’s die dichtbij de men-
sen in de Achterhoek staan. Vanaf 
eind 2004 zijn daar de tv-program-
ma’s van IdeaalTV bijgekomen. Dat 
wordt gewaardeerd door onze kijkers 

en luisteraars. Daarom vinden wij het
hoog tijd om te laten zien hoe wij die
programma’s maken. Op zaterdag 2
juni is iedereen vanaf 10.00 uur wel-
kom aan de Stationsstraat 32a in Zel-
hem.

In de studio worden doorlopend rond-
leidingen gegeven door medewerkers
van de omroep. Zo kun je kijken en
luisteren in de radiostudio, zie je hoe
interviews worden gemaakt en hoe
programma’s worden gemonteerd. 
Ook wordt er uitleg gegeven over
de manier van werken door Radio 
Ideaal en IdeaalTV. De open dag bij
Radio Ideaal is de start van de lande-
lijke Week van de Lokale Omroep van
zaterdag 2 juni tot en met vrijdag 8
juni. Meer informatie over de Week 
van de Lokale Omroep is te vinden op
www.delokaleomroep.nl

Neem een kijkje in de keuken van je lokale omroep

Zaterdag 2 juni Open dag 
bij Radio Ideaal / IdeaalTV
Zelhem - Op zaterdag 2 juni zet 
Radio Ideaal / IdeaalTV de deuren 
wagenwijd open voor kijkers en 
luisteraars. Op deze dag kan ie-
dereen zelf zien en horen hoe en 
vooral wie bij de lokale omroep 
programma’s maakt. De open 
dag is de start van de Week van 
de Lokale Omroep. Een hele week 
lang wordt in heel Nederland 
aandacht besteed aan het werk 
van de lokale omroep. Radio Ide-
aal doet daar uiteraard aan mee! 
Alle informatie over de open dag 
is te vinden op www.ideaal.org.

Maandagavond 4 juni wordt gestart 
bij café- restaurant De Olde Mölle 
in Neede. De coureurs rijden dan 
naar café-restaurant Borculo. Daar 

gaat dinsdagavond 5 juni de tweede
etappe van start naar café Heezen in
Steenderen. Daar is woensdagavond
6 juni de start van de derde etappe 
naar het clubhuis van de VAMC uit
Vorden. Donderdag 7 juni wordt van
daaruit de vierde etappe gehouden. 
Alle avonden wordt er een rit gere-
den met een lengte van circa 80 ki-
lometer. 
Voor meer informatie www.vamc.nl

Motoravondvierdaagse
Vorden - In de eerste week van 
juni wordt de Gelderse Motor-
avondvierdaagse gehouden, die 
wordt georganiseerd door de 
motorclubs uit Vorden, Neede, 
Steenderen en Borculo.

In de finale stonden: Salto Erwin Wis-
sink, Jan Willem Veldscholten, Don 
Veenhuis en Wilco Thuss.
Wilco Thuss werd de nieuwe club-

kampioen, hij verloor geen wedstrijd 
dus mag gezegd worden een terecht 
kampioen. 
De laatste wedstrijd gaf pas de door-

slag van deze zeer spannende middag 
en zodoende kon Wilco voor de 2e 
keer clubkampioen worden van b.v. 
de Zwaan (in 2002 was de 1e keer).
Don Veenhuis werd 2e, Jan Willem 
Veldscholten 3e en Salto Erwin Wis-
sink werd uiteindelijk 4e.

Biljartvereniging de Zwaan

Wilco Thuss clubkampioen

Hengelo - Na een zwaar seizoen werd er begin april begonnen met de 
clubkampioenschappen 2012 van biljartvereniging de Zwaan te Hen-
gelo (Gld.), deze werden zaterdag 19 mei afgesloten met de finale.

Gerda heeft Gerrit Onstenk bereid 
gevonden een stationaire expositie-
ruimte te geven.

Ze heeft voor enkele andere locaties
ook afspraken voor exposities lopen,
waardoor in de Ak-Zie!-hal een steeds
wisselende tentoonstelling zal zijn.
De openingstijden zijn vrijdags van 
9.00 tot 21.00 uur en zaterdags van
9.00 tot 17.00 uur. De toegang is gra-
tis.

Exposities Gerda Hüsken
Hengelo - Een deel van de collec-
tie schilderijen van Gerda Hüs-
ken uit Vorden zijn verhuisd 
naar de Ak-Zie!-meubelhal aan de 
Winkelskamp 2 in Hengelo Gld.



Hoewel het meestal mooi weer is in het tweede 
weekend van juni wanneer de triatlon van Hen-
gelo wordt gehouden, zit er ook wel eens een 
slechte dag tussen. Zo ook in 2011 toen de re-
gen gedurende de gehele triatlonwedstrijd met 
bakken uit de lucht kwam. De sporter heeft 
ook graag mooi weer, maar tijdens de wedstrijd 
maakt het echter niet zo heel veel uit want ze 
komen toch al nat uit het water. Het is natuur-
lijk wel oppassen geblazen tijdens het fietsen.
Voor alle vrijwilligers is het anders. Zij staan 
van ’s ochtends tot ’s middags in het slechte 
weer alles in goede banen te leiden. Bij mooi 
weer dragen de vrijwilligers voor de herken-
baarheid tijdens het evenement altijd een T-
shirt met het logo van de Triathlon Hengelo 
G erop. Deelnemers, jury van de Nederlandse 
Triatlonbond (NTB) en toeschouwers weten dan 

wie ze aan kunnen spreken. Toen het tijdens 
het evenement van 2011 zo regende hadden 
de vrijwilligers over het T-shirt regenkleding 
van henzelf aangetrokken en daarmee was de 
herkenbaarheid verdwenen. De NTB juryleden 
maakten daarover in hun juryrapport dan ook 
melding van. 
Dit bracht één van de sponsors, Bert te Slaa van 
BtS Metaalservice op een idee. Hij overlegde met 
de andere sponsors, Theo Nibbeling van T2 ont-
wikkelen/ontwerpen/realiseren en Bernard Hil-
ferink van Easy-Running om de organisatie van 
de Stichting Triathlon Hengelo(G) regenjasjes 
ter beschikking te stellen voor alle vrijwilligers. 
Ook deze sponsors vonden het een goed idee en 
zij vonden in Robbin Fielt van Y-Sign een goede 
partner om de jassen te bedrukken. 
Op maandag 23 april kwamen de vier sponsors 
bij de Molen van T2 in Hengelo om het bestuur 
van de Stichting Triathlon HengeloGld. de re-
genjassen te overhandigen.
Het bestuur was erg content met het grandioze 
gebaar van hun sponsors en bedankten hen 
namens de vrijwilligers. Gek gezegd, maar de 
voorzitter van de Stichting Triathlon Hengelo G 
gaf in zijn dankwoord aan dat hij hoopte dat de 
jassen nooit gebruikt hoefden te worden.
Al met al zijn de vrijwilligers, mocht het rege-
nen tijdens het evenement, goed beschermd 
en herkenbaar voor deelnemers, juryleden en 
publiek.

Uitreiking regenjassen

Triatlon Hengelo 2012

Hengelo - Op zondag 10 juni wordt al weer 
de 23e triatlon van Hengelo Gld. georga-
niseerd. Op dit moment zijn de voorberei-
dingen in volle gang en de aanmeldingen 
van de deelnemers stromen binnen. De 
organisatie is blij dat ze nog steeds ge-
bruik kunnen maken van het prachtige 
buitenzwembad ’t Elderink gelegen aan de 
Elderinkweg te Hengelo. Deelnemers en 
toeschouwers genieten elk jaar weer van 
deze prachtige locatie, waar start en finish 
mooi bij elkaar op één plek is.

De regenjassen werden overhandigd.

Enthousiaste dagboekschrijvers weten hun 
weg te vinden naar Helma’s hofjeshuisje in 
de Amsterdamse Jordaan. Aan de lange tafel 
wordt gezamenlijk geschreven aan de hand van 
speelse technieken. “‘Sprinten’ is zo’n techniek: 
zò snel schrijven dat je niet gaat nadenken. Op 
die manier vang je gedachten die recht uit je 
hart komen,” aldus Helma. De cursisten krij-
gen nieuwe schrijf-en dichtvormen aangeleerd 
die de pen vrijer over het papier doet bewegen 
en die helpen tot de kern te komen. Er wor-
den voorwerpen, tekstfragmenten, collages en 
kleurpotloden gebruikt om de schrijfstroom 
te stimuleren. De dagboekschrijvers luisteren 
naar elkaars teksten: met aandacht en zon-
der waardeoordeel. Helma werd opgeleid door 
Christine de Vries, die onder de naam Shodo, 

Japans voor ‘de weg van het schrijven’, haar cre-
atieve schrijfcursussen geeft. Het gaat om een
manier van schrijven waarbij niet het eindpro-
duct maar het creatieve schrijfproces centraal 
staat, met aandacht voor spirituele groei en zin-
geving. Christine de Vries maakte hiermee ken-
nis in Amerika via Natalie Goldberg, schrijfster
van het boek: ‘Zen en de kunst van het creatief
schrijven’ en Julia Cameron, zij schreef: ‘the ar-
tist’s way’. Christine besloot iets soortgelijks in
Nederland te beginnen en inmiddels is Shodo,
www.shodo.nl, een landelijke organisatie waar-
mee dagboekschrijvers uit alle windstreken zijn
verbonden. 
De cursus wordt gegeven in het atelier op 
Dorpsstraat 2 in Steenderen, www.flexplexen.
nl, op zes maandagmiddagen: 8, 15, 22, 29 ok-
tober en 5 en 12 november van 13.30 - 16.00
uur. Bij voldoende belangstelling kan ook een
avondcursus worden gegeven op dezelfde data
van 19.00-21.30 uur. 
Aan het eind van de cursus zijn vaardigheden
ontwikkeld om zelfstandig verder te gaan en be-
staat de mogelijkheid om bij Christine de Vries
de opleiding tot gecertificeerd trainer ‘Luisteren
naar je pen’ te volgen. 
Meer informatie verkrijgbaar via 
www.hartsvanger.nl, info@hartsvanger.nl en
telefoon (020) 6828118 of (06) 13960203.

Nieuwe schrijf- en dichtvormen leren in de Achterhoek

‘Luisteren naar je pen’
Steenderen - Helma Snelooper werkt als 
verhalenverteller, zangeres, trainer en 
tekstschrijver in Amsterdam. Maar haar 
geboortegrond blijft trekken. Daarom on-
derneemt ze steeds meer activiteiten in de 
Achterhoek. Zo heeft ze zich aangesloten 
bij het dichtersgezelschap ‘De Omsme-
ders’ en draagt ze tijdens de kunstroute op 
landgoed Enghuizen in Hummelo voor uit 
eigen werk. Binnenkort geeft ze de cursus 
‘Luisteren naar je pen’ in Steenderen.

Helma Snelooper draagt tijdens de kunstroute in Hummelo gedichten voor, begeleid door violist Vincent van Dam.

Wat is de LMWIZ? Elke twee jaar houdt de FNV 
een onderzoek onder NL-gemeenten. Hierbij 
worden de deelnemende gemeenten drie vra-
genlijsten voorgelegd met betrekking tot Werk, 
Inkomen en Zorg. De gemeente Bronckhorst 
heeft zowel in 2010 als ook nu in 2012 meege-
daan aan dit onderzoek. De antwoorden leiden 
tot een rapport, de LMWIZ 2012, waarin naast 
een analyse van het totaal van de antwoorden 
ook een beoordeling van de deelnemende ge-
meenten wordt gegeven. Hoe sociaal is de ge-
meente Bronckhorst uitgedrukt in een getal 
of aantal punten. In de vorige lokale monitor 
behaalde Bronckhorst 45 van de 100 punten. 
Nu, helaas, slechts 35 punten. Veel van de om-
ringende gemeenten scoren beter. Er zijn bij de 
beoordeling natuurlijk wel kanttekeningen te 
plaatsen, maar de beoordeling geeft wel aan dat 
er iets te verbeteren valt in onze gemeente.

In deze tijd van crisis, een tijd waarin rijkstaken 
worden doorgeschoven naar de gemeente zon-
der toereikend budget, moet de gemeente be-
zuinigen, dat begrijpen wij allemaal. De vraag is 
dan: maakt het gemeentebestuur de juiste keu-
zes. Een goed principe is: de sterkste schouders 
dragen de zwaarste lasten. Minder draagkrach-
tigen moeten worden ontzien om te voorkomen 
dat ze buiten de boot vallen of sociaal worden 
uitgesloten. Een ieder heeft recht op‘vrijheid’! 

Maar de mate van vrijheid is niet voor iedereen 
gelijk, immers deze is niet alleen afhankelijk 

van het feit dat wij allen in Nederland of hier 
in Bronckhorst wonen en leven. Vrijheid wordt 

medebepaald (of beperkt) door sociale achter-
grond, opleiding en financiële situatie, of: heeft
iemand Werk, heeft iemand inkomen en hoe 
wordt hij of zij (ver)zorg(t). 

Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid
als het gaat om het verwerven van een inko-
men. Als echter het vinden van een geschikte 
baan niet lukt, is het een taak van het gemeen-
tebestuur om burgers te helpen. Zowel bij het
vinden van werk, het verkrijgen van inkomen
(bijstand) en indien nodig, medische zorg of
maatschappelijke ondersteuning. 

Met het aanbieden van de LMWIZ 2012, hebben
wij ook aan een aantal aanbevelingen aangebo-
den die het leven van minder draagkrachtigen
in de gemeente Bronckhorst meer draaglijk ma-
ken. Wij hebben dat gedaan in de verwachting
dat de beide wethouders Josephine Steffens en
Paul Seesing deze aanbevelingen zullen over-
wegen en te zijner tijd in enige gemeentelijke
verordening zullen opnemen.

Wij hebben de LMWIZ 2012 vergezeld laten 
gaan met een klein presentje. Omdat het maken
van juiste keuzes ook gaat over delen en verde-
len van bijvoorbeeld financiële middelen. Wij
wilden de wethouders laten proeven hoe leuk 
delen kan zijn als dat rechtvaardig gebeurt. De
wethouders hebben ons en de andere aanwezi-
gen mee laten proeven van het presentje. 
Gesteund door vragen uit de fracties van PvdA
en Groen Links aan (Burgemeester en) Wethou-
ders hoe zij om zal gaan met de aanbevelingen,
voelen wij ons gesterkt in ons belangrijkste
doel: ontzien van minder draagkrachtigen bij 
komende bezuinigingen.

Aanbieding LMWIZ in de gemeente Bronckhorst
Hengelo - Op 10 mei hebben drie vrijwil-
ligers van FNV lokaal Bronckhorst de LM-
WIZ 2012, Lokale Monitor Werk, Inkomen 
en Zorg, aangeboden aan de wethouders 
Josephine Steffens en Paul Seesing in het 
bijzijn van de burgemeester en diverse 
raads- en commissieleden.

Bert Wechgelaar spreekt de aanwezigen toe.



De titel komt voort uit de woorden 
sterveling en zwerver. Portretten van 
Cora laten mensen zien die niet echt 
bestaan maar die je zo zou kunnen 
tegenkomen op je pad. Mensen die 
je herkent. Aan wie je een heel leven 
kunt aflezen. Gezichten die boekde-
len spreken. Blikken die een wereld 
herbergen. Mariet is de vaste tekst-
schrijfster van zangeres Josée van der 
Staak. Toen zij samen de dichtbundel 
presenteerden, reageerde het publiek 
zo enthousiast dat het besluit viel 
om er een volledig programma van 
te maken. In het verleden hadden ze 
dat al vaak gedaan. Het werd weer 
eens tijd. Liedjes genoeg. Veel van 
wat Josée en Mariet vroeger samen 
schreven, bleek naadloos op de schil-
derijen en gedichten aan te sluiten. 

Mariet draagt voor, Josée zingt met 
gitaar, soms a capella, en samen of 

afwisselend met zangers / gitaristen
Victor Vet en Robert van der Meu-
len uit Hengelo (Ov.). Dit alles met
de schilderijen van Cora op de ach-
tergrond. Victor is de oudste zoon
van Mariet. Veel van die vroegere 
liedjes heeft hij thuis zien en horen 
ontstaan. Bijzonder om nu samen
op het podium te staan! Bij het schil-
derij ‘Gerda’ was een dichtwedstrijd
uitgeschreven. Na de pauze vindt de
prijsuitreiking plaats aan de drie win-
naars, die hun gedicht zullen voorle-
zen. Daarna vervolgt de voorstelling
zijn zwerftocht langs de schilderijen.
Reserveren via www.tom-vorden.nl
of bellen 0575 - 555783. 
Hebt u geen vervoer of wilt u liever
niet alleen? Dan kan men tot woens-
dagavond 30 mei bellen met 06-
57079558. U wordt dan opgehaald en
thuisgebracht, uw rolstoel of rollator
kan ook mee.

‘Zwervelingen’ in TOM

Vorden - Vrijdagavond 1 juni komt de voorstelling ‘Zwervelingen’ naar
Theater Onder de Molen aan de Lindeseweg 29 te Vorden. (Aanvang 
20.30 uur). Het is een poëtisch-muzikaal programma waarbij beelden,
gedichten, stemmen en muziek samenvloeien, elkaar afwisselen en
versterken. De Voorburgse Mariet Lems schreef gedichten bij schil-
derijen van de Alkmaarse beeldend kunstenares Cora Vries. Daarvan
verscheen de bundel ‘Zwervelingen’ bij De Witte Uitgeverij in Leiden.

De meeste zwemmers in Gelderland  
trainen echter in  25 m bad en dan is 
een 50 m bad wel even wennen want 
nu hoeven er minder keerpunten  ge-
maakt te worden tijdens de race en dit 
betekent  ondermeer dat er minder 
rustpunten zijn. Meestal zijn daarom 
de gezwommen tijden wat minder 
goed dan in een 25 m bad. De GK 
worden  gezwommen in 4 dagen aan-
gezien het programma erg vol is met 
veel verschillende zwemonderdelen 
en zwemafstanden. De sfeer is altijd 
goed, mede dankzij het vele publiek 
wat komt om de (klein)kinderen aan 
te moedigen. De Berkelduikers heb-
ben er weer vijf Gelderse Kampioenen 
bij, te weten Torben Lammerdink 
(100 m vrij, jaargang 1999),  Luuk Nij-
land (200 m vlinder, jaargang 1997), 
Irene Fredriks (100 m schoolslag, jaar-
gang 2001), Brendon Scheepers (50 
m vrij, heren) en Zoë Ulkeman (100 
m schoolslag, jaargang 2002). Daar-
naast behaalden veel Berkelduikers 
een zilveren (Torben, Luuk, Brendon, 
Irene en Zoë) of een bronzen medaille 
(Luuk, Kim Nijland, Marlieke Scholten 
en Carmen Seesing). Daarmee zijn de 
Berkelduikers op een fraaie negende 
plaats beland in het medailleklasse-
ment van Gelderland. Allemaal gefeli-
citeerd met het behaalde succes!

Goede prestatie Berkelduikers

Regio - Elk jaar wordt in het Sportfondsen Bad van Nijmegen de Gel-
derse Kampioenschappen 2012 gehouden. Het zwembad is 50 m lang 
en dat is de lengte van een Olympisch bad.

Zoe Ulkeman, de jongste Gelders Kampioen van de Berkelduikers.

