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Burgerjaarverslag, jaarrekening in noten-
dop en gemeentenieuws

Uitneembare bijlage in het hart van dit blad

Burgerjaarverslag, jaarrekening in notendop 
en gemeentenieuws

Reinier Ponstein is van oorsprong een
kok die zijn vak als een hobby ziet,
maar  door zijn werk veel te maken
heeft met groente en fruit.

De van oorsprong Vordense onderne-
mer is dus een kenner van goede kwa-
liteit groente en fruit en weet  als geen
ander wat je nodig hebt om een goe-
de, gezonde maar bovenal lekkere
maaltijd op tafel te zetten. De klanten
kunnen bij hem profiteren van zijn
uitgebreide kennis als kok, hij zal
naast de producten ook tips kunnen
geven over de bereiding.

AMBACHTELIJK
Het assortiment bij Reinier's Groente,
Fruit & Traiteur zal in hoofdzaak be-
staan uit groente, fruit in een zeer
ruim aanbod, maar ook voor rauwkost
en salades kun je er prima terecht. De
toevoeging "Traiteur "geeft aan dat ze
voor de klanten klaar staan met eigen
bereide salades, hapjes en ambachte-
lijke maaltijden.  

De winkel is aan de Burgemeester
Galleestraat 3 opent haar deuren op
donderdag 5 juni. Dan kan iedereen
komen kijken, proeven en keuren. Zie
ook de advertentie voor de openings-
aanbiedingen.

Reiniers Groente, Fruit &Traiteur opent donderdag 5 juni

Vorden een groente en fruit specialist rijker

Bij Reinier van Reiniers Groente, Fruit &Traiteur, is de vraag: Hebben we
hier te maken met een groente en fruit verkopende kok, of een groente-
man die kan koken? In dit geval is het niet helemaal duidelijk, maar wel
is duidelijk dat er een zeer uitgebreide groentewinkel in Vorden  komt.

Diny Baauw, voorzitter van de We-
reldwinkel Vorden heeft de voorzit-
tershamer overgedragen aan Ria
Aartsen, o.a. bekend als plaatsver-
vangend voorzitter van de Provinci-
ale Staten in Gelderland. 

Daarnaast is Ria ondermeer actief als
voorzitter van het Bestuur van de Stich-
ting Dorpscentrum Vorden, kortom ie-
mand met veel bestuurlijke ervaring
die zich graag voor de Wereldwinkel
Vorden wil inzetten . Diny Baauw heeft
weliswaar afscheid genomen als voor-
zitter maar blijft actief lid van de In-
koopgroep. Waarom komen werken in
onze Wereldwinkel? Belangrijk is, vol-
gens de nieuwe voorzitter, dat er vol-
doende vrijwilligers zijn en zij wil
graag een oproep doen aan mensen die

één dagdeel per week als winkelier wil-
len werken. Deze nieuwe vrijwilligers
worden deskundig begeleid door de
winkelcoördinator Carry Spiegelen-
berg die voor een uitgebreide inwerk-
periode zorgt en de nieuwe vrijwilli-
gers met raad en daad terzijde kan
staan. "Er gaat een wereld voor u open
als u nader kennis maakt met de prach-
tige producten uit onze Wereldwinkel
en u meer hoort over de achtergrond
van deze producten en de mensen die
ze maken. De nieuwe medewerkers
krijgen een kans nieuwe vaardigheden
te leren en hun talenten te benutten"
aldus de nieuwe voorzitter. Geïnteres-
seerden, zowel dames als heren, kun-
nen contact opnemen met Carry Spie-
gelenberg, tel. (0575) 55 14 64. Wereld-
winkel Vorden Ineke de Hoogen.

Nieuwe Voorzitter

Het project houdt in dat leerlingen
een gebouw (in Vorden is dat het Stati-
onsgebouw) met kunst en cultuur
gaan inrichten. Zij worden daarbij be-
geleid door zes kunstenaars in ver-
schillende disciplines. Er wordt uitge-

gaan vanuit een soort verhaal. Dat
komt hier op neer dat een virtuele fi-
guur D. (NA) vanuit een computerspel-
letje , uit de computer wil stappen om
in de echte wereld te gaan leven. 