Ons standpunt is op 4 mei in de Sten-
tor gepubliceerd: wij zijn tegenstan-
ders van het betrekken van omge-
komen Duitse soldaten bij de Neder-
landse dodenherdenking op 4 mei. 
De argumenten om dat wel te doen, 
hebben ons niet overtuigd. We zetten 
ze nog even op een rijtje:
1. Het zou gaan om jonge jongens. 
Dat is niet waar. Iedereen die naar de 
grafsteen kijkt kan het zien: De ge-
middelde leeftijd is 29 jaar. De oudste 
is 38, en er liggen bijvoorbeeld ook 
drie mannen van zesendertig jaar. 
Volwassen mannen die hun eigen 
keuzes kunnen maken.
2. Het zouden geen nazi’s zijn. Dat 
waren ze wel. Om te dienen in het 
Duitse leger was lidmaatschap van de 
nationaalsocialistische partij vereist. 
Wie daar lid van was, was nazi. 
3. Hartelman zegt: ‘het waren geen 
SS’ers’ alsof dat een verzachtende 
omstandigheid was. Uit historisch 
onderzoek blijkt dat de Wehrmacht 
in geen enkel opzicht onderdeed voor 
de SS. De gruwelijke massamoord op 
joden in Rusland gebeurde bijvoor-
beeld voornamelijk door Einsatzgrup-
pen en ‘gewone’ Wehrmachtsolda-
ten. Een citaat uit de bespreking in 
NRC - Handelsblad van 4 mei 2012 
van het boek Soldaten:“En hoewel de 
leiding van de SS en de Wehrmacht 
het aantal toeschouwers probeerden 
te beperken, ontstond er executie-
toerisme achter het oostfront. Voor 
Wehrmacht-soldaten werd het een 
uitje om het moorden bij te wonen. 
Soms werden ze zelfs uitgenodigd om 
bij wijze van vermaak met hagel of 
met een machinegeweer op Joden te 
schieten. ‘Heb je zin om een half uur-
tje mee te gaan? Je krijgt een machi-
nepistool en dan gaan we,’ zo vroeg 
een SS-officier aan eerste luitenant 
bij de luchtmacht Fried. ‘Gingen we 
naar een of andere kazerne waar we 
vijftienhonderd joden hebben omge-
legd,’ vertelt Fried. In het Vordense 
graf ligt een aantal piloten. Uit het-
zelfde artikel blijkt dat piloten voor 
hun plezier voor het ontbijt op solda-
ten joegen en die door de velden lie-
ten rennen, terwijl ze op hen schoten 
met hun machinegeweren. Luftwaf-
fepiloot Pohl vertelt dat hij de eerste 

drie drie dagen bombareren moeilijk 
vond, maar ‘op de vierde dag begon 
ik het leuk te vinden.’
4. Ook het argument dat de soldaten 
zijn gestorven aan het eind van de 
oorlog heeft in deze context volgens 
ons geen relevantie. Sterker nog, je 
kunt er nog zekerder van zijn dat 
deze soldaten hun bijdrage aan de 
moordmachine van het nationaalso-
cialisme hebben geleverd. 
5. Dat er geen Nederlandse slachtof-
fers meer in leven zouden zijn is niet 
waar, al neemt hun aantal af. Het 
past hier echter ook om rekening te 
houden met de gevoelens van nabe-
staanden. 
6. Het enig resterende argument ons 
bekend, is dat het herdenken van de 
Duitse soldaten een verzoenend ge-
baar zou zijn aan onze oosterburen. 
Dat betwijfelen we zeer. De bedoeling 
is ongetwijfeld positief, maar de vorm 
blijft uitermate misplaatst en onge-
past en zal door onze oosterburen 
om die reden ook niet gewaardeerd 
worden. Op 4 mei herdenken we de 
slachtoffers van het nazibewind, niet 
de daders.
Zelfs als Duitse soldaten die in Vor-
den zijn begraven tot de categorie 
jonge ‘onschuldige’ soldaten zouden 
behoren die onder maatschappelijke 
druk en tegen hun zin het leger in 
ging, en daarin in alleen bevelen uit-
voerde, dan maakt dat hen nog niet 
tot slachtoffers. Want slachtoffer 
zijn, betekent geen verantwoordelijk-
heid meer dragen, er zelf niets aan 
kunnen doen. Er zijn ook Duitse sol-
daten die wel hun verantwoordelijk-
heid hebben genomen. Zij weigerden, 
deserteerden, doken onder, vlucht-
ten naar het buitenland, kwamen in 
opstand of maakten soms zelfs een 
einde aan hun leven om niet langer 
onderdeel te zijn van Hitlers leger. 
Zij leerden ons hoe het ook onder 
de moeilijkste omstandigheden mo-
gelijk blijft om ‘nee’ te zeggen tegen 
terreur. De Tweede Wereldoorlog is 
anders dan andere oorlogen. Het doel 
van het naziregime was het uitmoor-
den van groepen die niet voldeden 
aan het nationaalsocialistische beeld 
van de ideale mens. Als gevolg daar-
van zijn niet alleen 6 miljoen joden 

vermoord, maar ook miljoenen die 
tot andere ‘ongewenste’ groeperin-
gen behoorden zoals Sinti en Roma, 
homosexuelen, communisten, jeho-
va’s getuigen en (geestelijk) gehandi-
capten. Soldaten die daar direct of in-
direct aan meewerkten, vormden een 
bepalende schakel in dit moordpro-
ces. Het is dus historisch onjuist, en 
maatschappelijk ongewenst om Duit-
se soldaten uit de Tweede Wereldoor-
log als slachtoffer te beschouwen. En 
dat brengt ons bij de kernvraag: wat 
is het doel van de herdenking van 4 
mei. We citeren het Nationaal Comité 
4 en 5 mei: “In Nederland herdenken 
we op 4 mei alle Nederlandse slacht-
offers van de Tweede Wereldoorlog.” 
We trekken daarbij een les uit het 
verleden. Dick Swaab zette het tij-
dens een uitzending van het pro-
gramma ‘zomergasten’ van de VPRO 
vorig jaar het stappenplan van de 
Nazi’s nog eens duidelijk op een rij: 
na de uitsluiting, volgde de ontmen-
selijking en daarna moord. 
Dat is waar we onze samenleving 
voor moeten waarschuwen: dat dat 
niet nog eens gebeurt. 
Als we de Duitse soldaten daarbij als 
slachtoffers beschouwen en gelijk 
stellen aan de daadwerkelijke slacht-
offers, geven we nieuwe generaties 
een verkeerd signaal. Dan zeggen we 
dat daders geen eigen verantwoor-
delijkheid dragen en dat uitsluiting, 
ontmenselijking en moord iets is dat 
ons kan overkomen zonder dat we er 
iets aan kunnen doen. Wie dat accep-
teert, mist de belangrijkste les die de 
tweede Wereldoorlog ons leert; dat 
we er allemaal verantwoordelijk voor 
zijn dat zoiets zich niet kan herhalen. 
Dat is de les die we moeten doorge-
ven aan nieuwe generaties. Daarin 
past het niet om tijdens de doden-
herdenking respect te tonen voor de 
daders. 
Veel van de ca. 200 aanwezigen, lie-
pen tijdens de herdenking langs de 
graven van de Duitse militairen. U 
gaf aan dat als steun op te vatten van 
de Vordense gemeenschap voor uw 
beleid. Onder de 7800 andere Vorde-
naren zijn er echter meer die, als wij, 
dat beleid sterk afkeuren. Wij hopen 
dat de evaluatie ook plaats biedt aan 
de tegenargumenten. 

U draagt als burgervader een grote 
verantwoordelijkheid. Toen de weer-
stand tegen de herdenking 2012 sterk 
toenam, was het onze verwachting 
dat u het besluit over de herdenking 
zou uitstellen. Dat had u de tijd gege-
ven over dit gevoelige onderwerp met 
de raad van gedachten te wisselen. In 
uw rol als burgervader had u dat ons 
inziens moeten doen, ongeacht uw 
eigen standpunt. 

Martine Letterie en Rinke Smedinga
Het Jebbink 55
7251 BK Vorden

Open brief aan de heer H.A.J. Aalderink, 
burgemeester van Bronckhorst
De omstreden dodenherdenking ligt alweer een meer dan twee weken 
achter ons. U kondigde aan deze herdenking te gaan evalueren. Wij 
leveren daar als Vordenaren, maar ook als kind van een collaborateur 
en kleinkind van een in een concentratiekamp vermoorde commu-
nist, graag onze bijdrage aan in de vorm van deze open brief.

We besteden het eerste deel (± 30 
min.) aan een thema om na te den-

ken over ons geloof en de samenle-
ving. We zingen een aantal liederen
die worden begeleid door Kees van
Dusseldorp aan de piano en op saxo-
foon Henny Blaak. Daarna is er ruim
tijd voor een kop koffie en een gezel-
lige ontmoeting. Uiteraard is de kof-
fie en de toegang gratis.

Kom ont-moeten
Vorden - Op zondag 3 juni vanaf 
19.00 uur bent u welkom in het 
Achterhuus van de gereformeer-
de kerk, aan de Zutphenseweg 13 
te Vorden.

Het Verfparadijs
Zutphen en Hengelo

Maak kans op een verfpakket 
t.w.v € 100,-. Bij een minimale 

besteding van € 25,-. 

30% tot 40% voordeliger op 
Sikkensverven

Zutphen Zutphen-Emmerikseweg 52
Hengelo Spalstraat 23 



Meer dan driehonderd leden hebben de nieuwe winkel tijdens 
de officiële opening bezocht. Vanaf 15.00 waren de leden (en 
uiteraard ook niet leden) van harte welkom. Tijdens de Open 
Dag waren er diverse acties, zoals het raden van het gewicht van 
een koe en konden bezoekers meedingen naar één van de gra-
tis vijf doorlopende reisverzekeringen. Voor de kinderen was er 

een springkussen, snoep en zij die een mooie kleurplaat hebben
ingeleverd maken kans op een uitje voor het hele gezin naar
een attractiepark afhankelijk van de leeftijd. Kortom: een zeer 
geslaagde en gezellige middag en avond. Univé Oost bedankt ie-
dereen voor zijn of haar komst en mocht u nog niet zijn geweest,
u bent uiteraard van harte welkom.

Feestelijke opening nieuwe winkel Univé Oost

Ruurlo - Op woensdag 16 mei was het dan zo ver: feest bij 
Univé Oost. Vorige week werd namelijk de nieuwe Univé 
Verzekeringswinkel aan de Dorpsstraat in Ruurlo offici-
eel geopend en konden leden een kijkje nemen in de keu-
ken van het nieuwe karakteristieke onderkomen.

Vorige week werd de nieuwe Univé Verzekeringswinkel aan de Dorpsstraat in Ruurlo officieel geopend Meer dan driehonderd leden hebben de nieuwe winkel tijdens de officiële opening bezocht.

U ontvangt namelijk bij Keurslage-
rij Vlogman, Zutphenseweg 16, bij 
besteding vanaf € 5.- een gratis kras-
kaart, waar u leuke prijzen mee kunt 
winnen. Wat dacht u bijvoorbeeld 
van een prachtig barbecue feest? De-
ze prijs wordt uitgereikt in de vorm 

van een Keurslager Cadeaubon t.w.v. 
maar liefst € 450,-! Of wint u liever de 
barbecue Campingaz Adelaide 4 pre-
mium t.w.v. € 449.-? Deze prachtige 
prijs kan tegen inlevering van het 
winnende kraslot worden opgehaald 
bij Welkoop Vorden, Stationsweg 16.
Natuurlijk zijn er nog veel meer 
prijzen te winnen, kijk hiervoor op 
www.keurslager.nl, 
of op www.welkoop.nl
En mocht u geen prijs hebben ge-
wonnen, niet getreurd, tegen inle-
vering van uw kraskaart krijgt u bij 
Welkoop Vorden korting op diverse 
Campingaz barbecues.

Actie Welkoop Vorden en 
Keurslagerij Vlogman
Vorden - Geniet u ook zo van het 
mooie weer? En wat is er nu lek-
kerder dan gezellig met z’n al-
len op een mooie avond aan de 
barbecue! Dit vonden wij ook, en 
daarom heeft de Keurslager in 
samenwerking met Welkoop een 
actie op touw gezet.

Tamara: ‘De insteek was om in Li-
vingstone bij een reeds bestaande 
school mee te helpen met de bouw 
van een nieuw schoollokaal en een 
aangrenzend kantoortje. Dat bete-
kende s’ morgens van half acht tot 
twaalf en ‘s middags van 14.00 uur 
tot 16.30 uur werken’, zo zegt ze. Een 
aantal jaren geleden kwam school 
Isendoorn in contact met de stich-
ting African Impact. Deze stichting 
is al jaren bezig om met behulp van 
vrijwilligers in Afrika scholen te bou-
wen. Twee jaar geleden hebben leer-
lingen van het Isendoorn een school 
in Livingstone gebouwd. Tamara: 
‘Voor het project dat wij nu hebben 
afgewikkeld moest onze groep 18.000 
euro bijeen zien te krijgen.

Dat is met het organiseren van aller-
lei acties gelukt. Het geld werd over-
gemaakt aan de stichting African Im-
pact, die daarvoor de materialen die 
nodig zijn voor de bouw, heeft aange-
kocht. De ticket en het verblijf, in to-
taal 1200 euro moesten de leerlingen 
zelf betalen. Ik heb het geld verdiend 
met het werken in een supermarkt’, 
zo zegt Tamara van Mierlo. De bouw-

werkzaamheden werden verricht 
door Afrikaanse timmerlieden, met-
selaars e.d. De scholieren maakten 
zich verdienstelijk met het sjouwen 
van stenen, opruimwerkzaamheden 
en dat soort dingen. ‘Wij waren in 
feite de hulpjes van de vakmensen’, 
zo zegt Tamara lachend. Behalve 
bouwwerkzaamheden konden de 
leerlingen van het Isendoorn ook nog 
andere taken verrichten.

Tamara: ‘Zo werkte een aantal van 
ons enkele dagen in een kliniek. Ba-
by’s wegen, ouders informeren over 
allerlei ziektes, zoals bijvoorbeeld 
aids. Zelf heb ik een paar dagen in een 
soort bejaardentehuis gewerkt. Daar 
verbleven ouderen die geen familie 
meer hebben. In het tehuis waar ze 
verblijven zijn geen verpleegsters. De 
oudjes helpen elkaar en zorgen voor 
elkaar. Ik heb daar spelletjes met hun 
gedaan. Veel bingo gespeeld, dat ken-
den ze namelijk al van eerdere bezoe-
ken van scholieren aan hun tehuis. 
Ook heb ik nog op een school mee-
geholpen met lesgeven aan kinderen 
in de leeftijd 4 t/m 8 jaar. Knutselen, 
tekenen, dat soort dingen. 

Een geweldige belevenis, de kinde-
ren gingen om ons heen staan, gin-
gen aan je hangen. We hadden voor 
de kinderen ballen en kleurpotloden 
meegebracht. Wat waren ze blij ! Het 
afscheid was ook heel vrolijk. Er wer-
den liedjes gezongen en toen wij met 
de bus (‘Mzunga‘) wegreden renden 
ze er vrolijk zwaaiend achter aan. 
Heel erg leuk allemaal, maar toch 
ook emotioneel’, zo zegt Tamara. In 
de weekends was er voor de scholie-
ren van het Isendoorn tijd voor ont-
spanning. Zo werd er deelgenomen 
aan een safaritocht en werd er een 
boottocht gemaakt. Tamara: ‘Hoewel 
allemaal vriendelijk en vrolijke men-
sen, hebben we ook de andere kant 
meegemaakt. De bevolking daar leeft 
van dag tot dag.
Zo waren we in een souvenirwinkel 
en merkten we dat het personeel in 
de loop van de dag wanhopig werd. 
Ze vroegen zich af of de dagopbrengst 
wel voldoende zou zijn om eten voor 
hun kinderen te kunnen kopen. Veel 
kinderen daar moeten al op zeer jon-
ge leeftijd meehelpen om geld voor 
het gezin te verdienen. Daardoor 
gaat ook slechts 48 porcent van de 
kinderen in Livingstone naar school. 
In tegenstelling tot in Nederland zijn 
de kinderen niet verplicht om naar 
school te gaan. Door de schoolprojec-
ten van de stichting African Impact 
hoopt men daarin veranderring te 
brengen’, zo zegt Tamara van Mierlo.

Fantastisch om in Zambia helpen school te bouwen

Tamara van Mierlo: 
‘Lieve blije kinderen’

Vorden - Tamara van Mierlo (15) is net terug van een stage-bezoek aan 
de stad Livingstone in Zambia. Zij was daar enkele weken, samen met 
nog 19 leerlingen en vier docenten van het Isendoorn College. Weer 
terug in haar ouderlijk huis in Vorden, zit ze nog boordevol met in-
drukken over de trip naar dit Afrikaanse land. Ze heeft daar flink 
moeten werken.

Zambiaanse kinderen

Hebben zij meer oog voor het opstel-
len van plannen en de uitvoering door 
de gemeente, dan het effect voor de 
burger? Krijgen we na het volgende 
plannetje (chip of iets dergelijks) ook 
nog een verplichte cursus hoe afval 

te scheiden? Omdat de papier inza-
meling ook al punt van discussie lijkt 
te worden, maak van deze container 
een algemene recycle container. En 
laat deze minimaal 1 keer per 2 we-
ken legen.

De slogan “De vervuiler betaalt” kan 
beter vervangen worden door “de 
burger bloedt”, vanwege zwalkend 
en verkeerd beleid.

I. Faasen, Zuivelhof 3, Vorden

Afvalcontainers
Enige weken geleden schreef ik 
sarcastisch over de invoering van 
een nieuwe container. Kennelijk 
werd dit door beleidsmakers niet 
begrepen en gaat men dit onza-
lige plan doorzetten.
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Op de nieuwe speelleergroep in ‘t 
Kulturhus wordt gericht aandacht 
besteed aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van peuters. Leren sa-
menwerken, omgaan met verschil-
len en samen verantwoordelijk zijn 
voor de groep en voor elkaar, zijn 
vaardigheden die geleerd worden. 
Vaardigheden waar de kinderen hun 
leven lang profijt van zullen hebben. 
Met een speciaal taalstimulerings-
programma en veel taalactiviteiten 
wordt de taalontwikkeling van de 
kinderen gestimuleerd. 
De kinderen ontmoeten elkaar twee, 
drie of vier ochtenden per week op 
de vaste groep. Ontwikkeling van de 
creativiteit, natuurbeleving en bewe-
ging zijn eveneens kenmerkend voor 
deze nieuwe peutergroep. Er wordt 
veel geknutseld en er zijn regelmatig 
culturele activiteiten. Buiten zijn, be-
wegen en buitenspelen is belangrijk, 

want buiten doen kinderen andere 
ervaringen op en buiten worden de 
zintuigen anders geprikkeld. In sa-
menspraak met Ron ten Broeke van 
Beweegwijs gaat Avonturijn ook aan 
deze kinderen aantrekkelijke spelac-
tiviteiten aanbieden. Ook op dit vlak 
is er dan een doorgaande (leer)lijn 
naar het basisonderwijs en de buiten-
schoolse opvang. De openingstijden 
sluiten aan op de onderwijstijden 
en de speelleergroep is dicht in de 
schoolvakanties. Speelleergroep Wa-
terkant opent haar deuren voor de 
peuters op maandag, dinsdag, don-
derdag en vrijdag van 9.00 en 12.00 
uur (inloop vanaf 8.45 uur). Bij vol-
doende belangstelling gaat Avontu-
rijn voor deze peutergroep ook op de 
middagen open. Deze peutergroep 
valt binnen de Wet Kinderopvang, 
waardoor ouders in aanmerking ko-
men voor een tegemoetkoming in de 

kosten door de Belastingdienst of een 
vergelijkbare vergoeding door de ge-
meente. 

KIJK EN DOEMEE MIDDAG
De opvang in de speel/-/leergroep kost 
(bruto) vijf euro per uur. Dit betekent 
bij de komst van een ochtend in de 
week vijftig euro per maand. De mi-
nimale afname is twee dagdelen per 
week. Indien men in aanmerking 
komt voor kinderopvangtoeslag ziet 
het kostenplaatje er al snel heel an-
ders uit.Voor alle nieuwsgierige kin-
deren en hun ouders is er drie keer 
een Kijk en-doe-mee-morgen: dinsdag 
26 juni van 9.30 tot 11.30 uur, donder-
dag 28 juni van 9.30 tot 11.30 uur en 
zaterdag 30 juni van 9.30 tot 11.30 uur 
bij Avonturijn op de groep Waterkant 
aan de Nieuwe Weg 5-01 in Ruurlo. 
Het inschrijfformulier vindt men op 
de website: www.avonturijn.nl

Voorschoolse voorziening voor doorgaande leerlijn

Avonturijn start speel-/leergroep 
voor peuters
Ruurlo - Om peuters optimaal 
in hun ontwikkeling te stimu-
leren, ze kennis te laten maken 
met uitdagende (ontwikkelings)
materialen en activiteiten en om 
de naderende stap naar de ba-
sisschool te vergemakkelijken, 
start Kinderopvang Avonturijn 
op maandag 20 augustus (direct 
na de schoolvakantie) met een 
voorschoolse peutergroep voor 
kinderen vanaf twee tot vier jaar 
in ‘t Kulturhus in Ruurlo. Door 
de bezuinigingen van de gemeen-
te Berkelland, notitie Samen An-
ders’, dreigt in de toekomst wel-
licht het peuterspeelzaalwerk uit 
Ruurlo te verdwijnen. Avonturijn 
onderschrijft het belang van een 
voorschoolse voorziening en de 
doorgaande leerlijn naar het ba-
sisonderwijs in het dorp en start 
daarom dit initiatief.

Zaterdagmiddag 2 juni begint om 
14.00 uur de dressuur klasse B en L. 
Dan begint ook de springwedstrijd in 
de klasse BB en B. Aansluitend volgt 
dan een 40+ springwedstrijd voor 
deelnemers vanaf 40 jaar. Deze wed-
strijd telt mee voor de competitie van 
de Seniorenclub Achterhoek. De wed-
strijd begint om 17.30 uur. 
Zie hiervoor de website 
www.seniorenachterhoek.nl
Op zondag 3 juni begint het program-
ma om 9.00 uur met de klasse B, L 

en Z-1 dressuur. Alsook het springen
klasse B en aansluitend de klasse L. 
’s Middags is er dressuur in de klasse
L2, M1, M2 en de Z-2. Nieuw is de
klasse ZZ-Licht. 
In de springring komen dan de klas-
sen M, Z en ZZ aan de start. 