De leerlingen gaan dan invullen hoe
deze Daan zich beweegt, hoe hij zich
kleedt, hoe zijn leefomgeving eruit
ziet e.d. De expositie wordt woensdag
4 juni om 14.00 uur in het stations-
gebouw in Vorden geopend.

Kunstproject 't Beeckland
Uilenhofcollege locatie ’t Beeck-
land is gestart met een kunst- en
cultuurproject welke door een aan-
tal scholen in de Achterhoek is ge-
organiseerd.

www.mps-group.nl

OPEN DAG 

Gld.nieuws

Werk en kunst

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

Kijk op de provinciepagina

Vanaf donderdag gratis
EK-SNACKPAKKET

t.w.v. € 6.57
bij aankoop van minimaal € 25.00 aan boodschappen.

Schouderkarbonade kilo € 2.99
Nieuwe haring 3 stuks € 3.49

Deze week speciaal voor u! Alleen bij

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



SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

0900-0767
5 eurocent p.m.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

Onderhoud cv-ketels, 24-uurs
storingsdienst. Weulen Kranenbarg,

telefoon 0314-621364. 
Vestiging in: Zelhem.

ETJ-Witgoedservice
Repareert 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

Dagmenu’s
4 t/m 10 juni 2008 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 4 juni
Uiensoep / kipfilet met champignonsaus, aardappel-
kroketten en groente

Donderdag 5 juni
Zwiebelrostbraten met gefrituurde uien, aardappelen
en rauwkostsalade

Vrijdag 6 juni
Tomatensoep / Roodbaarsfilet met pestosaus, pasta
en rauwkostsalade 

Zaterdag 7 juni
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsala-
de / parfait met slagroom (alleen afhalen)

Maandag 9 juni Gesloten

Dinsdag 10 juni
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Hervormde kerk Vorden
Zondag 8 juni 10.00 uur ds. J. Kool, doopdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 juni 10.00 uur ds. G.A. van den Berg, Rijssen.

Hervormde Kerk Wichmond
Zondag 8 juni 10.00 uur Hr. J.F. van Ballegooien, Winterswijk.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 8 juni 10.00 uur Viering

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 7 juni geen viering. Zondag 8 juni 10.00 uur woord/
communieviering, herenkoor

Tandarts
7/8 juni G. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24.
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen spoedgevallen.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance Tel. 112.

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma
t/m do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie
kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabeti-
sche en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vor-
den. Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde

Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

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

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum 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).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Polman
Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.

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

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

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

openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�TTE HUUR in KEYENBORG
Zeer ruime (500m3) jaren 30-
stijl helft van dubbel, bj 2000.
Parkeergel. op eigen terrein.
Nabij park in rustige straat.
Maandhuur: € 965,- 06-
54714174

�GGRATIS AF TE HALEN bij
zelf demonteren van een ter-
rasscherm in goede staat be-
staande uit 2 st. van 180x180
cm en 2 st. van 65x180 cm.
Onderkant van hout, boven-
gedeelte met matglas. Incl.
alle toebehoren, Fabr. Hill-
hout. Tel. 0575-525423.

�Afslanken zonder roof-
bouw. Herbalife. Nieske
Pohlmann, tel 06-54 32 66 69

�Runners Vorden Iedere
donderdag en zaterdag. Do.
Recreanten 18.30 uur. Do.
Gevorderden 19.45 uur. Za.
Vroege vogels 8.30 uur. Start
bij Sporthal in Vorden.
http://www.runners-vorden.nl
Tel. 0575-552827.
�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur

�Prof. pianist: Pieter Reber-
gen voor sfeervolle achter-
grond muziek tijdens, recep-
ties, diners & party's
0629220857

�De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de
maand meubelverkoop van 9
tot 12 uur aan de Schutte-
straat 20 en in het HAVO-ge-
bouw (Burg.Galleestraat 69)
te Vorden. Ook is dit mogelijk
op werkdagen na telefoni-
sche afspraak bij Dhr. Harm-
sen, tel. (0575) 55 14 86.