Deze wedstrijd is de 2e wedstrijd die
meetelt als selectiewedstrijd van de
Kring De Oude IJssel voor de Regio-
kampioenschappen van Gelderland. 

Deze Regio-kampioenschappen wor-
den op 10 en 11 augustus 2012 in We-
zep gehouden. Deelnemers en start-
tijden kunt u vinden op de website
www.startlijsten.nl onder de plaats-
naam Hengelo Gld. Het concourster-
rein “De Hietmaat” is gelegen aan de
Zelhemseweg in Hengelo Gld. en is 
voor iedereen vrij toegankelijk.

Concours hippique te Hengelo
Keijenborg - Op zaterdag 2 juni 
en zondag 3 juni a.s. organiseert 
de rijvereniging De Bosruiters uit 
Keijenborg weer haar jaarlijkse 
Concours Hippique voor paarden 
op het evenemententerrein “De 
Hietmaat” aan de Zelhemseweg 
in Hengelo Gld.

120.000 MENSEN MET EPILEPSIE
In Nederland leven 120.000 mensen 
met epilepsie. Zij kunnen onver-
wachts een epileptische aanval krij-
gen: een plotselinge, tijdelijke ver-
storing van het elektrisch evenwicht 
in de hersenen. Gelukkig hebben de 
meeste mensen met epilepsie baat bij 
medicijnen. Maar helaas blijft 30 pro-
cent last houden van aanvallen. 

ONDERZOEK IS NODIG
Epilepsie is nog niet te genezen. We-
tenschappelijk onderzoek naar de
oorzaken van epilepsie is daarom van
groot belang. Het Nationaal Epilepsie
Fonds financiert onderzoeken die ge-
nezing dichterbij brengen. 
Samen met duizenden vrijwilligers
zamelen we tijdens de collecteweek
geld in voor epilepsieonderzoek. 
Naast het steunen van onderzoek, 
geeft het fonds voorlichting en hulp-
verlening waaronder aangepaste va-
kantiereizen voor mensen met epi-
lepsie.

COLLECTE
Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt 
mensen met epilepsie op vele terrei-
nen. Om dit te kunnen blijven doen,
is geld nodig. Daarom komen de col-
lectanten in de week van 4 juni voor
een vrijwillige bijdrage aan de deur.

Collecteweek Nationaal 
Epilepsie Fonds
Regio - In de week van 4 tot en 
met 9 juni gaan ruim 30.000 vrij-
willigers op pad om huis aan huis 
te collecteren voor het Nationaal 
Epilepsie Fonds - De Macht van 
het Kleine. De opbrengst van de 
collecte is bestemd voor weten-
schappelijk onderzoek, voorlich-
tingsactiviteiten, de organisatie 
van aangepaste vakanties voor 
mensen met epilepsie en indivi-
duele hulp.

De gemeente Bronckhorst was op 
deze qua temperatuur zwoele len-
teavond met een ‘zware‘ delegatie 

aanwezig . Wethouder Paul Seesing 
en de beleidsmedewerkers ‘groen‘ te 
weten Marnix Schoppers, Tineke Vos 

en Gerard Scheper. De overdracht ge-
beurde buiten waar de aanwezigen 
zich aan een lange picknicktafel had-
den genesteld! Tineke Vos: ‘Om hel-
derheid te verschaffen hebben we de 
gemaakte afspraken op papier gezet, 
vandaar de handtekeningen. Bij het 
verzorgen van het groenonderhoud 
op de Kranenburg, wordt het ac-
cent gelegd op het verzorgen van de 
heestervakken o.a. aan de Eikenlaan, 

Kerkweide, Banekamp, nabij school 
De Kraanvogel e.d. 
Marnix Schoppers: ‘Het betreft met 
name de sierheesters. De gemeente 
blijft met het oog op de veiligheid 
,zelf het onderhoud aan de bomen 
verzorgen’, zo deelde hij mede. Wet-
houder Paul Seesing toonde zich zeer 
verheugd dat de Kranenburgse be-
volking het groenonderhoud in deze 
kern zelf gaat doen. Steenderen is de 
eerste die het heeft opgepakt en dan 
nu de Kranenburg, prachtig. Wij zit-
ten als gemeente momenteel in een 
diepe crisis en moeten de komende 
tijd zo’n zes miljoen bezuinigen. 
Desondanks willen we de kwaliteit 
(leefbaarheid) handhaven en zullen 
we allemaal de handen flink uit de 
mouwen moeten steken. 
Tevens de complimenten hoe de vel-
den van de voetbalclub Ratti erbij lig-
gen. Deze club doet ook alles in eigen 
beheer en het ziet er perfect uit. Wat 
betreft het groenonderhoud hoop ik 
dat jullie dit blijven volhouden. Het 
saamhorigheidsgevoel op de Kranen-
burg wordt daardoor alleen maar 
sterker’, zo sprak Paul Seesing. Joan 
Huitink, bestuurslid van Kranen-
burgs Belang, 
was best trots 
dat Kranen-
burgs Belang 
over een aan-
tal vrijwilligers 
beschikt die 
zich voor het 
onderhoud van 
het groen wil 
inzetten’. Na-
mens Kranen-
burgs Belang 
overhandigde 
hij ‘Groenclub 
Kranenburg‘ 
een kruiwagen 
vol met tuin-
gereedschap. 
‘Wanneer je 

het groen wilt onderhouden moet 
je natuurlijk ook goed materiaal 
hebben. Op de dagen dat er aan het
groen gewerkt wordt, komen de vrij-
willigers in de kantine van Ratti bij el-
kaar. Dan wordt er eerst gezamenlijk
een kopje koffie gedronken, tussen
de middag een broodje en als afslui-
ting een drankje. Het moet wel leuk
blijven’, aldus Joan Huitink.
De gemeente Bronckhorst overhan-
digde Groenclub Kranenburg tijdens
deze bijeenkomst een aantal Oranje
hesjes die de vrijwilligers kunnen
dragen tijdens hun werkzaamheden
langs de openbare weg. Joop Was-
sink, die namens de groenclub ook
zijn handtekening zette: ‘Ik hoop 
dat de inspanning bij de werkzaam-
heden straks tot ontspanning zal
leiden’. Joan Huitink na afloop: ‘De
Kranenburgers doen er alles aan om
hun omgeving leefbaar te houden.
Wel hebben we nog één grote wens:
‘het verwijderen van het voormalige
pannenkoekenrestaurant. Een grote
puinhoop, geen gezicht, een doorn in
het oog van alle Kranenburgers’, zo
merkte hij verbitterd op.

‘Inspanning moet leiden tot ontspanning’

Groenclub Kranenburg gaat onderhoud verzorgen

Vorden - Door het zetten van een handtekening vond dinsdagavond 
22 mei op het sportcomplex van de voetbalclub Ratti de officiële over-
dracht plaats van het onderhoud van het groen in deze buurt. Daarmee 
doet de gemeente Bronckhorst het groenonderhoud over aan Kranen-
burgs Belang. Deze dorpsorganisatie heeft uit haar midden een groep 
van circa 15 vrijwilligers bereid gevonden deze werkzaamheden te wil-
len verrichten. Dit onder de naam ‘Groenclub Kranenburg‘.

Wethouder Paul Seesing complimenteert Kranenburgs Belang

Joan Huitink biedt kruiwagen met tuingereedschap aan
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Met de opbrengst van deze tochten 
wil de organisatie de aanschaf reali-
seren van een speciale laptop met oe-
fenprogramma’s en spelletjes voor de 
patiënten die op de verpleegafdeling 
neurologie liggen. Op deze manier 
willen ze de patiënten afleiding en/of 
een nuttige dagbesteding bezorgen.

Lidy Krabben, medewerkster van het 
SKB, overleed onlangs op 53-jarige 

leeftijd aan de gevolgen van een zeer 
agressieve hersentumor. Omdat zij 
het prettig vond de nodige afleiding 
en een nuttige dagbesteding te heb-
ben, was haar laatste wens dit te re-
aliseren voor andere patiënten met 
hersenziektes in het SKB. 
Dit is opgepikt door haar familie en 
een van de doelen waarmee ze geld 
bijeen willen brengen is deze wandel-
tocht op zondag 10 juni a.s. De toch-

ten zijn 10, 15 of 21 km en de start 
en finish zijn bij het SKB. Iedereen 
is welkom om tussen 9.00 en 10.30 
uur te starten. Het inschrijfgeld van 
(minimaal) tien euro komt geheel ten 
goede aan dit bovengenoemde doel. 
Wilt of kunt u niet meelopen dan 
kunt u de stichting ook sponsoren 
door geld te doneren op rekening-
nummer 10.54.27.047 t.n.v. Lidy’s 
wens.  Op de website www.lidyswens.
nl leest u meer over dit goede doel. 
De organisatie hoopt op een hoge op-
komst zodat de laatste wens van Lidy 
Krabben snel uit kan komen.

Wandeltocht voor goede doel:

Wandel mee voor Lidy’s wens

Winterswijk - Op zondag 10 juni wordt er vanuit  het ziekenhuis in 
Winterswijk een wandeltocht georganiseerd voor de hersenstichting 
en patiënten met hersenziektes in het SKB.

De lengte van de route is circa 25 
kilometer en het eindpunt is bij de 

familie Bosch aan de Scharfdijk 2 in 
Varssel. Het inschrijfgeld bedraagt 

2,50 euro per persoon en voor kinde-
ren van de basisschool 1 euro. 

Bij deze bedragen is een versnapering 
tijdens de pauze en een consumptie 
op het eindadres inbegrepen. Graag 
tot ziens op 3 juni.

Zondag 3 juni

Fietstocht Varssel

Hengelo - Op zondag 3 juni organiseert de fietscommissie van Volks-
feest Varssel haar jaarlijkse fietstocht. U kunt zich voor deze tocht 
inschrijven tussen 13.30 en 14.00 uur bij de Varsselse school aan de 
Zelledijk.

Vorig jaar werd in de pauze een kleine competitie bolero gehouden.

Vorig jaar schreef ik van tijd tot tijd 
een artikeltje in weekblad Contact 
over mijn ervaringen met de weide-
vogels. En mijn beller vroeg waarom 
ik het niet meer deed, want hij keek 
er altijd naar uit. Dat streelt mijn ego 
een beetje, want veel reacties heb 
ik niet gehad. Ik ben die artikeltjes 
gaan schrijven na een overleg met de 
gemeente, waarbij ook de provinci-
ale coördinator aanwezig was. De ge-
meente, vertegenwoordigt door twee 
ambtenaren, wilde wel wat doen 
voor de weidevogels. Gedacht werd 
onder andere aan het vinden van een 
geschikte locatie voor een drasplan-
gebied, dat kieviten, en grutto’s zou 
aantrekken. En mij werd gevraagd 
om via weekblad Contact wat te 
schrijven voor een breed publiek om 
de belangstelling er wat in te houden. 
Dat heb ik gedaan. 
Helaas valt er nog steeds weinig 
vrolijks te schrijven over onze wei-
devogels. Kieviten zijn al lang geen 
weidevogels meer, maar broeden bij 
voorkeur op akkers en veel akkers 
zijn de laatste tijd omgevormd tot 
grasland. Dat zou misschien voor een 
gedeelte verklaren waarom je zo on-
gelooflijk weinig kieviten ziet. Ik heb 
die achteruitgang in |Bronckhorst 
zo’n vijftien jaar gevolgd en waar je 
vroeger bijna negenhonderd nesten 
vond, kom je nu nauwelijks aan de 
honderd. De scholekster gaat behoor-
lijk achteruit, wulpen zie je nog wel, 
grutto’s gaan licht achteruit, maar de 
kievitpopulatie gaat zo hard achter-
uit, dat je je afvraagt of ze er nog zijn 
over een jaar of vijf. 
Dat is niet alleen in Bronckhorst het 
geval, de achteruitgang wordt in heel 
Gelderland en ook daarbuiten gecon-
stateerd en over de oorzaak bestaat 
geen enkele zekerheid. Klimaatveran-
dering, grondwaterstand, intensive-
ring van de landbouw, toegenomen 
predatie? Zeg het maar. Ik weet het 
niet. Wat ik wel zie dat ik in mijn ge-
bied nog nauwelijks akkers te vinden 
zijn waar ik vier of meer nesten vind. 
Vele jaren maakte ik een jaarverslag 
dat de boeren ontvingen, maar vorig 
jaar ben ik ermee gestopt. Er is te 
weinig te melden en er zijn te weinig 
boeren waar we nog weidevogels vin-
den. 
Ik laat voortaan de kieviten met rust, 
ik beperk me tot de echte weidevo-

gels: grutto en wulp. De tureluur is
vrijwel verdwenen. Vorig jaar één
paartje waargenomen in de buurt
van Hengelo. En nog op één plek de
veldleeuwerik gehoord. In de buurt
van de Varsselring. Dit jaar hoorde ik
hem ook. Is het de laatste? 
Nog steeds zijn er grutto’s waar te ne-
men, vorig jaar zo’n twaalf tot zestien
in ons gebied . Dat wil zeggen: Rond-
om Hengelo. Dit jaar houdt het met
acht tot tien paartjes wel op. We heb-
ben nog maar één nest kunnen loka-
liseren. We hebben de boer gevraagd
een flinke strook gras te laten staan.
Het liefst tot half juni. Dan zouden de
jonge grutto’s vliegvlug moeten zijn 
en zich kunnen redden. Waarschijn-
lijker is dat ze het niet redden vanwe-
ge het maaien. Maaien betekent een
hoop onrust, geen bescherming voor
vogels als reiger, kraai en buizerd en
bovendien te weinig voedsel. Wie het
moderne grasland bekijkt die ziet dat
het een soort snelgroeiend turbogras
is dat dicht opeen geplant staat, zo-
dat er voor een jonge grutto haast
geen doorkomen aan is. Heel anders
dan de kruidige weiden van vroeger,
waarin er een veel groter en divers 
aanbod was van insecten. Verhonge-
ring dreigt dus. 
Doordat de grutto’s vaak in een vroeg
stadium beroofd zijn van eieren en/
of jongen, kiezen ze er voor om ook
weer vroeg te vertrekken naar het
zuiden. Die vroege terugkeer leidt
weer tot problemen in de overwinte-
ringsgebieden. Zo moeten de boeren
in West-Afrika hun werkwijze aan-
passen. Normaal waren ze gewend
rijst te zaaien -rijst is het wintervoed-
sel voor de grutto’s!- maar de rijst-
korrels worden nu opgegeten voor 
ze gekiemd zijn. Dus moeten boeren
overgaan op het planten van jonge 
plantjes, wat veel meer tijd en moeite
kost. 
Er is maar één oplossing: het vroege
maaien hier uitstellen en zorgen voor
brede randen langs de weiden en ak-
kers waarin een diversiteit aan insec-
ten kan leven, die de voedselbron zijn
van tal van vogels. Doen we dat niet,
dan is het binnen een paar jaar ge-
daan met de weidevogels in Bronck-
horst. Wie nog eens kievit, wulp of
grutto wil zien of horen, die raad ik
aan niet te lang wachten. Pieter Veg-
ter, Steenderen.

Afscheid van de kievit?
Regio - Laatst belde me iemand op. Er zat, dacht hij een kievit in de
buurt te broeden. Ik beloofde de volgende dag poolshoogte te nemen,
maar een nest heb ik niet kunnen ontdekken. Enkele jaren geleden
was ik gewend mijn eerste ei te vinden in de tweede helft van maart, 
maar dit jaar zie je erg weinig kieviten. Ook niet op akkers waar ik 
ooit zeventien nesten vond. Daar vond ik wel mijn eerste nest, maar
toen was het al half april.

De Toeristische Opstap Plaats (TOP) 
is nu in het centrum van Hengelo 
geplaatst, tegenover café Wol-
brink. In de provincies Gelderland 
en Overijssel staan diverse TOP’s. 
Bij een TOP is altijd (gratis) parke-
ren mogelijk; bovendien is er een 
horecagelegenheid. Vanaf een TOP 
starten diverse (knooppunt)routes. 
Deze formule bevalt zo goed dat dit 
waarschijnlijk landelijk ingevoerd 
gaat worden. Met de TOP in het cen-

trum van Hengelo is Hengelo Gld. 
nog aantrekkelijker geworden voor 
de toerist.
Om toeristen nog meer met Hen-
gelo Gld. en omgeving te laten 
kennisnemen heeft het Toeristisch 
Platform Hengelo een inventarisatie 
gemaakt van alle interessante, leu-
ke, gezellige en historische gelegen-
heden in en rondom Hengelo. Dit is 
in een handzaam boekje verwerkt, 
het ‘Hengels AchterOmmetje’. Dit is 
naar voorbeeld van het Toeristisch 
Platform Hummelo/Keppel/Drempt. 
In een oplage van 10.000 zal deze 
verspreid worden, in en rondom 
Hengelo, maar ook op de vakantie-
beurzen in het land. Kortom, een 
echte aanwinst voor Hengelo Gld!
Met recht is VVV Bronckhorst en in 
het bijzonder het Toeristisch Plat-
form Hengelo dan ook trots op deze 
twee nieuwe aanwinsten voor Hen-
gelo Gld. Daarom zal Dorien Mul-
derije, wethouder van de gemeente 
Bronckhorst, op vrijdag 1 juni om 
14.00 uur de TOP onthullen door 
hier het eerste exemplaar van het 
‘Hengels AchterOmmetje’ in ont-
vangst te nemen. Belangstellenden 
zijn van harte welkom.

Toeristisch Opstap Plaats en Hengels AchterOmmetje

VVV Bronckhorst is trots 
op Hengelo
Hengelo - Op initiatief van VVV 
Bronckhorst is het Toeristisch 
Platform Hengelo ontstaan. Sa-
men met diverse ondernemers 
in de toeristische sector, de 
Marktvereniging en Dorpsbe-
lang Hengelo vormt het al ja-
ren een hechte groep. Het doel 
is de genoemde ondernemers 
in Hengelo Gld. en omgeving te 
ondersteunen in het zo gastvrij 
mogelijk kunnen ontvangen 
van toeristen en deze kennis te 
laten nemen van al het moois 
wat Hengelo en haar omgeving 
te bieden heeft. Op vrijdag 1 
juni om 14.00 uur zijn er twee 
mijlpalen te vieren.
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BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11 06 22467236
Vorden 0575 519701
www.kaspervrielink.nl info@kaspervrielink.nl

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

Gezellige kofferbakmarkt en occasionshow 
op zaterdag 2 juni
Wij presenteren onze gebruikte auto’s en er zijn diverse stands en er 
is een rommelmarkt !! Kom gezellig snuffelen van 11.00 tot 16.00 uur. 
O.a. huisraad, boeken, curiosa uitverkoop, shell shopartikelen, kleine 
meubelen, kunst, hobby artikelen, etc.
Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de rommel-
markt. U kunt zich nog aanmelden tot 30 mei.

www.groot-jebbink.nl Rondweg 2, Vorden

Een uitje voor het hele gezin. 

Gratis entree!!

HENGELO GLD: WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), 
T: 0575 46 50 0 1, F: 0575 46 45 02, INFO@AEROFITT.NL  WWW.AEROFITT.NL

DIDAM: HENGELDERWEG 18, 6942 NB DIDAM, 
T: 0316 22 16 21, INFO@AEROFITT.NL  WWW.AEROFITT.NL

ZUTPHEN: HEALTHSPA RYOKAN DE BRONSBERGEN, BRONSBERGEN 25, 7207 AD ZUTPHEN, 
T: 0575 82 02 22, INFO@AEROFITT.NL WWW.AEROFITT.NL

START tussen 1 mei 
en 15 juli voor 3 maanden 

onbeperkt sporten!*

*100% korting op inschrijfgeld

<21 JAAR
A 99,95 

3 MAANDEN

10 t/m15 
JAAR

A 69,95 
3 MAANDEN

Filiaal 
Hengelo Gld

Filiaal 
Hengelo Gld

Filiaal 
Hengelo Gld

     21 JAAR
A 119,95 

3 MAANDEN

=>

Filiaal 
Hengelo Gld

KOM 
SPORTEN
DEZE ZOMER

KOM DAN 
SPORTEN 

DEZE ZOMER
EN STEUN OOK 

NOG EENS 
JE CLUBKAS!

Elke sporter die zich aanmeldt 
via een vereniging steunt de 

clubkas met max. € 5,-

Ben jij lid van een 

club of vereniging?

EK aanbieding JUNI
PVC vloer

compleet gelegd
v.a. € 47,95 per m2

inclusief egaliseren*

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 * Vraag naar de voorwaarden

sinds 1946.....
aannemersbedrijf

Meer dan alleen bouwen. Wij als aannemersbedrijf hebben de 
kennis en expertise om uw project van A t/m Z te begeleiden. 
Heeft u plannen tot nieuwbouw, verbouw of restauratie? 

Wij helpen u graag om uw plannen tot uitvoering te brengen 
www.ruiterkamp.nl

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Bacopa, Sanvitalia of
Lobelia
Potmaat 13 cm. 
Per stuk 1,99

3 voor 

4,-
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OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

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

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  



“Wanneer we een probleem vererge-
ren (door zorgen en stress blokkeren 
we ons vermogen wijze beslissingen 
te nemen) verlengen we ons lijden. 
We nemen betere beslissingen wan-
neer we onze geest laat rusten en 
innerlijke wijsheid volgen. Als we 
onze problemen willen oplossen, is 
het beter om minder na te denken in 
plaats van meer. Hoe meer we over 
problemen nadenken, hoe onzeker-
der we eigenlijk worden over wat we 

moeten kiezen. Het laten rusten van 
de geest creëert ruimte. Daardoor 
ontstaat een helderheid waarmee 
we spontaan tot beslissingen komen 
die ons allen goed doen”, aldus Rin-
poche. ”Mensen denken vaak dat ze 
hun problemen eindeloos moeten 
analyseren, maar vanuit het boed-
dhistische oogpunt beperkt dat je na-
tuurlijke wijsheid. Deze natuurlijke 
wijsheid leidt je automatisch naar de 
beste antwoorden.” Dzogchen Rinpo-

che is een van de hoogste lama’s in 
de Tibetaans boeddhistische traditie. 
Hij is de authentieke houder van de 
overdrachtslijn en het hoofd van het 
Dzogchen klooster in Zuid India. Dit 
klooster heeft meer dan 280 zusterk-
loosters in Azië, met name in Tibet, 
India, Nepal en Bhutan, maar ook in 
de westerse wereld. Tijdens zijn on-
derwijsreis, die in maart 2012 in de 
Verenigde Staten is begonnen, geeft 
Dzogchen Rinpoche onderricht over 
het onderwerp Echt geluk vraagt om 
wijze beslissingen. Hij geeft ook les in 
Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, 
Zwitserland en Duitsland. Na een be-
zoek aan Australië reist hij tenslotte 
weer naar het Dzogchen klooster in 
zuid India. Ga voor meer informatie 
naar www.shenpennederland.org en 
klik op Evenementen.

Boeddhistische lama komt naar Vorden

Vorden - De bekende Tibetaans boeddhistische leraar Dzogchen Rin-
poche komt binnenkort vanaf 17 juni tot en met 22 juni voor een 
weekretraite naar Vorden. Op 12 juni komt hij naar Zutphen om les te 
geven. Rinpoche geeft les vanuit de eeuwen oude Boeddhistische tra-
ditie. Hij vertaalt deze wijsheid in praktische, heldere lessen voor het 
dagelijkse leven. ”Iedere dag nemen we belangrijke beslissingen over 
een groot aantal zaken in je leven, zoals werk, relaties, gezondheid en 
financiën. Vaak weet je niet goed welke oplossing je moeten kiezen”.

Dzogchen Rinpoche

Het team Rik Schröer, Roy Eulink, 
Wim Besselink en Bjorn Buunk, be-
naderde de gemeente Bronckhorst en 
met name Carion (Welzijnsorganisa-
tie Sociaal Cultureel Werk) in deze 
gemeente, met het verzoek iets als 
stage te mogen doen. De gemeente 
was positief en huurde het SCW 
Team in. Zo werden er al voor de leer-
lingen van de basisscholen in Vorden 
spelletjes georganiseerd. Ook werd er 
een zaalvoetbaltoernooi en tafelvoet-
bal voor de jeugd georganiseerd. Bin-
nenkort wordt het ‘bakfietsproject‘ 
opgestart. In de bak van de bakfiets 
worden allerlei speelattributen ge-
daan die gebruikt kunnen worden bij 
touwtjesspringen, voetbal, volleybal, 

stelten lopen e.d. De bakfiets wordt
op een bepaalde locatie neergezet. 
Alle kinderen van de basisscholen
kunnen met de attributen spelen.
Rik Schröer: ‘Wij doen dit om met
name de wat dikkere kinderen en de
kinderen zonder vriendjes/ vriendin-
netjes aan het spelen te krijgen. Vaak
zie je dat kinderen gelijk uit school
naar huis gaan en vervolgens meteen
achter de computer gaan zitten. Wij
hopen dit tegen te gaan. Met deze
bakfiets zullen we minimaal 1 keer
en maximaal 2 keer per week op een
locatie staan. 
De woensdagmiddagen zullen we er 
zeker zijn en wellicht ook op de vrij-
dagmiddagen. De opening van het 
bakfietsproject zal plaats vinden op
woensdagmiddag 6 juni om 13.30
uur. Dit gebeurt nabij de skatebaan
aan het Wiemelink. De opening is be-
doeld voor kinderen van de groepen
3 tot en met 8 van alle basisscholen
in Vorden. De directeuren van de
scholen zijn eveneens uitgenodigd.
De organisatie zal de kinderen deze
middag ook een drankje aanbieden.
De data van de volgende locaties zijn
op dit moment nog niet bekend.

SCW Team Vorden opent 
bakfietsproject
Vorden - Een aantal maanden ge-
leden hebben een viertal Vorden-
se scholieren van het Graafschap 
College in Doetinchem, met als 
studierichting ‘Sociaal Cultureel 
Werker’ de koppen bij elkaar ge-
stoken om als stageproject wat 
voor de jeugd te organiseren. Zo 
ontstond het ‘SCW Team Vor-
den’. (SCW, de afkorting van So-
ciaal Cultureel Werk).

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Graafschap-Noord wijzigt 
per 1 juli 2012 de openingstijden

Regio Zutphen

Verkoopkantoor Zutphen, Hagepoortplein
maandag, woensdag en vrijdag:  09.30 – 17.30  uur

dinsdag en donderdag:  09.30 – 20.30  uur

Servicekantoor Warnsveld
maandag t/m vrijdag:  09.30 – 12.30  uur

Servicekantoor Gorssel
dinsdag t/m vrijdag:  09.30 – 12.30  uur

Servicekantoor Brummen
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 13.30 – 17.30  uur

Dienstverlening via telefoon of internet

Heel veel bankzaken regelt u eenvoudig vanuit huis of kantoor. 

Onze medewerkers zijn elke werkdag van 08.30 uur tot 20.30 uur

bereikbaar via telefoon of internet (met mogelijkheid van video-

communicatie).

Telefoon Particulieren:  (0575) 43 99 99

Telefoon Zakelijk :  (0575) 43 99 98

Internet:  www.rabobank.nl/graafschap-noord

Voor het regelen van bankzaken wordt steeds vaker gebruik gemaakt van telefoon en internet, met 

afnemend kantoorbezoek als gevolg. Daarom passen we de openingstijden aan. Een aantal kantoren is 

vanaf 1 juli minder open. Op de kantoren in Zutphen, Lochem en Vorden zijn iedere werkdag van 09.30 

tot 17.30 uur en minimaal 1 avond per week adviseurs aanwezig. Zo is er altijd een kantoor in de buurt 

waar u terecht kunt. Hiernaast vindt u de nieuwe tijden overzichtelijk per regio op een rij.

STEENDEREN

BRUMMEN

ZUTPHEN

VORDEN

HENGELO

RUURLO

BORCULO

GORSSEL

LOCHEM

LAREN

WARNSVELD

Regio Lochem

Verkoopkantoor Lochem
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag:  09.30 – 17.30  uur

donderdag:  09.30 – 20.30  uur

Servicekantoor Borculo
maandag t/m vrijdag:  13.30 – 17.30  uur

Servicekantoor Ruurlo
dinsdag, woensdag en vrijdag:  09.30 – 12.30  uur

Servicekantoor Laren
maandag en donderdag:  09.30 – 12.30  uur

Regio Vorden

Verkoopkantoor Vorden*
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag:  09.30 – 17.30  uur

donderdag:  09.30 – 20.30  uur

Servicekantoor Hengelo
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  13.30 – 17.30  uur

Servicekantoor Steenderen 

vrijdag:  09.30 – 12.30  uur

*    Vanwege bouwkundige aanpassingen gaan de nieuwe 
openingstijden van verkoopkantoor Vorden in per 23 juli 2012.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
Nr. 22, 29 mei 2012

Onlangs stelde de gemeenteraad de 
nieuwe Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning 
vast. Dit was nodig omdat in januari 
jl. rechterlijke uitspraken duidelijk 
maakten wat we als gemeente als 
 financiële bijdrage mogen vragen 
aan iemand die een beroep doet op 
ondersteuning in de vorm van een 
 individuele Wmo-voorziening 
 (bijvoorbeeld hulp in het huishouden 
of Regiotaxi-vervoer). Onze oude 
verordening bleek op dat punt te 
ruim te zijn. 

Wat is nieuw?

niet groot, maar wel van groot 
-

ondersteuningsvrager mogen 

uw bruto inkomen uit werk en woning, 

en uw belastbare inkomen uit vermo-

hierover vindt u op  www.hetcak.nl 

Ondersteuningsvraag

mee kan doen. Het is in eerste 

 problemen ervaart en daardoor niet 

-

we als gemeente inwoners die dat 
nodig hebben op verschillende 
 manieren ondersteunen om mee te 

een uitgebreid gesprek met u. Een 
gesprek kunt u aanvragen door het 

in te vullen, www.bronckhorst.nl  
Infobalie 

 

U kunt het formulier ook met ons 
 invullen door ons te bellen of langs te 

Keukentafelgesprek 
Na ontvangst van uw melding 

noemen dit het keukentafelgesprek, 
-

van uw leefsituatie. Als ook de 
 woonsituatie van belang is, is een 

óf en waarom ondersteuning nodig is 

lukt en wat niet meer gaat), wat het 
doel van de ondersteuning is en 

 (familie of buren) hulp gegeven kan 
worden en in welke mate, of er 

gemeente kan bieden etc. Het gaat 

past. Een herhalings(aan)vraag of 

situatie, digitaal of telefonisch. 

behulp van uw omgeving te regelen, 
-

heid en heeft u ondersteuning van de 
gemeente nodig. Een formele 

 regelt en betaalt dan de benodigde 

te berekenen en te innen. U wordt 

Bent u als ondersteuningsvrager wel 

-
-

punt. Na afloop maken we van het 

dat door u en ons ondertekend wordt. 

Oproep
-

 begonnen met het actief benade-
ren van inwoners waarvan vanaf 

-

op basis van het oude beleid geen 
nader contact met ons heeft 

(alsnog) te melden voor een 
 gesprek.

Wmo in Bronckhorst: gemeente biedt luisterend oor

In het Groenstructuurplan van de 

 kwaliteit van het openbaar groen, 
met lagere onderhoudskosten. 

 omvormen van oude, versleten 

door mee te denken en te adviseren. 

te informeren over de plannen orga-

-

-
eenkomst begint met een presentatie 
van de plannen en daarna is er volop 

gelegenheid om vragen te stellen. 

die aan een plantsoen wonen dat we 
gaan  omvormen, hebben van ons een 

Kunt u niet aanwezig zijn? 

-
ren  

ruimte om uw vragen te beantwoor-

Beheer overnemen

om het beheer van de heesters van 
ons over te nemen. Hierdoor kunnen 

doelstelling voor het behoud van de 
kwaliteit van het openbaar groen 
met lagere onderhoudskosten.

Inspraak
B en w verlenen gedurende acht 
weken inspraak op het plan voor 

-
matieavond en inloopmiddagen, 

website www.bronckhorst.nl  
Uitgelicht 

 kenbaar maken aan b en w

Omvormingen delen openbaar groen in Vorden, 
 plantsoenen van heesters naar gazon
Kom naar informatieavond op 12 juni a.s.

grote reconstructie.



B en w besloten vorige week de 
 gemeenteraad voor te stellen het 
budget van startersleningen op-
nieuw aan te vullen met € 250.000,-. 
In 2011 heeft ook een dergelijke bij-
storting plaatsgevonden. Met dit ini-
tiatief wil Bronckhorst starters een 
handje  helpen bij de financiering 
van hun woning. De starterslening 
overbrugt namelijk het verschil tus-
sen de totale koopsom van de wo-
ning en het  maximale bedrag dat de 
starter op basis van het inkomen bij 
de bank kan lenen volgens de nor-
men van de  Nationale Hypotheek 

Garantie.
Door verkoop van woningen aan de 
onderkant van de woningmarkt te 
 stimuleren, komt de woningmarkt in 
beweging, het kan een verhuis-
stroom op gang brengen. 

Aanpassing voorwaarden
De gemeenteraad wordt daarnaast 
voorgesteld om de verordening van 
de starterslening zodanig aan te 
 passen dat de lening ook van 
 toepassing is op woningen van 
 woningcorporaties. Woningcorpo-
raties bieden regelmatig woningen 
aan tegen voor starters gunstige 
 verkoopprijzen. De maximale 
 starterslening bedraagt € 38.000,-. 
Door de bijstorting kunnen zeven 
 extra leningen worden bestrekt. 
Bent u geïnteresseerd kijk voor de 
voorwaarden op www.bronckhorst.nl 

 Infobalie  Wonen en leven  
 Bouwen, kopen, huren

Plan voor aanvullen budget 
 startersleningen

Bent u inwoner en van plan een 
 bedrijf te starten, maar u weet niet 
waar u moet beginnen? Heeft u 
 advies nodig bij de lopende gang van 
zaken in uw onderneming, omdat het 
even wat minder gaat? Dan kunt u bij 
ROZ (Regionale Organisatie Zelfstan-
digen) terecht. Deze organisatie voert 
voor de meeste gemeenten in de 
 Achterhoek, waaronder Bronckhorst, 
en Twente regelingen voor onder-
nemers uit. Daarnaast biedt ROZ 
 advies, coaching en trainingen voor 
starters en ondernemers. Zo kunt u 
bijvoorbeeld ondersteuning krijgen 
van (oud)ondernemers op het gebied 
van marketing, financiën of net-
werken om uw bedrijf verder te 
 helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit 
 bijstandsverlening zelfstandigen 
(Bbz) uit. Ondernemers die tijdelijk te 
weinig inkomsten uit het bedrijf halen 
om in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien, kunnen hier een beroep op 
doen. Dit geldt ook voor bedrijven die 

moeten investeren om levensvatbaar 
te blijven en de financiering niet 
 bancair voor elkaar kunnen krijgen. 
 Vanzelfsprekend moet wel aan de 
geldende voorwaarden worden 
 voldaan. Naast kredietverlening biedt 
het Bbz de mogelijkhed voor een 
 tijdelijke inkomensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten met 
banken om voor u te bemiddelen bij 
het verstrekken van een lening. 
 Daarnaast is ze het Microfinancie-
ring-ondernemerspunt voor Twente 
en de Achterhoek en kunt u via 
Qredits een krediet tot max. €50.000,- 
 worden verstrekt. Ga naar www.
rozachterhoek.nl voor meer informa-
tie over de diverse  regelingen. 

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

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op deze 
wijze samen om ondernemend 
Bronckhorst te stimuleren. 

Voor meer informatie kunt u bellen 
met het secretariaat van ROZ, 
(074) 245 89 77, of mailen naar info@
rozgroep.nl. U kunt via het secretari-
aat ook een afspraak maken met een 
ondernemersadviseur  tijdens het 
maandelijkse spreekuur in het ge-
meentehuis. De eerstvolgende 
spreekuren zijn op 5 juni, 3 juli en 
7 augustus a.s. van 13.30 tot 17.00 
uur. Ook op www.rozgroep.nl en 
www.rozachterhoek.nl vindt u veel 
informatie. Verder houdt ROZ u op de 
hoogte van onder meer ondernemers-
nieuws, bijeenkomsten en  workshops 
via www.twitter.com/rozgroep.

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

Sinds enkele weken hebben de 
 gemeenten Bronckhorst en Lochem 
en het Verkeershandhavingsteam 
van de politie Noord- en Oost-Gelder-
land de handen ineengeslagen om de 
verkeersonveiligheid op de Wilden-
borchseweg/Vordenseweg terug te 
dringen. 
Beide gemeenten ontvangen veel 
klachten over hoge snelheden op de-
ze weg. Hoge snelheden hebben een 
zeer negatief effect op de leefbaar-
heid. Dit is niet altijd in cijfers uit te 
drukken, maar zowel wij als de politie 
vinden het belangrijk klachten over 
verkeersveiligheid serieus te nemen. 
Naar aanleiding van klachten van 
aanwonenden hebben wij meerdere 
keren een display  opgehangen die de 
weggebruiker  direct de gereden snel-
heid laat zien. Ook is er door de politie 

een meting gedaan naar de gereden 
snelheden. Hoewel de Wildenborch-
seweg is  ingericht als een 60 km/uur 
weg  blijven de snelheden op deze 
weg te hoog. Daarom is besloten op 
onregelmatige tijden verkeerscontro-
les uit te voeren. 

Snelheidscontroles
De politie is op 10 april 2012 begon-
nen met het houden van (snelheids)
controles. Inmiddels hebben 1.377 
overtreders een proces verbaal 
 gekregen. De hoogst gemeten snel-
heid op de Wildenborchseweg/
Vordenseweg was 116 km/uur. De 
politie controleert zeker tot het einde 
van het jaar regelmatig op verschil-
lende locaties langs de weg en zal 
ook daarna steekproefsgewijs blijven 
controleren.

Gemeente pakt verkeersonveiligheid 
Wildenborchseweg aan

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de sirenes 
te horen in heel Nederland. Dus ook 
in Bronckhorst. De sirenes geven 
dan één luid alarm dat 1 minuut en 
26 seconden te horen is. Omdat het 
om een test gaat, hoeft u geen actie 
te ondernemen. Het maandelijkse 
alarm heeft tot doel het landelijke 
waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in 
 geval van een ramp: ‘Ga direct naar 
binnen, sluit ramen en deuren en 

zet de radio of TV op omroep 
 Gelderland’. Via deze omroep wordt 
u op de hoogte gehouden van de 
ramp en ontvangt u zonodig 
 instructies. Op maandag 4 juni a.s. is 
de eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest

De gemeente vindt het belangrijk 
open en tijdig met u te communiceren. 
Om de afstand zo klein mogelijk te 
houden en u op de hoogte te stellen 
van ons beleid, producten en dien-
sten, activiteiten en vele besluiten. 
We doen dat op verschillende manie-
ren. Via deze gemeentepagina’s, 

www.bronckhorst.nl, allerhande 
 gesprekken en bijeenkomsten etc. 
Veel inwoners zijn ook actief op 
 sociale media, zoals facebook en 
 twitter. Daarom is de gemeente ook 
hier te vinden. Volg ons op twitter 
(@gem_bronckhorst) of vind ons leuk 
op facebook (www.facebook.com/

gemeentebronckhorst) en weet wat 
er speelt bij de gemeente!

Volg de gemeente op sociale media

Het EK staat voor de deur. De eerste 
café’s, huizen en straten worden al 
oranje gekleurd. Wellicht bent u ook 
al bezig met de voorbereidingen voor 
dit feest. Gaat u het buiten de deur 
vieren? Brandweer Achterhoek West 
(de brandweerkorpsen van 
 Bronckhorst, Doetinchem, 
 Montferland en Oude IJsselstreek) 
wil u graag een paar tips geven om 
dit feest gezellig, maar ook (brand)
veilig te vieren. Ook als u zélf een 
ruimte gaat versieren, geven we u 
graag de onderstaande tips mee.

Gaat u de deur uit? Let dan op de 
vluchtroutes
Als er ondanks alle voorzorgsmaat-
regelen toch brand uitbreekt, moet 
u op tijd kunnen vluchten. Kijkt u bij 
binnenkomst naar de vluchtroutes 
en of die vrij zijn van obstakels en 
bruikbaar zijn. Dit betekent dat:

obstakels en direct te gebruiken 
zijn

 leiden naar een nooduitgang geen 
spullen staan of liggen 

deuren meedraaien en het openen 
van de deuren niet verhinderen

 gangen en trappenhuizen niet 
 kunnen verschuiven, omkrullen of 
oprollen. Ook moeten mensen er 
niet over kunnen uitglijden of 
 struikelen

 begroeiing etc. 

Overvolle ruimte
Het oude spreekwoord ‘hoe meer 
 zielen, hoe meer vreugd’ geldt niet 
 altijd. In een overvolle ruimte, waar u 
met heel veel moeite van de ene naar 
de andere kant kunt bewegen, bent u 
bij het uitbreken van brand niet veilig. 
Hoe gezellig het ook lijkt, het is dan 
verstandiger om de feestvreugde 
 ergens anders op te zoeken. 