�Aangeboden gras(hooi)
gratis 3ha, zelf maaien tel.
0653 37 91 32

�Verkooppunten gevraagd:
Producten voor dieren op ba-
sis van pure Aloë vera. Jan-
nie Nijkamp, Warnsveld,
0575-521316.

�Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl

�Zonnehemels/banken. Ner-
gens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit ma-
gazijn, vanaf € 125,- ook B-
keus 16 modellen, kijken na
telf.afspr. Zelhem (06) 53 31
77 90.

�Fitter, gezonder leven en
gezond/verantwoord afslan-
ken. Gratis lichaamsmeting.
Jerna Bruggink 0575 - 46 32
05.

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

Lente in je bol

Vlaai v/d week

Cassisbavaroisevlaai
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren bus € 4,65

Weekend-aanbieding

Mini soesjes 10 stuks € 3,50
gevuld met slagroom

Luikse wafels 4 stuks € 3,50

�Fiets-vierdaagse.nl v.a. 17
juni in Markelo, 20/30/45/60
km. 0547-362787.

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

�Jong gezin in Vorden heeft
dringend hulp in de huishou-
ding nodig. Bel nu naar: 06 -
38 90 96 36.

�Te koop: 12 m3 Gekloofd
Eiken Haardhout € 450,-. Tel.
0575-551536.

�Oproep. Mijn mooie Gazel-
le Luzern Fiets (gechipped,
framenummer 5188499) is
gestolen uit onze parkeerga-
rage in de nacht van 24/25
mei jl. De diefstal is opgege-
ven bij de politie. De fiets
s.v.p. terugbrengen op Kerk-
straat 26, Hengelo (Gld.).
Wie heeft informatie? Tel. 06-
13075402.

�Te koop: Renault Laguna
Break bj.'95. Blauw. 213.000
km met trekhaak, elec. ra-
men, 2x sunroof, goed onder-
houden. Vraagprijs € 1250,=
Info. Jan Knoef, Brinkweg 22,
Zelhem. Tel. 0314-621266.

�Aangeboden: Zit en slaap-
kamer, met v.w. en eigen toi-
let. Inclusief volledig pension.
Tel. 0573-453760.



ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767
WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al bijna 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

Keurslagerkoopje

500 gram rundergehakt
+ 4 hamburgers samen € 5.50

Vleeswarenkoopje

Bij 150 gram runderrookvlees
GRATIS 100 gram boterhamworst

Tip van uw keurslager

Rib 
karbonade 4 stuks € 5.50

Special

Mixed-Grill
per stuk € 1.59

Maaltijdidee

Babi pangang
500 gram € 4.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“IJskoud het lekkerste duo”

Deze week een koel Keurslagerskoopje: 500 gram rundergehakt samen
met 4 hamburgers. Vers rundergehakt en gekruide hamburgers om 
uw diepvriezer mee te vullen. Zo kunt u van dit Keurslagerskoopje

lekker lang genieten. Dus houd het hoofd koel en haal ze nu!
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

Een woord, een gebaar of een kaart,
het doet je zo goed,
wanneer je iemand die je lief is missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor
de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan
ook, na het overlijden van onze lieve moeder en
oma

Maria Johanna 
Ruiterkamp-Korenblik

Familie Ruiterkamp
’t Ongrift

Vorden, juni 2008

MATYSTA BV
LAS- EN CONSTRUCTIEWERK

REPARATIE EN ONDERHOUD

vraagt door toenemende werkzaamheden een

CONSTRUCTIE BANKWERKER m/v
(fulltime)

Ben je in bezit van een VMBO diploma en heb
je interesse, mail dan je brief met een CV bin-
nen 14 dagen na heden naar:

info@truckbouw.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen
met dhr. Herbert Hofman, tel. (0575) 465600 of
06-28557705

Zelhemseweg 20, 7255 PT Hengelo Gld.