Feestversiering
Versiering om alles gezellig en 
 feestelijk aan te kleden voor deze 

 periode hoort erbij. Onveilig gebruik 
van (brandgevaarlijke) versiering in 
combinatie met een overvolle ruimte 
kan echter tot catastrofes leiden. 
Gaat u zelf een ruimte, bijvoorbeeld 
een kantine, versieren? Let u dan op 
de onderstaande zaken. Slingers, 
textiel, vlaggetjes en andere 
 versieringen zijn bepalend voor de 
snelheid waarmee een brand om zich 
heen grijpt. Alle versieringen en 
 stofferingen moeten vrijgehouden 
worden van spots en andere appara-
tuur die warm worden. Plafond-
versiering moet buiten bereik van het 
publiek hangen, op ten minste 21/2 
meter hoogte. Met brandbaar gas 
 gevulde ballonnen zijn niet toege-
staan.

Feestverlichting
Controleer de bedrading van elektri-
sche versieringen op beschadigingen. 
Probeer de installatie eerst uit door 
de lampjes voor het gebruik een half 
uur te laten branden. Doe de verlich-
ting na afloop altijd uit door de 
 stekker uit het stopcontact te halen. 
Een lampje losdraaien is onvoldoen-
de. Gebruik indien nodig een gaaf en 
goed passend verlengsnoer en leg 
dit zo neer dat er niemand over kan 
struikelen. Rol kabelhaspels altijd 

helemaal af en plak kabels die over 
een gangpad lopen met stevig tape af. 

De straat: aanrijdroute hulpdien-
sten vrijhouden 
Gezellig, al die versierde straten en 
buurten. Houdt alleen wel rekening 
met de bereikbaarheid van uw straat 
of buurt voor brandweer en ambu-
lance. Er zijn een paar eenvoudige 
 regels bij het versieren van de 
 openbare weg: zorg dat versieringen 
boven de openbare weg hoger dan 
4,2 meter hangen en houd een 
 breedte van ten minste 3,5 meter vrij. 

Kleding en textiel  
Iedereen ziet er vast weer prachtig 
uit, maar houd met de oranje-kleding 
rekening met het volgende: textiel vat 
over het algemeen snel vlam. Onze 
kleding is voor het grootste deel van 
textiel gemaakt en kan bij contact met
vuur gemakkelijk vlam vatten en 
brandwonden tot gevolg hebben. De 
brandbaarheid van textiel hangt af 
van het materiaal, de structuur, de 
vormgeving en ouderdom. Plantaar-
dige vezels, zoals katoen en linnen 
ontvlammen eerder dan een dierlijk 
vezel, zoals bijvoorbeeld wol. 
 Kunststofvezels, zoals polyester en 
polyamide zijn moeilijk ontvlambaar, 
maar kunnen na contact met vuur 
smelten en daardoor de huid ver-
branden. Sommige combinaties van 
kunststof en plantaardige vezels, bij-
voorbeeld polyester en katoen, zijn 
gemakkelijk ontvlambaar en ver-
spreiden bovendien de smeltdrup-
pels over de gehele kleding. Brand 
kan niet ontstaan zonder zuurstof. 
Open geweven stoffen, waar zuurstof 
dus makkelijk bij kan, ontvlammen 
eerder en de vlammen verspreiden 
zich sneller dan bij dicht geweven 
stoffen. Open geweven stoffen met 
een harig oppervlak als flanel, 
 fluweel, pluche en badstof ontvlam-
men bij contact met vuur zeer snel. 

Meer informatie 
Meer informatie over een (brand)vei-
lig EK vindt u op www.brandweer.nl 
of www.brandweerachterhoekwest.nl.

(Brand)veilig feestvieren tijdens het EK



Openbare bekendmakingen

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

Raadsvergadering 
24 mei 2012
Op 24 mei jl. vergaderde de gemeen-
teraad. Tijdens het vragenkwartier 
stelden de fracties van PvdA en GBB 
vragen aan de wethouder over de 
stand van zaken van zwembad en 
cultureel centrum De Brink in Zel-
hem en de informatievoorziening 
naar de inwoners. Verder is o.a. 
gesproken over:

 

Het bestemmings- en exploitatie-
plan vormen de basis voor de gefa-
seerde herstructurering en uit-
breiding van recreatiepark Dorado 
Beach in Olburgen en lagen begin 
dit jaar ter inzage. Tegen het ont-
werpbestemmingsplan kwamen 
15 zienswijzen binnen. De raad 
stelde het ontwerpbestemmings-
plan gewijzigd en het exploitatie-
plan ongewijzigd vast en stemde 

daarnaast in met een aanvulling op 
het gemeentelijk Recreatiebeleid 
(voor: VVD, CDA,  GroenLinks, D66 
en GBB, tegen: PvdA)

 De raad stemde in met het bestem-
mingsplan, dat voorziet in een pla-
nologische regeling voor het zui-
delijke deel van het oorspronkelij-
ke landgoed ‘Wientjesvoort’ tussen 
Vorden en Kranenburg. Voor het 
noordelijke deel stelde de raad al 
in 2010 een bestemmingsplan 
vast. Het bestemmingsplan voor-
ziet o.a. in herinrichting van de 

 zone rond de beek, opheffing van 
(camping)standplaatsen en reali-
satie van 30 recreatiewoningen, 
renovatie van het woonhuis en 
herbouw van een vervallen schuur 
(voor: VVD, CDA, tegen: PvdA, 
GroenLinks, D66 en GBB)

 Met de jaarstukken geven b en w 
verantwoording af aan de raad 
over het gevoerde bestuur in het 
begrotingsjaar 2011. De raad stel-
de de jaarstukken 2011 unaniem 
vast. Ook bestemde de raad een 
bedrag van € 1.380.200 voor een 
aantal budgetoverhevelingen van 
2011 naar 2012 en een bedrag van 
€ 2.702.800 ten gunste van de 

 algemene reserve (PvdA, Groen-

Links, GBB en D66 stemden tegen). 
Een amendement over een alter-
natieve budgetoverheveling van 
PvdA, GroenLinks, GBB en D66 
haalde het niet

e

 De tussenrapportage is een tus-
sentijdse verantwoording van het 
college aan de raad. Hierin wordt 
aangegeven in welke mate de doe-
len van de raad, opgenomen in de 
programmabegroting 2012-2015, 
vorderen. De vastgestelde begro-
ting 2012 kent een overschot van 

 € 145.000,-. De raad stemde una-
niem in met de afwijkingen ten op-
zichte van de meerjarenbegroting

2012
 De raad stemde met algemene 

stemmen in met deze nota, om het 
gebruik van de vrije reserves 
transparant te maken. Een amen-
dement van PvdA en GroenLinks 
haalde het niet

 De raad nam kennis van de voor-
gestelde richting van de Achter-
hoekse Groene Energie Maat-
schappij (AGEM) en maakte wen-
sen, suggesties en vragen kenbaar 
aan het college. De Achterhoek 
heeft de ambitie om in 2030 ener-
gieneutraal te worden. Om deze 

ambitie te kunnen waarmaken is 
er het voornemen om de AGEM op 
te richten. De AGEM moet er (naast 
initiatieven gericht op energie-effi-
ciency en energiebesparing) voor 
zorgen dat een belangrijk deel van 
de in de Achterhoek gebruikte 
energie duurzaam tot stand komt

 Samen met 15 gemeenten is er 
een uniforme Algemene Verorde-
ning Ondergrondse Infrastructu-
ren (AVOI) tot stand gekomen. 

 De AVOI zorgt voor een uniforme 
procedure voor het aanleggen, 

 instandhouden en opruimen van 
 kabels en leidingen in openbare 

gronden voor alle netbeheerders. 
De raad trok de Telecommunicatie-
verordening Bronckhorst in en 
stelde de AVOI-UNOG 2012 vast 

 De raad trok de legesverordening 
2011 in en stelde die van 2012 
vast. Hiermee speelt de gemeente 
in op noodzakelijk actualisering 
van de legesverordening tijdens 
het jaar als gevolg van veranderde 
wet- en regelgeving en praktijk

 De raad nam een nieuw voorberei-
dingsbesluit voor dit plan

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens 
de vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl. De eerstvol-
gende gemeenteraadsvergadering 
is op 21 juni a.s. met als onderwerp 
Toekomstbestendig Bronckhorst. 
Op 28 juni a.s. vindt de reguliere 
raadsvergadering van juni plaats.

stichting Oranje Comité Vierakker-Wichmond

07.00 tot 22.00 uur, de Olde Schuure

 Hietmaat op 30 juni, 28 juli en 1 september 2012, W.A.M. Weerink
-

en een lunapark, 30 augustus van 21.00 tot 00.00 uur, 31 augustus van 13.00 tot 00.00 uur en  
1 september van 08.00 tot 01.30 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiks-

30 september van 10.00 tot 16.00 uur, afsluiten van een gedeelte van de Van Heeckerenweg en de 

uur, Pallandt van Keppel stichting

2012 van 12.00 tot 17.00 uur, Bronckhorster oogstfeest Rha
-

vergunning tent op 15 en 16 juni 2012, Aviko bv
-

-
tus 2012, stichting Oranje Comite Vierakker Wichmond

-
-

 Voormalige gemeente Vorden, op grond van artikel 5 van de Verordening Winkeltijden gemeente 

Vordense Ondernemers Vereniging

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.

Ontvangen op 15 mei 2012:  

Ontvangen op 16 mei 2012: 

Aanvragen Ontvangen op 17 mei 2012: 

Ontvangen op 18 mei 2012: 

Ontvangen op 21 mei 2012: 

Ontvangen op 22 mei 2012: 

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 16 maart 2012: 

Ontvangen op 21 mei 2012: 

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

Afgegeven op 14 mei 2012:

een tent, 1 juni 2012 van 14.00 tot 02.00 uur, H.A. Schieven

Drank- en Horecawet, 16 juni van 20.00 tot 01.00 uur en 17 juni 2012 van 12.00 tot 21.00 uur, 

Afgegeven op 15 mei 2012:

16.00 tot 22.00 uur, stichting skeelermarathon Vorden
Afgegeven op 16 mei 2012:

voor motoren op 11 juli, vogelschieten op 14 juli en optocht op 15 juli 2012, schutterij Eendracht 
Maakt Macht

14.00 tot 01.30 uur, 24 juni van 11.00 tot 00.30 uur en 25 juni van 10.00 tot 00.30 uur, terrein 

Verleende vergunningen

Uit de raad



Openbare bekendmakingen - vervolg

Afgegeven op 23 mei 2012:
 

Afgegeven op 24 mei 2012:

 

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Geweigerde omgevingsvergunningen 

Verlengen beslistermijn 

Tijdelijke Gehandicaptenparkeerplaats 

 

 Tijdelijke verkeersmaatregelen

 

 

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied; Groeneweg 13 Hummelo, 
Meeneweg 13 Zelhem en Wolfersveenweg 14 Halle’ (melding art. 1.3.1 Bro)

2

Bestemmingsplannen

Wegwerkzaamheden

Verordeningen gemeenteraad

1

2

Gemeentelijke regelgeving algemeen
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Bouwkavels collectief particulier opdrachtgeverschap in Hummelo
De gemeente Bronckhorst verloot 6 bouwkavels voor starterswoningen aan 
de Beatrixlaan en 2 bouwkavels aan de Keppelseweg in Hummelo. U bent 
vrij in keuze van architect of aannemer. De starterswoningen komen tot 
stand met Collectief Particulier opdrachtgeverschap (CPO). De twee andere 
kavels zijn voor particulier opdrachtgeverschap. De Nederlandse Goudaankoop b.v. is nu ook aanwezig in uw stad. Betrouwbaarheid, 

bekwaamheid en eerlijkheid zijn voor ons vanzelfsprekend. Deze kenmerken, evenals 
meer dan 20-jarige ervaring met standplaatsen in vele steden, zijn grotendeels 
verantwoordelijk voor het succes van De Nederlandse Goudaankoop b.v.
Uw sieraden op echtheid en waarde laten taxeren is geheel vrijblijvend.
Na een nauwkeurige taxatie kunnen wij u een prijs bieden en als u hiermee akkoord 
gaat, kopen wij uw sieraden direct, tegen contante betaling.

Wij betalen de
hoogste dagprijs!

Het loont om langs te komen!
www.denederlandsegoudaankoop.nl

Vorden - Zutphenseweg 1A

 Doetinchem Zutphen
 Waterstraat 30-32 Korte Hofstraat 14

Tevens vestigingen in Arnhem/Lochem/Deventer/Huissen/Barneveld/Wageningen/Haaksbergen

Alle filialen geopend van dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur

  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

HENGELO GLD.  Vraagprijs € 189.000,-- k.k.

Hoge Es 23 - Volledig gemoderniseerde HOEKWONING 
met 2 slaapkamers, diepe achtertuin, nieuwe geïsoleerde 
 stenen schuur en oprit voor 2 auto’s. Bouwjaar 1987. Inhoud 
± 250 m2. Perceelsopp. 252 m2. In 2008/2009 is vernieuwd 
o.a. inbouwkeuken, sanitair, badkamer, vloeren en meterkast. 
Deze onderhoudsvrije woning verkeert in verzorgde staat.

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T
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Open Dag
Zaterdag 2 juni
vanaf 10 uur

Op zaterdag 2 juni zet Radio Ideaal / IdeaalTV de deuren wagenwijd open 
voor kijkers en luisteraars. Op deze dag kan iedereen zelf zien en horen 
hoe en vooral wie bij de lokale omroep programma’s maakt.

De open dag is de start van de Week van de Lokale Omroep.
Een hele week lang wordt in heel Nederland aandacht besteed aan het werk 
van de lokale omroep.

Op zaterdag 2 juni is iedereen tussen 10.00 en 17.00 uur welkom aan de
Stationsstraat 32a in Zelhem. Alle informatie vind je op www.ideaal.org
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HCI ZET DE BLOEMETJES BUITEN

SIERBESTRATING

AFHAALCENTER

MET DE ZOMER VOOR DE DEUR PROFITEERT U BIJ HCI VAN
SPECIALE ACTIES IN DE MAANDEN JUNI EN JULI

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 - Ulft Ettenseweg 39 (geen keukens en badkamers) - Zevenaar Ampèrestraat 3 (geen keukens) - Elst Nieuwe Aamsestraat 30 (geen keukens en badkamers)

NIEUW BIJ HCI

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

ACTIE GAAT IN OP MOMENT VAN PLAATSING
GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW

HCI. DOET JE HUIS GOED. 

GEBAKKEN STRAATSTENEN
WAAL- EN DIKFORMAAT
DIVERSE KLEUREN VANAF:

ABBEYSTONES
20X30X6 CM 
DIVERSE KLEUREN

GRIND EN SPLIT
IN 25 KG EN BIG BAGS A 500-750-1500 KG
DIVERSE SHOWTUIN SOORTEN
VOOR SOORTEN ZIE ONZE WEBSITE 15% KORTING

€ 11,90 P/M2

€ 29,50 P/M2

SUNSHOWER - DOUCHEND BRUIN WORDEN
EEN COMBINATIE VAN WELLNESS EN LUXE. INFRAROOD EN UV-LICHT 
TIJDENS HET DOUCHEN. KOM NAAR ONZE SHOWROOM IN HENGELO EN 
INFORMEER NAAR DE SCHERPE PRIJZEN.

FEIN MULTIMASTER QUICK-
START EDITION
DE UNIVERSELE ALLESKUNNER TEGEN EEN 
ACTIEPRIJS

INCLUSIEF 23 ACCESSOIRES VOOR ALLE 
BASISTOEPASSINGEN. GELEVERD IN 
ROBUUSTE SPORTTAS.

COMPLETE SET VOOR € 199,00

Algemeen telefoonnummer (0575) 46 81 81 

Verkoop:

Klein Hesselink Makelaars
Prinses Irenestraat 3

7021 CG  Zelhem
Tel. (0314) 625 113

info@klein-hesselink.nl

www.kleinhesselinkmakelaars.nl

Deze mooie woningen met vrij zicht op de omliggende weilanden en gesitueerd op ruime 

kavels worden hoogwaardig afgewerkt en kunnen optioneel voorzien worden van een garage. 

De woningen zijn aan te passen (afmeting, indeling, stijl en luxe) naar uw eigen wensen.

691

Hengelosestraat 1 € 343.500 v.o.n.

71

TE KOOP 3 vrijstaande woningen te Keijenborg

www.de-eikenboom.nl

EIGEN WONING INRUILEN!
Vraag Klein Hesselink Makelaars naar de mogelijkheden. Bel (0314) 625 113

Sint Janstraat 71 € 365.000 v.o.n.Sint Janstraat 69 € 299.000 v.o.n.
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In samenwerking met de Europese 
bond de UEM en de nationale bond 

de KNMV organiseert de Halmac uit 
Halle de derde wedstrijd voor het Eu-

ropees kampioenschap motocross in 
de klassen 65 en 85 cc.

Als aanvoerder van het klassement 
van de 85 cc komt de Duitser Tilo 
Wittlerbaumer naar Halle. In het tus-

senklassement heeft hij slechts zes 
punten voorsprong op onze landge-
noot tevens clublid Davy Pootjes uit 
Ammerzoden. Davy zal er alles aan 
gelegen zijn om Halle als nieuwe lei-
der van het klassement te verlaten. 
Om hiervoor de daad bij het woord 
te voegen werd onder leiding van 
de KNMV motocrosstrainers Marcel 
Hartman en Arwald Nijland op za-
terdag 19 mei een trainingsstage op 
circuit “de Kappenbulten” afgewerkt. 
Hierbij werd vooral aandacht besteed 
aan het goed aansturen en springen 
van de vele moeilijke springbulten op 
het Halse circuit en het rijden van de 
juiste lijnen. Naast Davy namen ook 
de andere KNMV selectie rijders en 
een aantal Nederlandse deelnemers 
aan deze EK wedstrijd deel aan deze 
trainingstage.
In totaal hebben zich in de 85 cc 
klasse 65 rijders ingeschreven. Tij-
dens de kwalificatietrainingen, die 
op de zaterdagmiddag gehouden 
worden, moeten zij gaan strijden om 
de 40 plaatsen die recht geven op een 
startplaats op de zondag. Ook Bas 
Vaessen (Swalmen) maakt met een 
derde plaats in het tussenklassement 
ook aanspraak op een podiumplaats 
in Halle. Dat het Kappenbultencir-
cuit hem wel ligt bewees hij tijdens 
de ONK van 11 maart j.l, door toen 
de dagoverwinning op zijn naam te 
schrijven. Outsiders voor de overwin-
ning zijn ook de Brit Conrad Mewse 
en de Belg Cyril Genot. De regionale 
inbreng in deze klasse komt van Don-
ny van Wessel, Damian Bergevoet 
(beiden Doetinchem), Juell Peeters 
(Velswijk) en thuisrijder Marco Leer-
ink (Halle).
In de klasse 65 cc worden de eerste 
drie plaatsen in ingenomen door cou-
reurs uit Zweden. Filip Olsson voert 

het klassement aan met 87 punten,
gevolgd door Rasmus Halansson met
78 punten en Arwid Makinen met
65 punten. Slechts een puntje ach-
ter Makinen staat Twan van Essen
(Lunteren) op de vierde plaats. Ravio
Dankers uit Heesch bezet de zevende
plaats. Naast deze beide rijders be-
staat de Nederlandse inbreng uit Ry-
an de Beer (Made), Brian van de Klij
(Geldermalsen), Stef Karssemakers 
(Boxtel), Jeroen Bussink (Ulft), Mack
Bouwense (Gouda), Raf Meuwissen 
(Sint Joost), Stef Nesselaar (Uddel) en
Tim van Dooijeweerd (Oudeschild). 
Van deze rijders wist Raf Meuwis-
sen tijdens de eerste wedstrijd in het
Deense Sonderborg een manche op
zijn naam te schrijven. Helaas wist
hij door een valpartij in de tweede 
manche niet tot scoren te komen. In
Culitzch kwam Raf, mede door een
lekke voorband in de eerste manche,
niet verder dan een 13e plaats in het
dagklassement.

Op zaterdag 2 juni en op zondag 3
juni beginnen de trainingen om half
negen. Op zondag 3 juni zal om half
één het starthek voor het eerst val-
len voor de rijders in de 85cc klasse.
Het bijprogramma wordt op zater-
dag gevormd door de rijders van de
Bonenberg Suzuki Cup en op zondag
door de crossers van de 125 cc Jeugd.
Alle klassen rijden op zondag twee
manches. De entree bedraagt voor
personen van 13 t/m 15 jaar betalen €
5,-- en vanaf 16 jaar is de entree € 10,-
-. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis
toegang. Genoemde bedragen zijn 
excl. stalling en programmaboekje
dit kost € 2,-. Meer informatie over
het evenement kan verkregen wor-
den via de website van de HALMAC
(www.halmac.nl).

Europese motocross jeugd komt naar Halle

Halle - Na de wedstrijden in het Deense Sonderborg en het Duitse Cu-
litzch komt de motocross jeugd uit noord en west Europa in het week-
end van 2 en 3 juni naar circuit “de Kappenbulten” te Halle.