Op zoek naar een BIJBAANTJE?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

We hebben plaats voor:
- Weekendhulpen
- Vakantiehulpen

vanaf 15 jaar
Interesse? 

Neem contact op met Hannie Hendriks,
(0575) 552243

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

Geniet van het EK
bij café Uenk
EK op een groot scherm zien !!

Bij café Uenk moet je zijn.
Oranje sfeer en gezelligheid op en top.

Laat je verrassen, want met elk Nederlands
doelpunt een gratis glas bier of fris!
Dus komt allen bij Uenk binnen, 
want het EK gaat hier beginnen!!!

Café Uenk
Nieuwstad 13 te Vorden

Openingsstunt:
Turbana bananen heel kilo slechts 50 cent
Blanke Witlof pond 0,99
Hollandse Aardbei extra kwaliteit, grote doos pond 1,99
Fuji Appelen (nieuwe oogst) 2 kilo 2,99
Luxe Sla mix (met gratis zakje Tommy tomaatjes) 300 gram 1,99

Rauwkostactie:
Iedere dag vers uit eigen snijkeuken!!!

2e bakje voor de halve prijs.
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 7 juni. Burg. Galleestraat 3, Vorden.

tel. 0575 - 550850
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Wapperende witte en paarse tubes
zorgden ervoor dat niemand het feest-
je van Drukkerij Weevers in Vorden
over het hoofd kon zien. De rode loper
lag uit en ook de ontvangst in de en-
tree was warm. Een plattegrond van
het bedrijf was voor iedereen beschik-
baar en de koffie stond al klaar.

Daarna kon iedereen op eigen initia-
tief de bedrijfshal doorlopen en de me-
dewerkers –in paarse shirts, die aan
het werk waren, om uitleg vragen over
drukken, snijden, stapelen, vouwen,
nieten of stansen. Daarnaast werden
demonstraties gegeven over hoe een
ets wordt afgedrukt, een vel papier
bedrukt met een oude "Trapdegel"
drukpers en papier scheppen door
papierleverancier Buhrmann-Ubbens.
Ook werd getoond hoe de weekbladen

Groenlose Gids, Elna en verschillende
uitgaven van Contact werden opge-
maakt. 

De nieuwe Komori meer-kleuren
drukpers met lakinrichting stond vol-
op te draaien deze dag. Goed zichtbaar
was wat deze geheel geautomatiseer-
de pers in zijn mars heeft. Aan de an-
dere kant van de drukkerij kon men
een blik werpen op de nieuwe verza-
mel-,hecht- en snijmachine. Deze ma-
chine met 15 stations draaide bijna in
"slow motion" omdat anders met het
blote oog niet te zien is wat er alle-
maal gebeurt. 

In de kantoren werden van een aantal
beeldend kunstenaars, die meewerk-
ten aan het project Kunst-in-druk wer-
ken tentoongesteld: schilderijen van

Cees Roorda, Albert Broens en Joop
Huisman en glaskunst van Karin Kaij-
en-Remery.

Het nieuwe papiermagazijn werd voor
deze feestelijke weken ingericht als
schaatshal, met een kunststof schaats-
vloer. Een rek vol schaatsen en dozen
smartcaps waren beschikbaar voor
diegenen die een rondje wilden probe-
ren. Daarnaast werd een gezellig ter-
ras met bar ingericht. De gasten van
de open dag werden voorzien van een
drankje en heerlijke hapjes en er
stond een ijskar. De band speelde een
lekker muziekje.

De kinderen konden zich vermaken
op het springkussen in de hal. En Bal-
lon Clown Carlo en zijn collega waren
zeer bedreven in het maken van de
meest creatieve ballonfiguren. Ze wa-
ren de hele dag druk aan het werk om
kinderen van kronen, zwembanden
en knuffeldieren te voorzien.

Er waren bij Drukkerij Weevers twee
redenen om een fijn feestje te vieren:
het 25-jarig jubileum van het VPGI-ISO
certificaat, maar ook het nieuwe pa-
piermagazijn. Deze nieuwe hal zal, na
afloop van de ijspret, worden inge-
richt waarvoor hij dient: opslag van
drukwerk en papier. 