Foto copyright PR Halmac. Fotograaf: Dhr. B. Hilferink.

Tijdens het project dat ongeveer ze-
ven weken duurt, komen geheim-
schrift, moderne communicatiemid-
delen, braille, maar ook drukwerk 
en kranten aan bod. Voor de twee 
laatstgenoemde disciplines waren de 
kinderen bij Weevers Grafimedia aan 
het juiste adres. 

Na de ontvangst in de kantine kre-
gen de kinderen een korte uitleg over 
wat er allemaal nodig is drukwerk te 
produceren. Vervolgens werden er 
groepjes gevormd die onder begelei-
ding van medewerkers van Weevers 
Grafimedia een rondleiding door het 
bedrijf kregen. Op de afdeling pre-
press zagen de leerlingen onder meer 
wat er allemaal met inhoud kan 
worden gedaan voor de producten 
daadwerkelijk gedrukt worden. Ver-
bazing en vaak een lach waren van 
de gezichten af te lezen toen er met 
Photoshop werd gespeeld. 

Ook in de drukkerij was er veel inte-
ressants te zien. Daar kwam alles sa-
men wat de leerlingen tijdens de in-
troductie en op de afdeling prepress 
hadden geleerd. De leerlingen keken 
nieuwsgierig in de persen om te zien 
wat er op het papier was getoverd.
Na een verfrissend bekertje ranja, een 
lekkere koek en een schat aan kennis 
over drukwerk, gingen de leerlingen 
van De Sterrenboog weer terug naar 
Beltrum.

De Sterrenboog Beltrum krijgt les bij 
Weevers Grafimedia

Vorden/Beltrum - Je onthoudt 
iets het best als je het met ei-
gen ogen ziet. Daarom kwamen 
de leerlingen van basisschool 
De Sterrenboog uit Beltrum op 
woensdag 23 en vrijdag 25 mei 
naar de vestiging van Weevers 
Grafimedia in Vorden. Bij het 
verlaten van het bedrijf waren ze 
van alles te weten gekomen over 
drukwerk. De rondleidingen wer-
den gegeven in het kader van het 
project communicatie waar de 
leerlingen uit groep 4 tot en met 
8 aan meedoen.

Nieuwsgierig kijkt een leerling van De Sterrenboog uit Beltrum wat er uit de drukpersen van Weevers Grafimedia tevoorschijn komt.

Uitslag van de vijfde avond van de 
zesde competitieronde van Bridge-
club Bronkhorst, gespeeld op 24 mei 
2012 in Toldijk.
A-lijn: 1. Hennie van Druten & Gon-
nie Hulleman 60,83 %; 2. Guy & Mi-
guel Mendes de Leon 58,75 %; 3. An 
Wortel & Nel Hendriks 57,92 %. 
B-lijn: 1. Theo Schut & Theo Damen 
64,58 %; 2. Els van der Jagt-Kremer 
& Silvia Schreiber 61,25 %; 3. Gerda 
Schuurman & Gerda Tankink 57,92 
%. 
C-lijn: 1. Gerti Hissink & Theo van 
Aalst 62,08 %; 2. Paulien Gasseling & 
Mini Peters 58,75 %.; 3. Jos Jehee & 
Theo Geurts 57,08 %. 
Dat mensen er deze laatste avond 
nog éven voor gingen, moge duidelijk 
zijn. Wat een scores! 
Zoals eerder vermeld is komende 
donderdag 31 mei, een Feest/Eind-
drive van het competitieseizoen. 
Daarna wordt een ieder uitgenodigd 
om bij onze vereniging te komen spe-
len. Met een entree van 2 euro p.p. 
worden per lijn, kleine prijsjes ver-
zorgd. U bent Van Harte Welkom! U 
kunt u aan, dan wel afmelden met 
een sms of door te bellennaar 06-
28633453 (niet inspreken) Een harte-
lijke bridgegroet, Silvia Schreiber.

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

Mail en win!
een 

Bed & Breakfast 
arrangement

www.winnenmetweevers.nl
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De uitvoering van de WMO is sinds 
2007 een taak van het gemeentebe-
stuur en deze taak wordt verder uit-
gebreid. Meer taken uit de AWBZ, 
zoals extramurale begeleiding, wor-
den overgeheveld naar de WMO en 

dus ook naar de gemeente. Wilt U
weten hoe het allemaal zit en hoe 
de maatschappelijke ondersteuning
geregeld is in de gemeente Bronck-
horst? Bent u vrijwilliger in de zorg,
mantelzorger of maakt u gebruik van
voorzieningen uit de WMO of heeft
u hiervoor een PGB? Hebt u vragen 
hierover aan de FNV of aan de wet-
houder? Kom dan op woensdag 30 
mei om 19.00 uur naar Hotel Leem-
reis, Spalstraat 40 in Hengelo Gld. De
avond is voor zowel leden van de FNV
als niet-leden, iedereen is welkom.

Informatieavond
Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning
Hengelo - Op woensdag 30 mei 
wordt door FNV lokaal Bronck-
horst en FNV Bouw een informa-
tieavond georganiseerd over de 
WMO. Aanwezig hierbij is ook de 
verantwoordelijke wethouder Jo-
sephine Steffens.

De gehele dag zijn er tal van activitei-
ten. Tussen 11.00 en 16.00 uur geeft 
een ervaren kok een aantal demon-
straties, hoe op eenvoudige wijze een 
lekkere maaltijd bereid kan worden 
op de camping. Veder kunt u ken-
nismaken met het spel Djembé. De 
gehele dag verzorgt Scouting Sweder 
van Voorst kinderactiviteiten, zodat 
u volop de gelegenheid heeft infor-
matie te vergaren. ’s Avonds verzorgt 
een tweede kok een 4-gangen diner. 

De culinaire fietstocht wordt geor-
ganiseerd door Atelier de Beleving. 
Deelnemers starten om 12.30 uur 
op de camping en fietsen gezamen-
lijk langs een aantal boeren. Bij deze 
boeren wacht een korte rondleiding/
excursie en worden verse producten 
meegenomen (o.a. aardappels, aard-
beien en asperges). Die verse produc-
ten zijn later onderdeel van het diner. 
Dit programmaonderdeel is om 20.30 
uur afgelopen. 

Voor groepen vanaf 15 personen 
kan de culinaire fietstocht op maat 
gemaakt worden. Rekening zal ge-
houden worden met persoonlijke 
wensen. Opgeven voor deze culinaire 
fietstocht kan via www.atelierdebele-
ving.nl of door te bellen met Gidy van 
Gaans (06-37192664). Wilt u optimaal 
genieten van de open dag, dan kunt 
u ook overnachten op de camping 
tegen een speciaal tarief. Twee perso-
nen kunnen 2 aaneengesloten nach-
ten kamperen voor een gereduceerde 
prijs. Meer informatie over de cam-
ping, de open dag en de speciale aan-
bieding kunt u vinden op de website: 
www.boerencampingremmelink.nl. 
Ook kunt u bellen met de familie 
Remmelink (06-50859294).

Boerencamping Remmelink

Eten op de camping

Drempt - Op 10 juni is het open dag bij Boerencamping Remmelink aan 
de Bronksestraat 2. Deze dag staat in het teken van eten op de camping. 
In samenwerking met Atelier de Beleving en een tweetal koks wordt 
het een dagje genieten van alles wat Drempt en omgeving culinair te 
bieden heeft. Een van de hoogtepunten van die dag is een ‘producten’ 
fietstocht. Aanmelden voor deze culinaire fietstocht kan nog.

In deze samenkomst, die om 16.00 
uur begint, zal evg. Feike ter Velde 
uit Zeewolde spreken over het the-
ma: “Leven uit de volheid van de 

Geest. Hoe doe je dat?” Muzikale me-
dewerking wordt verleend door het 
duo “De moeite waard” en het Gos-
pelkoor “Inspiration - Vorden” o.l.v. 
Piet Piersma. René Veenhuis (piano) 
zal de samenzang begeleiden. De toe-
gang is gratis en na afloop is er koffie.
Iedereen is van harte welkom. Voor 
meer info tel. 0314-622878. www.
stichtingdeopdracht.nl Zie ook de ad-
vertentie elders in de krant.

Feike ter Velde, naar Zelhem
Zelhem - “Stichting De Opdracht” 
heeft op D.V. zondagmiddag 3 juni 
een zang- en ontmoetingsdienst  
georganiseerd in Zelhem. Dit zal 
plaatsvinden in Cultureelcentrum 
De Brink aan het Stationsplein.

DE OPBRENGSTEN WAREN 
ALS VOLGT VERDEELD:
Baak  30 kg
Olburgen  100 kg
Vorden  150 kg
Kranenburg  100 kg
Wichmond  20 kg

De opbrengst van de ingezamelde 
kleding gaat naar de projecten van
Cordaid Mensen in Nood. Voor meer
informatie over Sam’s Kledingactie 
en de gesteunde projecten kan men
kijken op www.samskledingactie.nl
of bellen naar 073-687 1060.

Opbrengst 
Sam’s Kledingactie
Regio - Op zaterdag 14 april heeft Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood in Gemeente Bronckhorst een kledinginzameling gehouden. In
totaal werd er 400 kg kleding ingezameld.

Zondag 3 juni vindt er vanaf de feest-

tent om 10.00 uur een Oldtimer trek-
kertoertocht plaats. Op vrijdagavond
1 juni organiseert de buurtvereniging
in samenwerking met jongerenver-
eniging Jong Gelre Ruurlo het wipe-
outspel met in de tent een optreden
van de band De Draad Kwijt. Zondag
3 juni tussen 13.00 en 17.00 uur
maakt muziekkapel De Berkelkapel
uit Haarlo er op De Bruil voor jong 
en oud er weer een gezellige middag
van. Iedereen is dan ook weer van
harte welkom. Voor het totale feest-
programma, informatie, toegangs-
prijzen en het reserveren van kaar-
ten: zie de website www.debruil.nl

Boh Foi Toch op Bruils Feest
Ruurlo - Tijdens het jaarlijkse 
Buurtfeest van Buurtvereniging 
De Bruil en Omstreken zal op za-
terdagavond 2 juni de bekende 
Achterhoekse band Boh Foi Toch 
optreden. Het Buurtfeest vind zo-
als altijd plaats in een tent achter 
café ‘ t Haantje aan de Stapeldijk. 
Kaarten voor het optreden van 
Boh Foi Toch zijn voor iedereen 
in de voorverkoop verkrijgbaar 
en te reserveren via de website 
www.debruil.nl Het optreden be-
gint om 21.00 uur.

Ted and the Hapjes is ontstaan uit 
een paar gezellige brainstormavon-
den waarin een aantal muzikanten 
het met elkaar eens was, dat het tijd 
werd voor iets anders dan altijd maar 
brullen met de gitaar. De insteek is 
en soort vrolijke akoestische rock & 
roll met leuke vondsten en liedjes 
waarbij de toeschouwer na een aantal 
maten denkt ... ojaaa dat liedje ken 
ik. Daarnaast ‘covert’ de band liedjes 
zoals ze bedoeld zijn, zonder ze om 
te bouwen. Er wordt daarbij gebruik 
gemaakt van de diverse snaar- en per-
cussie-instrumenten.

Op de setlist staan nummers van Tina
Turner, Beatles, Rolling Stones (oude
klassiekers) en daartegenover Prince,
The Eurythmics en Lady Gaga e.d.
als nieuwe klassiekers. De muzikale
hap wordt geserveerd op een mooi
dienblad, voorzien van een muzikale
noot en een dressing met smakelijke
humor.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.

Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Ted and the Hapjes bij 
LIVE@IDEAAL.ORG
Zelhem - Woensdagavond 6 juni 
speelt de band ‘Ted and the Hap-
jes’ tussen 20.00 en 22.00 uur live 
in het programmalive@ideaal, 
dat vanuit Café ‘de Mallemolen’ 
in Zelhem wordt uitgezonden.

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

Koolwijk Lijsten is een groothandel 
lijstenmakerij, vooral bedoeld voor 
bedrijven, bijvoorbeeld kunstenaars, 
fotografen en winkels. Na vele jaren 
vanuit Arnhem te hebben gewerkt, 
is het bedrijf vorig jaar naar Baak 
gekomen. Het is niet alleen gespeci-
aliseerd in onder andere het inlijsten 
van foto’s, schilderijen en shirts, ze 
hebben daarbij enorme keuze uit op 
maat gemaakt lijstwerk, passe-par-
touts en glaswerk, maar ook het op-
spannen van doeken, lijmen en lami-
neren van foto’s en prenten. Verder 
houdt Koolwijk Lijsten zich project-
matig bezig, zoals onder andere voor 
hotels en schepen. 
“We doen alles zelf,” lacht Robin 
Koolwijk. “We halen het werk op, 
maken de opdracht in orde en bren-
gen het werk weer terug. We hebben 

de beschikking over eigen bussen die 
door heel Nederland en België rij-
den.” 
De eigenaren van Koolwijk Lijsten 
vertegenwoordigen de elfde genera-
tie lijstenmakers. “De elfde genera-
tie vergulders eigenlijk, dat houdt 
in bladgoudbelegger. Lijsten werden 
vroeger verguld. Dat heeft mijn vader 
ook gedaan, hij is de enige hier on-
der het dak die nog kan vergulden. 
In het Marinemuseum in Den Hel-
der is een maquette van de Gouden 
Sloep, die nog door mijn voorouders 
is belegd,” vertelt hij trots. Op dit mo-
ment werkt Robin met vader Bas en 
broer Bastiaan in de werkplaats van 
de lijstenmakerij. Zijn vrouw Bianca 
doet kantoorwerk en zal de galerie 
Kunsthandel Baak runnen. 
“De Kunsthandel heeft me altijd ge-

trokken, zelfs toen ik nog op school 
zat,” vertelt Robin. “Mijn oma had 
een kunsthandel tot haar 86ste en 
iedere vrijdag na school ging ik daar 
naartoe om de etalage op te maken.” 
Zijn ouders had eerder kunsthandels 
in Rotterdam en Waalwijk. 
Hij zocht zijn studie in een andere 
richting, leerde voor Hovenier en zat 
zelfs even op zee. “Het familiebedrijf 
wilde ik niet in,” lacht hij. “Maar op 
een gegeven moment ben ik er toch 
ingerold. Maar ik moet eerlijk zeg-
gen, ik vind het heel leuk werk.” 
“Wij zijn begonnen in de koeienstal 
van mijn ouders in Lopik,” vertelt 
Robin verder. 
“We zijn daarna naar Arnhem ge-
gaan met de lijstenmakerij en zijn 
daar vijf jaar gebleven. Het afgelopen 
jaar zijn wij naar Baak gekomen, wat 
dichter bij huis. In Baak hebben wij 
nog meer ruimte voor onze klanten. 
Er hangen veel monsters van lijsten 
waaruit een goede keus kan worden 
gemaakt.” 
Er is in de Kunsthandel Baak kunst 
te koop. Robin betrekt zeefdruk-
ken en originele WildLife Kunst van 
handelaren en kunstenaars. “Ik ga 
langzaamaan een collectie opbou-
wen, voor elk wat wils,” legt hij uit. 
Er hangt al werk van onder andere 
Corneille, Herman Brood, Cees Has-
man, Patty Harpenau en Mark Twain. 
“Meestal ben ik voor de galerie zelf 
op zoek naar kunst en probeer daar-
voor met kunstenaars in gesprek te 
komen,” vertelt Robin. “Kunst is 
leuk, zo veelzijdig.” 
Koolwijk Lijsten en Kunsthandel 
Baak, Dambroek 10a, 7223 DV Baak, 
telefoon (0575) 441155. Meer infor-
matie staat op www.koolwijklijsten.
nl. Kunsthandel Baak, ook bereikbaar 
via de Zutphen Emmerikseweg, is 
geopend elke donderdag, vrijdag en 
zaterdag. De officiële opening vindt 
plaats op 1 juni om 19.30 uur.

Nieuw: Kunsthandel Baak

Baak - Kunsthandel Baak, de nieuwe bedrijfstak van de familie Kool-
wijk, bekend van de groothandel lijstenmakerij Koolwijk Lijsten zal 
op 1 juni vanaf 19.30 uur open gaan. De winkel is aan de voorzijde van 
het pand, waar naast een grote keuze aan lijsten voor particulieren, 
vooral veel kunst te koop is.

Koolwijk Lijsten en Kunsthandel Baak.
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Kasteelvrouwe Karin de Rouw ver-
welkomde de genodigden, kunste-
naars, bestuursleden van de stichting 
Kunst&Cultuur en de werkgroep 
Kunst10daagse, sponsoren en sup-
poosten die de rondleidingen gaan 
verzorgen in het kasteel. “Ik heb de 
grote blijdschap dat ik in dit mooie, 
prachtige kunstwerk mag wonen. 
Het is iets ouder dan de meeste kunst-
werken van u, maar ik vind: ‘kunst is 
van alle tijden, kunst verbindt men-
sen, kunst raakt mensen’. Niet al-
leen degene die het maakt, maar ook 
de mensen die het bekijken. Kijkt u 
straks rustig rond. Dat jullie maar 
veel bezoekers krijgen.” 
Johan de Boer, voorzitter van de 
Stichting Kunst&Cultuur Bronck-
horst, bedankte haar voor de bij-
zondere gastvrijheid, die bij de ope-
ning werd ervaren. Zij ontving een 
prachtig gemengd boeket bloemen, 
dat de verschillende kunstvormen 

vertegenwoordigde. Ook alle andere 
betrokkenen, met name de gemeente 
en de VVV, kregen hartelijke dank-
woorden. De werkgroepleden kregen 
als dank een fles echte Achterhoekse 
Kunstwijn aangeboden, een initiatief 
van de wijnbouwers van Wijnboer-
derij ’t Heekenbroek, Wijngoed Kra-
nenburg en Wijnhoeve Elanova. De 
vrijwilligers die in het kasteel aan de 
slag gaan een fraaie roos. 

“Kunst kan hier in Bronckhorst de 
grenzen tussen de oorspronkelijke 
gemeenten van Hengelo, Zelhem, 
Vorden, Steenderen, Hummelo en 
Keppel niet alleen openen, maar zelfs 
laten verdwijnen,” aldus Johan de 
Boer. “Het is een culturele activiteit, 
geheel Bronckhorst omvattend en 
vanuit heel Bronckhorst ontstaan. De 
Kunst10daagse Bronckhorst is een 
begrip geworden in Bronckhorst, in 
de Achterhoek en zij gaat dat wor-

den in heel Nederland.” 

Wethouder Paul Seesing gaf aan wel-
ke plaats de Stichting Kunst&Cultuur 
Bronckhorst en de Kunst10daagse 
Bronckhorst in de gemeente Bronck-
horst inneemt. “Je moet dat analyse-
ren en weten welke doelstellingen de 
stichting heeft,” aldus de wethouder. 
“De eerste doelstelling die genoemd 
staat is: ‘het bevorderen van de bele-
ving van de kunst en cultuur door de 
inwoners van Bronckhorst en haar 
bezoekers’. Het tweede is: ‘het sti-
muleren van samenwerking tussen 
kunstbeoefenaars en hun organisa-
ties’ en het derde is: ‘het adviseren 
van het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Bronck-
horst’.” Dat wordt gedaan door het 
organiseren van deze Kunst10daagse 
en netwerkbijeenkomsten. 
Paul Seesing ging in op het belang 
van samenwerking. Kunst moet 
zichtbaar en beleefbaar zijn voor de 
mensen, een mogelijkheid om uit de 
dagelijkse beslommeringen te komen 
en te genieten van de kunst en cul-
tuur. “De Kunst10daagse heeft haar 
plaats dik verdiend,” vindt hij. “Ik wil 
het bestuur van de werkgroep Kunst-

10daagse Bronckhorst en de VVV fe-
liciteren met het resultaat en het feit 
dat dit gedaan is zonder financiële 
bijdrage van de gemeente. De Kunst-
10daagse is niet meer weg te denken 
uit de gemeente.” 
Wethouder Paul Seesing opende de 
zesde Kunst10daagse door de blauwe 
strik los te trekken voor de ingang 
van de overzichtstentoonstelling. 

Van bijna alle deelnemers stond, lag 
of hing er een prachtig werk ruim 
tentoongesteld onder de gewelven 
van de kasteelkelder. Belangstellen-
den kregen er een goede indruk van 
de kunst die tijdens de Kunst10daag-
se kon worden bekeken. Ook de bro-
chure ging graag met de liefhebbers 
mee. 

De kunstenaars kijken tevreden terug 
op deze zesde Kunst10daagse Bronck-
horst. Het eerste weekend kwamen al 
veel bezoekers naar de verschillende 
kunstenaars toe. Al was het soms ei-
genlijk te koud om te fietsen. Met een 
brochure in de hand gingen de kunst-
liefhebbers op pad om een bezoek te 
brengen aan de galerie of het atelier 
naar hun keuze. 

Na een paar rustige dagen stapten de
mensen in het Hemelvaartweekend,
als de zon doorbreekt en het warmer
wordt, op de fiets om een of meer van
de vijf routes te kiezen. Er wordt ge-
interesseerd gekeken naar de kunst,
maar ook zijn er in deze tien dagen
kunstwerken naar een nieuwe eige-
naar gegaan. 
Naast het kijken naar en genieten van
de veelzijdige kunst, konden even-
eens workshops worden gevolgd en
demonstraties bekeken of ontmoet-
ten kunstliefhebbers en kunstenaars
elkaar. 

Kunst is als een geliefde 
Zij geeft en kan geven 
Als wij er voor open willen staan 
Wat het leven versierd 
Wat het leven pleziert 
Zij kan gelukkig maken 
In het leven van verdriet 
Kan zij troost geven 
En in het leven van alledag 
Kan zij herkenning bieden 
Aan een speciale herinnering 
Of een bijzondere ervaring 
Een landschap, een stemming, 
Een voorwerp, een persoon

Kunst10daagse Bronckhorst - 11 mei t/m 20 mei 2012

Genieten van Kunst, Cultuur en Natuur

Bronckhorst - De zesde editie van de Kunst10daagse werd gehouden 
van 11 mei t/m 20 mei 2012. De deuren van 50 ateliers, galeries, mu-
sea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst stonden 
open om bezoekers te ontvangen. In Kasteel Vorden, waar de officiële 
opening plaatsvond, toonden de deelnemers een werk tijdens de over-
zichtstentoonstelling.

Karin de Rouw (r.) heette aanwezigen, met (l.) wethouder Seesing, van harte welkom. Kunst van deelnemers werd tentoongesteld onder de gewelven van de kasteelkelder.

Kunst10daagse is genieten van Kunst&Cultuur. De vijf kunstroutes zijn zeer geschikt om te fietsen naar de verschillende galeries.

EK Jeugd
motocross

2-3 juni 2012 Halle
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Joke en Harry Lowik waren al enige 
tijd op zoek naar een nieuwe, onder-
scheidende aanpak. ,,We hadden geen 
‘wij’ gevoel meer met Fixet. Ook het 
huidige interieur met de daarbij beho-
rende assortimenten was toe aan een 
nieuwe strategie en een eigentijdse 
‘look & feel’. Te vaak blijven onder-
nemers hangen in het jasje dat ze, bij 
wijze van spreken, al tientallen jaren 
dragen. Gevolg is dat de winkel oubol-
lig wordt, niet meer van deze tijd is 
en ook totaal niet meer verrast”, aldus 
het Ruurlose ondernemerspaar. Met 
de nieuwe aanpak onder KlusWijs 
zullen er vele nieuwe assortimenten 
te zien zijn en ook duidelijke accen-
ten worden toegevoegd. Alle onder-
delen van deze nieuwe aanpak staan 
in het teken van rust, duidelijkheid, 
onderscheid, inspiratie en informatie. 
Zo is er een laminaatvloer te bewon-
deren met diverse grote vlakken in 
verschillende uitvoeringen. Ook de 
raamdecoratie is een blikvanger en 
vergemakkelijkt de keuze voor iedere 
consument. Volop inspiratie voor een 
nieuw interieur is te vinden op de bo-
venverdieping (entresol). Opvallend 
in de nieuwe KlusWijs-bouwmarkt is 
het interieur met veel antracietgrijze 
accenten. Ook hebben alle hoge stel-
lingen plaats gemaakt voor stellingen 
met een hoogte van 1,70 meter. Hier-
door wordt de bouwmarkt heel erg 
vriendelijk en straalt deze een enor-
me rust uit. Joke Lowik: ,,Je wordt als 
consument echt vanzelf uitgenodigd 
om eens heerlijk in onze nieuwe win-
kel rond te lopen. Door het verlagen 
van alle stellingen is de bouwmarkt 
bovendien optisch enorm vergroot. 
Het hoofdpad is voorzien van zoge-
naamde Kluscoach borden. De meest 
voorkomende klussen staan daarop 
omschreven. De informatie kun je ter 
plekke downloaden met je smartp-
hone middels de QR-codes.” De gehele 
bouwmarkt beschikt over gratis WiFi. 
Geen smartphone? Dan is er altijd nog 
dezelfde informatie op papier die men 
mee kan nemen.

ACHTHOEKEN
De nieuwe KlusWijs bouwmarkt is 
ook voorzien van een unieke navi-
gatie. Zo tref men geen borden meer 
aan waarop de assortimenten staan, 
maar hangen er vier reusachtige 
achthoeken aan het plafond. De acht-
hoeken zijn opgebouwd uit steiger-
buizen en geven met mooie beelden 
en korte teksten precies aan in welk 
gebied men het product vindt dat 
men zoekt. Heel gemakkelijk en nog 
sfeer verhogend ook. Binnen de nieu-
we assortimenten speelt met name 
ook de aanwezigheid van het Klus-
Wijs huismerk een grote rol. Harry 
Lowik: ,,De KlusWijs huismerken 
worden geproduceerd door vooraan-
staande merkfabrikanten, dus kwa-
litatief zijn ze minimaal gelijk aan 
het bekende A-merk. Prijstechnisch 
liggen de huismerken echter zomaar 
twintig tot dertig procent onder de 
A-merken. Belangrijke assortimenten 
onder het KlusWijs huismerk zijn 
verf, deurbeslag, tuingereedschappen 
en ijzerwaren.”
 
KLUSWIJS KLUSPAS
KlusWijs Ruurlo introduceert ook 
voor haar vaste klanten de KlusWijs 
KlusPas. Uiteraard kan iedere consu-
ment zijn/haar oude Fixet pas omwis-
selen voor de nieuwe Kluspas. Iedere 
klant krijgt met deze KlusPas vijf 
procent van de aankoop op de pas 
gestort. Na twintig aankopen kan het 
saldo flink opgelopen zijn en is dan 
vanaf dat moment ook volledig be-
steedbaar. Toch mooi meegenomen! 
Vanaf de opening op 1 juni zal er 
ruim een week feest zijn bij de bouw-
markt. Zo zijn er zeer spectaculaire 
openingsaanbiedingen, waarbij pro-
ducten zelfs ver onder de normale in-
koopprijs worden aangeboden. Extra 
feestelijk wordt het op zaterdag 2 ju-
ni. Zo worden er die dag gratis suiker-
spinnen en ijsjes uitgedeeld en staat 
er een springkussen voor de kinderen 
op het parkeerterrein van de nieuwe 
KlusWijs aan de Venterkamp. Ook is 

er een Kärcher demonstratie vanuit 
een grote truck. De officiële opening 
vindt donderdagavond 31 mei plaats. 
 
NIEUWE WEG
Joke en Harry Lowik startte als jong 
ondernemerspaar de bouwmarkt in 
Ruurlo in 1993 onder de formule 
Plus Klus in een pand aan de Groen-
loseweg. In 1997 werd de bouwmarkt 
omgebouwd naar Fixet en twee jaar 
later (1999) werd de nieuwe (huidige) 
locatie betrokken met een winkelop-
pervlak van ongeveer duizend vier-
kante meter. 

Nu na vijftien jaar wordt dus een 
nieuwe weg ingeslagen onder de for-
mulevlag van KlusWijs. De opening 
is voor de zeer enthousiaste Joke en 
Harry Lowik en hun medewerkers 
de start van een nieuw avontuur in 
Doe-Het-Zelf land. Voor KlusWijs be-
tekent het de opening van de acht-
tiende bouwmarkt in Nederland 
sinds begin 2011 en de opening van 
de tweede bouwmarkt in de nieuwe 
stijl en de eerste vestiging in deze stijl 
in de Achterhoek.
 
GEDREVENHEID 
KlusWijs is de jongste doe-het-zelf-ke-
ten van Nederland. ,,De ondernemers 
die met ons in zee gaan hebben ech-
ter vaak een zeer lange historie met 
hun vestiging en een lange trouwe 
band met de consument. De kracht 
van de lokale KlusWijs-ondernemers 
in combinatie met de samenbunde-
ling van activiteiten binnen KlusWijs, 
zorgt ervoor dat aan de volgende 
beloftes kan worden voldaan: vak-
kundig, vertrouwd en voordelig”, zo 
verklaart directeur Hans Hortensius 
van KlusWijs BV die vanuit Lieren bij 
Apeldoorn de nieuwe doe-het-zelf- ke-
ten met zes medewerkers aanstuurt. 
Hortensius is uitermate blij dat Joke 
en Harry Lowik voor de nieuwe for-
mule van KlusWijs hebben gekozen. 
,,Het enthousiasme en de gedreven-
heid van Joke en Harry en hun me-
dewerkers werkt aanstekelijk en dat 
ziet de consument terug in de sfeer 
en klantvriendelijkheid.”
 
KlusWijs positioneert zich als: DE 
persoonlijke bouwmarkt van Neder-
land. (zie ook advertentie).

Joke en Harry Lowik gaan nieuwe uitdaging aan!

Fixet Ruurlo omgetoverd naar 
KlusWijs

Ruurlo - De Fixet bouwmarkt van Joke en Harry Lowik aan de Ven-
terkamp in Ruurlo zal op 1 juni haar deuren openen onder de naam 
KlusWijs Ruurlo. Na de overstap van diverse Doeland- en Multimate 
ondernemers, elders in Nederland, is de bouwmarkt van Joke en Harry 
Lowik de eerste Fixet -vestiging die overstapt naar de jongste DHZ- for-
mule van Nederland: KlusWijs.

Het enthousiasme en de gedrevenheid van Joke en Harry en hun medewerkers werkt aanstekelijk en dat ziet de consument terug in de sfeer 
en klantvriendelijkheid.

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

Galerie Wij organiseert deze dag 
een pracht van een kunstmarkt 
voor haar leden. Veel Groenlose 
verenigingen en personen verlenen 
hun medewerking. Zo zullen aan-
wezig zijn: Club van Old Grolsen, 
Internos(promotiekraam en Woz van 
Internos), Compagnie Grolle, Socie-
teit Grolse Wanten, Groei en Bloei, 
Organisatie Slag om Grolle, Groenlose 
Hengelsport Vereniging(visworkshop 
’s morgens) , Oudheidkundige Ver-
eniging,  Kanonnenmaker Frans Nij-
kamp, Gymvereniging Rap en Snel 
zal een grote demonstratie verzorgen 
op de Markt.

TOERISTEN 
Maar ook nagenoeg alle toeristische 
attracties die Groenlo rijk is zullen 
haar medewerking verlenen zo zijn 
10 Juni open: Galerie Wij, Galerie Bas-
ten Asbeck, Stadsmuseum, brouwkel-
ders Lange Gang, RK Calixtus bezich-
tiging en toren beklimmen, Oude 
Calixtus (Slag om Grolle).De Stoom-
houtzagerij is met een promotiestand 
aanwezig en de Vestingstadexpress 
rijd die dag. Maar ook de VVV doet 

mee en Frederik Hendrik verzorgt 
een aantal Stadswandelingen Brou-
werij Den Elshof laat zien hoe je bier
maakt. Gymnastiekvereniging Rap en
Snel zal de middag openen met een 
prachtige demonstratie op de Markt.

KINDEREN
Maar ook aan de kinderen is gedacht.
Zo kunnen de kinderen ritjes maken
met de koets van Toon en Auti. Zal 
Clown Hans weer de mooiste figuren
maken van ballonen. Kinderen kun-
nen geschminkt worden en de specta-
culaire Bungeerun is aanwezig. En er
worden ballonnen uitgedeeld. Maar
ook voor de muzikale noot is gezorgd.
Zo zal orgelman Ben Heetkamp de
sfeer er al goed in brengen en zal aan
het eind van de middag Shuffle en de
Leo Harmonie een fantastisch con-
cert verzorgen op de Markt. Theater
Troep voor Galg en rad zal optreden
op het plein van de Oude Calixtus. 

Kortom voor een geweldig dagje uit 
moet u op zondag 10 juni in Groenlo
zijn. Meer info is te vinden op: 
www.groenlovestingstadpromotion.nl

Vestingdag 10 juni in Groenlo

Groenlo - Na de zo druk bezochte eerste Vestingdag van 30 april (9.000
bezoekers) zijn alle ogen gericht op de tweede vestingdag die van zon-
dag 10 juni. Het begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Deze 
Vestingdag heeft als thema meegekregen ‘Typisch Grolle’ en Groenlo
zal die dag laten zien wat het allemaal in huis heeft.

Ook Toon met zijn pony Auti zijn weer present

Naast Jan Smit zullen tevens Mooi 
Wark, Peter Koelewijn, Fragment 
en nog vele anderen van zich laten 
horen. Ook diverse regionale bands 
zoals de Flamingo’s, Funn XL, Duo 
BlueNote en The 60’s aLive Band leve-
ren hun bijdrage gedurende komend 
weekend. Zoals het publiek inmid-
dels gewend is, wordt het weer een 
daverend succes!
Dit jaar is met name veel aandacht 
besteed aan zaterdagmiddag 2 juni, 
een middag waar zowel aan de kin-
deren als aan ouders en grootouders 
wordt gedacht. ’s Middags zal de 
‘Kiek Uut, ik heb talent’ competitie, 
voor kinderen die in groep 3 tot en 
met 8 zitten, aanvangen en zullen er 

enkele muzikale kinderactiviteiten
zijn. Kinderen die hier alleen of in een
groepje aan mee willen doen kunnen
zich nog opgeven middels talent@
zelhemalive.nl Volgens traditie van
de organisatoren geldt deze middag 
gratis entree en zullen alle kinderen,
inclusief de ouders en opa’s en oma’s
aan het klappen, stampen, zingen,
dansen, bellenblazen, schilderen, ver-
kleden en aan het lopen in de polo-
naise zijn deze middag! Daarnaast is
er voor jong en oud tevens het enige
echte Jan Klaassen Poppenkast The-
ater aanwezig. Dit zorgt geheid voor
geslaagde kindermiddag!

Zoals u ziet; een overvol programma
waar vast wel iets van uw gaarding
bij zit. Ook zijn er deze editie weer 
enkele stunts, zoals een Bruin Buiten-
café, de BB, Bouwe’s Broodjes Balie,
de BBB en een heuse Fonteinbar, iets
wat u zeker nog nooit heeft gezien!
Wilt u alles nog eens op uw gemak
bekijken zodat u zich er geestelijk
en lichamelijk op kan voorbereiden?
Surf dan gerust eens naar www.
zelhemalive.nl voor de allerlaatste
nieuwtjes. Het Zelhem aLive Festival
vindt plaats tijdens het weekend van
vrijdag 1 t/m zondag 3 juni op het ter-
rein van Sporthal De Pol aan de Vin-
cent van Goghstraat te Zelhem. Tot
dan en kiek uut!

Aftellen Zelhem aLive kan 
beginnen!
Zelhem - Nog enkele dagen te gaan voordat ‘t Zelhem aLive Festival
van start kan gaan. Op de eerste dag van dit driedaagse festijn zal 
namelijk niemand minder dan Jan Smit van zich laten horen en de
aftrap geven van alweer de vierde editie van dit jonge, maar al grootse 
evenement op 1, 2 en 3 juni.



Renault Megane Scenic 
Dynamic

1.6 16V 5-drs. Zwart 
met., airco, cruise control, 

t rekhaak, LM-velgen, 2006
Hyundai Matrix 1.6 MPV 5 deurs Groen met. 2003
Volkswagen Passat  1.9 TDI Sedan 4 deurs Zwart met. 2003
Renault Scenic 1.6 16V MPV 5 deurs Blauw met. 2000
Renault Scenic 16 16V aut. MPV 5 deurs Rood met. 2000
Citroën Xsara LM velgen, spoiler, airco, 
   automaat 1.6 16V 5 deurs  Zilver met. 2001
Opel Sintra 7 persoons automaat 
   3.0 XE 5 deurs  Zilver met 2000
Daihatsu Move  automaat 1.0 5 deurs Blauw met. 1998
Peugeot 406 Coupé 2.0  LPG 16V 
   Coupé 3 deurs  Blauw met. 1998

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Fiat  Panda  1.2 8V Emotion Clima control jan-08 35.729 km Zwart € 6.400

Fiat  Seicento  1.1 S feb-04 53.515 km Zwart € 3.250

Hyundai  Getz  1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 km Grijs met. € 6.250

Hyundai  i10  1.1 5drs. I-catcher Cool mrt-08 44.915 km Rood € 6.700

Renault  Scénic  1.6 16v Dynamique Luxe apr-04 131.032 km Grijs € 7.000

Renault  Twingo  1.2 3drs. Authentique Airco jul-08 34.285 km Zwart € 6.250

Seat  Altea  1.6 Stylance mrt-06 81.815 km Grijs met. € 11.000

Toyota Prius 1.5 Vvt-i Automaat 4-drs. Comf. jun-07 122.372 km Beige € 11.750

Peugeot 307
1.6 16v 5-drs. D.sign
mei-07, 133.297 km,

Grijs met., Hatchback € 8.500 

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

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

Verkoop van diverse 
merken aanhangwagens 

en paardentrailers.
Ifor Williams, Anssems en Hapert.

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Dealer van Huzen en Patura.

Alfo Romeo mito 1,4 16v 

DNA nieuwstaat 03/2009 

46,510 km € 11.950
Citroen 2cv6 volledig gerestaureerd rood 1986 33.000 km € 11.500,-

Citroen Xsara Break 1,4 12/2000 174.000 km € 1950,-  

Chevrolet Matiz 0,8 5drs Blauw 03-2007 84.000 km € 3950,-

Daewoo Tacuma 1,8 Airco 11/2000 66.000 km € 3950,-    

Peugeot 307 XS 1,6 16V 5drs zwart 01/2004 129.000 km € 5950,-      

Peugeot 407 coupe 3,0 v6 aut. 2005 73.000 km € 15.500,- 

Opel Astra 1,6 Airco 04/2000 169.500 km € 3450,-

M
M Autobedrijf

Melgers
Opel Astra 1.8 Stationwagon 16V  2007 147.428 km € 9.975
Renault Twingo 1.2, 8V Authentique 2006 34.954 km € 5.750 
Chevrolet Kalos 1.4 5-drs. Spirit 2005 67.946 km € 4.950
Alfa Romeo 147 1.6 Twin spark 16V Veloce Edizione 2003 107.505 km € 6.950
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 automaat 2007 100.452 km € 17.750
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km € 8.950
Peugeot 206 CC 2.0 16V Roland Garros 2004 83.598 km € 7.950
Volvo S60 2.4 Comfort-line 2003 148.725 km € 8.950
Seat Ibiza 1.4 16V 3-drs. Stylance 2004 87.280 km € 7.250
Mazda Premacy 1.i Active 2003 143.948 km € 7.750
Kia Sorento 3.3 V6, automaat Comfort 2008 45.694 km € 17.950
Toyota Corolla 1.3, HB Linea terra 1997 126.585 km € 2.250
Toyota Verso 1.8 16V SOL Cruise 5-pers. 2007 99.170 km € 15.750
Toyota Yaris 1.3 VVT-i 5-drs. Comfort 2009 51.400 km € 11.750

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Peugeot 

 Partner 1.8D 
170C, 1997,
127.177 km

€ 1.750

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

OPEL ASTRA
1600-16V SPORT

2005    € 8.450,-
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOMAAT ELEGANCE 2005  8950
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007  10950
OPEL MERIVA 1600-16V COSMO MPV 2003  5950
OPEL MERIVA 1600-16V COSMO MPV 2005  7950
OPEL CORSA 1200-16V 5-DRS ELEGANCE 2002  4950
OPEL ASTRA 1600-16V -DRS BUSINESS 2007  9450
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006  15750
HYUNDAI I 10 5-DRS ACTIVE COOL 2008  6450
MINI COOPER 1600-16V 2004  10950
MERCEDES C-200 COMBI SPORT-EDITION 2006  14950
BMW 530 D AUTOMAAT/LEER 2005  17950
VOLVO V 70 2.4 T COMFORT 2001  8450
PEUGEOT 206 CC 2.0-16V CABRIO 2003  6950



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

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Kewwen: Kauwen.
  “Marietje wis neet meer hoo ze ’t had, ze zat mor te kewwen 

op een zaddook”.