Van veel bezoekers deze dag kwam de
opmerking" Ik wist niet dat het bedrijf
zo groot was", inmiddels werken er 61
mensen bij drukkerij Weevers. Een
bedrijf dat vooral op het gebied van
automatisering zijn tijd ver vooruit is,
dit alles onder aanvoering van Wee-
vers junior.

PRIJSWINNAARS VAN EEN DIGI-
TALE FOTOCAMERA:
Henk Evers Lichtenvoorde
Theo Kamphuis Warnsveld
O.A.C. Greven Zutphen

Met de prijswinnaars wordt binnen-
kort contact opgenomen.

Open Huis Drukkerij Weevers

Iedereen keek zijn ogen uit!

Nadat burgemeester Aalderink vorige week het nieuwe magazijn had ge-
opend was er zaterdag de gelegenheid voor alle belangstellenden om eens
een kijkje te nemen bij drukkerij Weevers. Meer dan 300 belangstellenden
kwamen zaterdagochtend naar Vorden om drukkerij Weevers eens van
dichtbij te zien. De middag voor genodigden werd eveneens goed bezocht.
Er was deze dag veel te beleven: schaatsen in het nieuwe papiermagazijn,
een nieuwe 4-kleurenpers, demonstraties oud drukkersvak en papier-
scheppen en nog veel meer. Naast de hoofd vestiging in Vorden waren ook
de neven vestigingen in Zutphen(Meer Communicatie) en Lichtenvoor-
de(Elna) geopend.

De entree was niet te missen. Op een monitor is af te lezen hoeveel opbrengst de zonnecollectoren hebben.

Wim van der Mij laat het oude ambacht nog even zien.

Uitleg over de modernste drukpersen.

Overzicht van de drukkerij met rechts op de foto de nieuwe meer kleuren Komori drukpers.

Clown Frans op het ijs.
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KEUKENS!
koop je voordeliger in 

DUITSLAND

NS&S - Hans Emens
0640.50.11.58
www.nsens.nl
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Waar de meubelen
nog betaalbaar zijn!

Kom, Kijk en Vergelijk

Openingstijden:
Vrijdag: 13.30-21.00 uur
Zaterdag: 9.30-17.00 uur

Tot ziens bij:
Gerrit Onstenk Meubelen
Molenenk 20, Hengelo Gld

Tel.: 0575-463153 / 06-54317355

Voor meer informatie: www.onstenkmeubelen.nl

Oost

Asbestsanering

Voor veilige 
asbestsanering

Voor meer 
informatie of 
een 
vrijblijvende 
offerte:

Scheggertdijk 22
Postbus 7, 
7218 ZG Almen

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl

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

Alle tapijten worden gratis gemeten en gelegd!
(*met uitzondering van trappen en couponnen)

www.helminkmeubelen.nl

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

Profiteer nu van Jubileumprijzen
Grastapijt 'Terrasco' 200 breed kleur groen.
Van 72.00 per meter 
                  Nu uit voorraad OP=OP JUBILEUMPRIJS 35.00
Frisé tapijt 'Velvet Twist' beige gemeleerd,
400 breed. Van 79,00 per meter 
                 Nu uit voorraad OP=OP JUBILEUMPRIJS 49.95

Woltapijt 'Signature' kleur beige,
400 breed. Van 169,00 per meter  
              Nu uit voorraad OP=OP JUBILEUMPRIJS 139.00
Desso woltapijt 'Samora' beige, uit voorraad
400 breed van 209,00 nu voor OP=OP JUBILEUMPRIJS 159.00

500 breed van 271,00 nu voor  OP=OP JUBILEUMPRIJS  189.00

i e r b i j u t h u i s

TOT 30 NOVEMBER A.S.
 BIJ ELKE 100 EUR0 100% 
KANS OP KRASKORTING!

T 30 NNOOVVVEEEEMMMMMBBBBBBEEEEEEERRRRRRRR AAAAAAAAA.S

U kunt deze korting besteden bij uw aankopen in 2009.H E L M I N K  M A A K T  H E T  M O O I E R  B I J  U  T H U I S

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!
€100,-korting

Jubi leumKraslotJubi leumKraslot

KRAS HIER UW KORTING�

Grastapijt 'Terrasco'
Van 72.00 per meter 

Nu uit voorraad

Frisé tapijt 'Velvet Tw
400 breed. Van 79,00 per
                Nu uit voorraad

Woltapijt 'Signature
400 breed. Van 169,00 pe
             Nu uit voorraad O
Desso woltapijt 'Sam
400 breed van 209,00 nuopen in 2009.H E L M I N K  M A A K T  H E T  M O O I E R  B I J  U  T H U I S

*Zie de spelregels op de achterzijde

€100,-korting
,TING��

Gefeliciteerd!
€100

U kunt deze korting besteden bij uw aankopH

KRRAS HIER UW KORTHIER UW

       50 jaar       50 jaar
Helmink Helmink 
 Meubelen! Meubelen!

VakantieKlaar,
rijden maar!

Nu voor € 19,-

VakantieKlaarControle

op 27 essentiële punten. 

Voor € 10,- extra een jaar 

lang Peugeot Assistance*

ACTIE!

Genoemde prijzen zijn adviesprijzen. Aanbod van € 10,- voor een jaar Peugeot Assistance geldt uitsluitend na goedkeuring bij VakantieKlaarControle. 

*Pechhulp in binnen- en buitenland, 7 dagen per week en 24 uur per dag. 

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

Ervaar de klasse en ontdek 
de ruimte van de nieuwe 
Citroën C5 Tourer 
bij Ruesink.

De Citroën C5 Tourer vanaf  € 27.590

Vanafprijs is incl. btw en bpm, excl. verwijderingskosten en kosten rijklaar maken. Leaseprijs Citroën C5 v.a. € 535 p/mnd, excl. btw. Financieringen worden verstrekt 
door Citroën Financiering, toetsing en registratie bij het BKR in Tiel. Leaseprijs o.b.v. Full Service Operational Lease excl. brandstof, via Citroën Leasing & Finan-
ciering, o.b.v. 48 maanden, 20.000 km per jaar. Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 5,7 l /100 km (17,5 km / l) tot 7,6 l / 100 km (10,6 km / l ). CO2 -uitstoot 
varieert van 150-250 gr / km. Prijzen en acties geldig t/m 30 juni 2008. Uiterste registratiedatum is 31 augustus 2008. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. 
Afgebeeld model kan afwijken van de standaarduitvoering.

Nu bij uw dealer:

Voor een perfect vlak resultaat.

MB 545 V 
Grasmaaier met benzinemotor 

NU € 689,00 
cat. € 719,00

Zelftrekkend en uitgerust met het 
ReadyStart- en vario-aandrijvingsysteem. 
Opvangbox met comfort-design. 
Om middelgrote tot grote gazons 
snel de baas te kunnen.
Vermogen 5,5 pk 
Gewicht 34 kg
Grasopvangbox 60 liter 
Snijhoogte 25-80 mm
Maaibreedte 43 cm

ACTIE!
�geldig t/m 30 juni 2008

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 552080 • Mobiel: (06) 51631878

www.bulten-techniek.nl
Ze zijn er weer, aardbeien!
Vers van de koude grond!!!

Aardbeien nu volop voor de inmaak!!!!
Malse sla + komkommer nu 0.99

Aardappelen Nicola eigen oogst v.a. 10 kilo 2.50
Heerlijke handappels 2 kilo voor 1.00

Iedere dag volop verse asperges
Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!