 B. Zae: “In de zae waezen”. Verzadigd zijn
  “Ik heb genog ehad, ik bun in de zae”.

 C. Inzalte: (Groenten, vlees) in het zout zetten.
  “Vrogger wodn der volle vleis inezaltene”.

Het gaat daarbij om een folder waar 
ouders, grootouders en toeristen al-
lerlei activiteiten in de gemeente 
Bronckhorst kunnen vinden voor 
hun kinderen en kleinkinderen. De-
ze folder viel bijzonder in de smaak, 
omdat er fantastische dingen zijn te 
beleven voor jonge en oude kinderen, 
zoals het Kabouterpad Jena, tal van 
mogelijkheden voor waterplezier, 
speeltuinen en kinderboerderijen. 
Ook Koen Kampioen is opgenomen 
in de nieuwe folder. Heino Benthem 
kreeg de folder uit handen van de 
voorzitter van het Toeristisch Plat-
form DHK, de heer Henny Dokter. 
De folder is vanaf heden, verkrijg-
baar bij de VVV’s en servicepunten 

in de regio. Verder werd een nieuw 
toeristisch-recreatief arrangement, 
in de vorm een boottocht over IJs-
sel en Oude IJssel, bekend gemaakt. 
Onder de naam ‘Ommetje over de 
Gelderse en Oude IJssel’ organiseert 
de VVV Bronckhorst, VVV Doesburg 
en de Campings Zwarte Schaar en 
IJsselstrand de komende zomer dit 
arrangement. De tocht (van 10.00 
tot 17.00 uur) vindt 5x achter elkaar 
plaats in de grote vakantie. Het eer-
ste arrangement is op 11 juli. Voor 
de toerist, maar zeker ook voor de 
eigen inwoners, is het een ontzettend 
mooie boottocht met de mogelijk-
heid om aan lokale activiteiten deel 
te nemen. Opstappen bij het Zwarte 

Schaar, en als halteplaatsen (op- en 
afstap desgewenst) Doesburg, Laag-
Keppel en Doetinchem. In Doesburg 
zijn er diverse leuke activiteiten voor 
de passagiers die daar uitstappen. In 
Laag-Keppel heeft men 3 uur de tijd 
om iets leuks naar eigen inzicht te be-
leven. Men kan een kasteelroute van 
2 kilometer wandelen, maar ook een 
bezoek aan de galerieën brengen of 
de Keppelse molens bezichtigen. Ook 
voor een kopje koffie, een hapje eten 
of ijsje zijn er mogelijkheden. Voor 
de kinderen staat er een huifkar te 
wachten, waarmee ouders en kin-
deren, die dat willen, naar camping 
Jena worden gebracht voor het lopen 
van het Kabouterpad. De kosten voor 
de gehele tocht (excl. consumpties) 
zijn laag gehouden. 

Voor relatief weinig geld kan men een 
geweldige dag beleven. Je moet wel 
van tevoren reserveren bij de VVV.

Toeristisich Platform DHK

Nieuwe initiatieven

Drempt - Tijdens het op 20 mei gehouden tuinconcert Ars Musica met 
Hot & Sweet en dameskoor Feeling werden nog 2 nieuwe toeristisch-
recreatieve initiatieven aangekondigd. Als eerste kreeg de directeur 
van de VVV Bronckhorst, Heino Benthem, die middag een folder met 
kinderactiviteiten aangeboden.

Tijdens de open dag kunt u zien wat 
er allemaal moet gebeuren voordat 
de asperges bij u op het bord liggen! 
Op de aspergevelden ziet u de oogst-
machines in bedrijf. Een unieke hulp 
bij het steken van de asperges. Ver-
der kunt u in de boerderij zien hoe 
de asperges gewassen en gesorteerd 
worden. In de boerderij worden ook 
hapjes met asperges en aspergesoep 
bereid, zodat u de verse Dremptse as-
perges (gratis) kunt proeven! Een an-
dere lekkernij is het asperge-ijs, dat 
IJsboerderij ’t Dommerholt’ speciaal 
voor deze happening bereidt. Er zijn 
doorlopende demonstraties ‘Asperges 
schillen’ en is er een presentatie van 
witte wijnen van het ‘Weingut Hu-

bertushof’. Deze wijn kan ook gratis
geproefd worden. Er zijn video’s over
de teelt van witte asperges te zien.
Ook kan men meedoen aan een prijs-
vraag en leuke prijzen winnen. Een
huifkar brengt de bezoekers naar het
veld en weer retour. De Asperge Open
Dag is dan ook een goed moment om
eens nader kennis te maken met ‘de
koningin der groenten’. Buiten deze
open dag om, is het voor groepen ook
mogelijk om een excursie op asperge-
boerderij ‘de Stokhoven’ te organise-
ren. Voor meer informatie hierover
kunt u bellen met: Gerrit Hendriksen
(06-10930311). Ook na deze open dag
zijn er op de Stokhoven 7 dagen per
week verse asperges te koop.

Asperge Open Dag

Drempt - Kom op zaterdag 2 juni kennis maken met de witte asperge
in Drempt. De Stokhoven en haar medewerkers geven op die dag van
10.00 tot 17.00 uur uitleg over alles wat met asperges te maken heeft.
Er is veel te zien, horen en proeven. Reden genoeg om een bezoekje
te brengen aan deze aspergeboerderij aan de Rijksweg 37 in Drempt.

Gerrit Hendriksen op zijn aspergevelden

Ieder jaar bewijzen zij weer de drij-
vende kracht achter de projecten te 

zijn. Om de vrijwilligers te bedanken 
voor hun enthousiaste inzet, warme 

betrokkenheid en fijne samenwer-
king, konden ze genieten van een 
lekker dagje uit. Hoewel de zon ont-
brak, werd het een ontspannen vro-
lijke dag.

Vrijwilligers in het zonnetje gezet

Regio - Sensire en Yunio werken met vrijwilligers voor de projecten 
Home Start, kindertaalcoach, maatschappelijk werk en de gastvrou-
wen van het Kafe.

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

De muren worden onderhanden ge-
nomen, het plafond is opnieuw gewit 
en er wordt druk aan zelfgemaakte 
meubels gewerkt. Al die ijver was be-
smettelijk. Ook de Explorers zijn in-
middels druk aan het verven. Zij zijn 
druk hun lokaal als een echt Alpen-
hutje in te richten. Dat daarbij steen 
voor steen op de muur getekend 

moet worden en dat het héél veel
werk is, dat zal de stemming daar 
niet drukken. 
“Maar ja, al die kleur moet natuur-
lijk wel aangeschaft worden en daar
kunt U bij helpen. Het mooie is, het
kost u niets! Flexa geeft de verf name-
lijk, namens u, gratis aan ons via de
‘Kleur je club’-aktie.” 
Zo werkt het: ”Bij elk blik Flexa dat
u koopt, krijg u aan de kassa een ac-
tiecode voor een gratis blik muurverf
voor binnen. En alle bouwmarkten 
en verf- en behangspeciaalzaken
doen mee! Vul via de site van de ver-
eniging, www.scoutingsweder.nl, de 
actiecode in en daarmee doneert u
via Flexa een blik aan deze vereni-
ging die in letterlijke zin best wat
kleur kan gebruiken. In figuurlijke 
zin danken zij u met alle kleuren van
de regenboog.”

Scouting Sweder van Voorst

Kleur je club
Hummelo - Nog maar een paar 
maanden geleden heeft de Scou-
ting vereniging Sweder van 
Voorst binnen hun vereniging 
een nieuwe speltak voor de leden 
in de leeftijd 18+ opgericht ‘DE 
stam’ noemen ze zichzelf. Dat 
was dé aanleiding om het verlo-
ren hoekje in het clubhuis ein-
delijk eens kleurig in de verf te 
zetten en er een eigen ruimte in 
te richten.
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Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE BADKAMER

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

€ 8400,-

 

Nu een complete badkamer
 incl- montage en tegelwerk

Complete badkamer Bestaande uit :
Douchekabine met vlakke douchebak
Douchemengkraan & doucheset Hansgrohe
Badkamermeubel met spiegel en verlichting S- One
Wastafelkraan Hansgrohe
Wandcloset compleet Villeroy&Boch softclose
Handdoekradiator.  24 m2 Wand & 6 m2 Vloertegels
en Accessoires. Vraag naar de voorwaarden.

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Ben jij op zoek naar vakantiewerk en ben jij niet ouder dan 21 jaar ? Geef je dan op via onze site Contact.nl 

Onder de link vraag en aanbod vind je de mogelijkheid om een contactje te plaatsen. Deze dien je op te 

geven voor alle zeven edities en te beginnen met de verplichte tekst Vakantiewerk gezocht : 

De kosten zijn minimaal en het contactje wordt geplaatst op onze rubriekspagina die wekelijks in al onze 

edities geplaatst wordt.  

Voorbeelden:

Vakantiewerk gezocht:     Vakantiewerk gezocht:

Jongen 16 jr zoekt werk     Meisje 17 zoekt werk

in de bouw info@jongen16jr.nl   in winkel  06 12 34 56 78

     

    www.contact.nl

vakantiewerk gezocht

ontwerp internet uitgaven sign digitaal drukken offset drukken afterpress

 

VERBOUWINGSUITVERKOOP
TEUNISSEN MODE IN RUURLO GAAT VERBOUWEN!

KORTINGEN TOT 70% 
OP DE TOTALE VOORRAAD DAMES- EN HERENMODE

START: DONDERDAG 31 MEI a.s. om 9:00 uur

Damesmode:
Gerry Weber, Josephine & Co,
Expresso, Tramontana, Geisha,
Cambio, Gardeur, Frank Walder,
Finn Karelia, Betty Barclay, Scarva. 

Herenmode:
Vanquard, Mc Gregor, Marco Manzini, 
Fellows, MAC, M.E.N.S., Olymp, COM4 Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo. Telefoon (0573) 45 14 38



www.weevers.nl

Bed & Breakfast ‘de K istemaker’. Een verblijf bij ons is pure 
verwennerij. ’s Morgens serveert uw gastheer het ontbijt 
met diverse soorten zelfgebakken brood, huisgemaakte jam, 
versgeperste jus d’orange en een gekookt ei van eigen kippen. 
’s Avonds staat uw gastheer graag voor u in de keuken om een 
diner te bereiden. De menu’s worden met passie en aandacht 
bereid. Smaak staat daarbij voorop. Bij ons krijgt u eerlijk eten uit 
het seizoen en niet te veel poespas op het bord.
Bed & Breakfast de Kistemaker is rustig gelegen aan een 
doodlopende weg in het buitengebied van Barchem (gemeente 
Lochem) te midden van prachtige natuur. Diverse wandel- en 
fi etsroutes liggen voor u klaar. U vindt bij ons rust en de ruimte. 
’s Nachts is de duisternis bij ons echt donker. Bij helder weer ziet 
u een prachtige sterrenhemel. De geluiden van de grote stad 
ontbreken bij ons volledig. U hoort slechts de geluiden van het 
platteland; het kraaien van een haan, het gekwetter van de wilde 
fazanten die om ons huis lopen of de roep van de steenuiltjes die 
in onze boomgaard wonen. Het “Winnen met Weevers” arrangement 
van Bed & Breakfast de Kistemaker bestaat uit 
twee overnachtingen, inclusief ontbijt, voor twee 

personen, een gratis fl es huiswijn en 20% 
korting op een diner voor twee personen 
bij Bed & Breakfast de Kistemaker.

Bed & Breakfast ‘de K istemaker’
Bosheurneweg 2
7244 NT Barchem
telefoon: 06 50 294 265
e-mail: info@dekistemaker.nl
website: www.dekistemaker.nl

Gastvrij Achterhoek
Het is hier gemoedelijk

Gastvrij Achterhoek – het is hier gemoedelijk is ons motto voor “Winnen met Weevers” in 2012. 

Het hele jaar laten wij onze relaties van Weevers en de lezers van de huis-aan-huis bladen 

Contact, Groenlose Gids en Elna kennismaken met de gastvrije Achterhoek. Iedere maand biedt 

een ‘Bed & Breakfast van de maand’ een gratis verblijf aan op haar locatie. Dat betekent dus 

12 keer per jaar kans op een paar dagen lekker uitrusten en genieten van het Bed & Breakfast 

arrangement en de nabije omgeving. 

Elke maand kunt u zich aanmelden op www.winnenmetweevers.nl voor een gratis Bed & Breakfast 

arrangement voor twee personen, voor twee overnachtingen inclusief ontbijt. De deelnemende 

Bed & Breakfasts bevinden zich allen op bijzonder mooie locaties in de Achterhoek, vaak gelegen 

aan fi ets- en wandelroutes. Door de gastvrouw en/of -heer van de verschillende Bed & Breakfasts 

zult u vriendelijk en gastvrij worden ontvangen en gedurende het verblijf werkelijk in de watten 

worden gelegd. Vaak heeft de gastvrouw en/of -heer voor haar gasten een verrassing in petto.

12 Maa nden, 12 Bed & Brea kfa st a rra ngementen

jun
i

Geniet van de gastvrije Achterhoek!

2012
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www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PRODUCTIELEIDER M/V  
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO924732

Werkzaamheden
Samen met het productieteam (Ploegleiders, Quality Supervisor, 
Chef TD, Lean Manufacturing Promotor) draag je zorg voor een 
adequate productieorganisatie zodat de geplande volumes tijdig en 
conform de gestelde kwaliteitseisen worden geproduceerd tegen 
minimale kosten. Je levert input voor het productiebeleid en zorgt 
voor de realisatie daarvan binnen de wettelijke milieu en kwaliteits-
voorschriften. Je draagt zorg voor een correct budgetbeheer en de 
uitvoering van het arbo- en personeelsbeleid volgens de geldende 
richtlijnen en procedures. Je neemt deel aan verbeter- en project-
teams en bent lid van het Management Team.

Functie eisen
- HBO opleiding (bedrijfskundige of technologische);
- Meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie;
- Pragmatisch ingesteld en continu op zoek naar verbeteringen;
- Mens- en resultaatgerichte manager;
- Ervaring met Lean Manufacturing.

ELEKTROMONTEUR MACHINEBOUW M/V 
Omgeving Lochem - Fulltime - vacaturenr. VCP926625

Werkzaamheden
Op de afdeling Assemblage worden de verschillende machine-
onderdelen samengebouwd tot een compleet eindproduct. Jouw 
werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het bedraden en mon-
teren van schakelaars, schakelkasten besturingen en complexe 
machines. Je hebt kennis en affiniteit met geautomatiseerde 
systemen in de machinebouw. Tevens ben je in staat eenvoudige 
mechanische werkzaamheden te verrichten. 

Functie eisen
- MBO werk en denkniveau op elektrotechnisch gebied;
- Ervaring in de machinebouw;
- Enthousiast en flexibel.

TPM MANAGER M/V  
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO926328

Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen en coördineren 
van het totale TPM veranderingsproces van een aantal locaties. 
Daarnaast verwachten wij dat je de TPM methodologie verder 
verdiept, documenteert en uitdraagt naar deze bedrijven. Je werkt 
daarbij nauw samen met je TPM collega’s van het moederbedrijf. 
Naast deze werkzaamheden draag je zorg voor de uitwisseling van 
kennis en ervaringen binnen diverse teams.

Functie eisen
- HBO werk- en denkniveau;
- 5 a 10 jaar ervaring als TPM Manager bij voorkeur binnen een 

productieorganisatie;
- Actuele kennis m.b.t. TPM methodieken;
- Je beschikt over een toekomstvisie m.b.t. de inzet van de tool 

TPM binnen de organisatie;
- Je bent sparringpartner voor de stuurgroep(en);
- Naast de Nederlandse beheers je ook de Engelse en Duitse taal.

TEAMLEIDER ENGINEERING M/V  
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VMK926531

Werkzaamheden
We zijn op zoek naar een (aankomende) leidinggevende Engineer 
die enig ervaring heeft met procesverbeteringen en planningen. Als 
teamleider Engineering geef je leiding aan en werk je samen met 5 
collega’s binnen de afdeling Technische werkvoorbereiding welke 
ressorteert onder de afdeling Operations. Je begeleidt de mensen 
en je kijkt daarbij naar het proces op de afdeling, op welke wijze 
kunnen dingen efficiënter en slimmer. Hierin heb je een leidende rol 
daar waar het gaat om samenwerking en afstemming met hoofdza-
kelijk afdeling sales en productie. Je zult zelf de productieplanning 
moet voeren en daarbij analyseer je de productiegegevens en 
cijfers. Daarnaast zal je ook klantspecifieke hydraulische cilinders 
moeten kunnen construeren en technisch berekenen, daarin ver-
wachten we van je dat je meedenkt met betrekking tot eventuele 
standaardisatie van het product en/of onderdelen daarvan.

Functie eisen
- MBO + of HBO diploma;
- Engineerservaring;
- Bij voorkeur ervaring met 2D en 3D tekeningen maken en de 

implementatie van een 3D pakket.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een internationaal productiebedrijf in Zutphen zijn wij per 
direct op zoek naar een ervaren: 

SHE MANAGER M/V
Fulltime – vacaturenr. VIO926339

Als SHE (Safety, Health, Environment) Manager ben je verant-
woordelijk voor het veiligheidsbeleid en de Arbo en Milieuzaken 
binnen het bedrijf, inclusief de BHV/brandweer. Tevens geef je 
leiding aan de afdelingen Huishoudelijke Dienst en Portiers. Je 
initieert verbeterprojecten op deze terreinen en implementeert 
deze verbeteringen. Ook voer je uiteenlopende projecten uit in 
opdracht van de site manager, waaronder het verwaarden van 
reststromen (bijproducten en afval). Je onderhoudt interne- en 
externe contacten op verschillende niveaus en maakt deel uit 
van het management team en rapporteert aan de Site Manager 
binnen het bedrijf.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een HBO diploma 
bij voorkeur Hogere Veiligheidskunde. Je hebt ervaring in de 
productie & proces industrie. Veiligheid en milieu staan hoog 
in het vaandel. Ook beschik je over leidinggevende capaciteiten. 
Je kunt analyseren en hebt ervaring met projectmatig werken in 
de rol van projectleider.
Daarnaast beschik je over communicatieve skills en beheers je 
de moderne talen.
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. Te-
lefoonnummer: 0575 – 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

Voor onze vestiging in Zutphen zijn we op zoek naar een programmeur voor de websites 

die wij ontwikkelen in opdracht van onze klanten.

De persoon die binnen ons profi el past, houdt van openheid en voelt zich thuis in een 

dynamisch bedrijf waarin de gemoedelijke Achterhoekse sfeer behouden is gebleven. 

Iemand die zelfstandig kan werken met een klantvriendelijke en commerciële instelling 

en verantwoording durft te nemen.

Om deze functie succesvol te kunnen uitvoeren voldoet u minimaal aan de volgende 

voorwaarden en heeft u goede kennis van:

- HTML(5)/CSS(3)

- PHP/MySQL (OOP/MVC)

- XML

- Javascript (jQuery en AJAX)

- Wordpress (schrijven van plugins, thema’s etc.)

- Joomla

- SEO

- CMS Made Simple en Magento is een pre

- CodeIgniter is een pre

Verder bent u leergierig, bouwt u mee aan een hecht team, hebt u geen negen tot vijf 

mentaliteit en beschikt u over goede communicatieve vaardigheden voor contacten met 

klanten.

Wekt deze advertentie uw interesse? 

Stuur ons uw sollicitatie en CV t.a.v. de heer L.G. Weevers, via vacatures@weevers.nl

Nieuwstad 57

7201 NL Zutphen

Tel. (0575) 55 73 10

Internet: www.weevers.nl

ontwerp internet uitgaven sign digitaal drukken offset drukken afterpress

Wie Wil bij Weevers Werken?

Webdeveloper m/v

Weevers Grafi media is gevestigd in Vorden, Zutphen, Lichtenvoorde, Groenlo en 

Zelhem. Een familiebedrijf, opgericht in 1936 en sinds 1965 in eigendom van de familie 

Weevers.

De organisatie met 78 medewerkers is totaalleverancier van concept & ontwerp, 

internetdiensten, AV producties, sign, offset- en digitaal drukwerk en uitgever van de 

plaatselijke weekbladen Contact, Elna en Groenlose Gids en nieuwsportal Contact.nl.

Wij zijn op zoek naar een fulltime

Werken in het kleinste stadje van Nederland? 
In een ambiance van ver vervlogen tijden? In een 
enthousiast team, dat kwaliteit, gastvrijheid en 
collegialiteit als vanzelfsprekend beschouwt?

Wij zijn op zoek naar:

Sous-chef
voor onze keukebrigade

Neem voor informatie contact op met
Herberg De Gouden Leeuw, stuur een email naar 
info@herbergdegoudenleeuw.com of kom even langs.

Contactpersoon: Ruud van Bussel

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

Durf jij het beste 
uit jezelf te halen?

 

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

Sensire wijkzorg
De wijkteams in Hengelo zijn op zoek 

naar VIG-ers en verpleegkundigen. 

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact 

op met Josine Nijenhuis: 06 100 640 35 

of Ria Teunissen: 06 130 449 19 of kijk 

op www.sensire.nl

Jij bent VIG-er of verpleegkundige en je hebt 
een afgeronde HBO- of MBO-opleiding.
Dan is Sensire Hengelo op zoek naar jou! 



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 22 van 29 mei 
t/m 2 juni 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSaanbiedingen

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur