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

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

VLOOIEN-
MARKT /

BRADERIE

Zondag 8 juni
Parkeerplaats Plus,

Terborg

Zondag 22 juni
De Olde Boerderi-je,

Braamt

Huur ook een kraam!
Evenementenorg. Hogebos

Info: 0316-333205

of mail: hildegard--@live.nl



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

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

gave bij de Wehme.
• Vakantie tot september; Hobbyen

voor ouderen in het Dorpscentrum.
Op ma-wo en donderdagmorgen
van 9 tot 12.00 uur. Info en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Vakantie tot september; Meer Bewe-
gen voor Ouderen: gym-sport en
spel -volksdansen-zwemmen. Infor-
matie en opgave bij Welzijn Oude-
ren Vorden.

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

JUNI
4 ANBO klootschieten, Kleine Steege
5 Klootschietgroep de Vordense Pan
11 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege

11 Handwerkmiddag/Kraamverkoop
Welfare Rode Kruis de Wehme

12 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 ANBO klootschieten, Kleine Steege
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
25 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
26 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 PCOB Vorden koffieochtend in ho-

tel Bakker

KUNST AGENDA VORDEN
Vanaf 11april  t/m 15 juni april a.s.
Beeldende kunst, Galerie Bibliotheek
Vorden ‘Alledaagse Gelaagdheid’.

25 april t/m 15 juni Beeldende kunst
Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20 Te-
keningen en schilderijen.

Tot en met 9 juni expositie bij Galerie
Amara, schilderingen en keramiek.

Gosse Terpstra, voorzitter van de
Werkgroep Leefbaarheid Vorden ging
donderdagavond nog eens uitvoerig
op deze geste in. ‘Daarmee was het
startkapitaal gegeven voor de restaura-
tie van de molen. Het was een spon-
taan initiatief, in feite geld uit de ge-
meenschap, want iedereen leefde
mee’, zo sprak hij. Over molen De
Hoop is eind vorige eeuw veel gespro-
ken en geschreven. De aanwezigen
kregen donderdagavond, voorafgaan-
de aan de officiële uitreiking van de
Parel, een videofilm te zien die in 1997
was opgenomen, waarin Arie Ribbers
middels vraaggesprekken de proble-
matiek rondom de molen schetste. In
deze door TV Gelderland uitgebrachte
documentaire vertelde Henk van Ark
(vader van Erik) destijds dat de hoog-
nodige restauratie van de molen erg
kostbaar zou zijn en omdat de subsi-
diepot leeg was er tot 2002 niets ge-
daan kon worden.

In dit programma werd er de nadruk
opgelegd dat er snel iets moest gebeu-
ren omdat het verval anders zeer snel
zou gaan! Molenbouwer Herman
Groot Wesseldijk gaf toelichting over
de ‘conditionele’ staat waarin de mo-
len zich bevond. Om de molen te res-
taureren is een bedrag van 225.000
gulden nodig. Wordt er geen onder-
houd gepleegd dan is het gedaan met
de molen’, zo sprak Groot Weseldijk
ruim 11 jaar geleden. Ook Gosse Terp-
stra ging donderdagavond nog even te-
rug naar het jaar 1997. ‘Toen ging er
een siddering door het dorp. Iedereen
had het erover ‘de wiek is van de mo-
len af’. Iedere dorpsbewoner had een
mening in de trant van ‘waarom niet
zus, waarom niet zo’? Het bleef maar
touwtrekken om bij diverse instanties
geld los te peuteren om de molen te
kunnen restaureren’, aldus Gosse
Terpstra.

Toen een paar jaar later de ‘van Ark’s
kenbaar maakten in de molen te wil-
len gaan wonen was dat helemaal te-
gen het zere been van velen. Terpstra:
‘Er gaan wonen?, dat was zoiets als
vloeken in de kerk, dat kon absoluut
niet. Tot augustus 2004 was er een ja-

renlang overleg met onder meer de ge-
meente, de provincie, monumenten-
zorg, noem maar op. Iedereen sprak
zijn eigen taal. Men sprak elkaar al-
leen maar tegen, het ‘morrelde’ maar
door. De van Ark’s moesten het zelf
maar uitvinden. Men adviseerde Erik
van Ark zelfs om er maar mee te stop-
pen. Maar dan komt de ‘eigenwijze
halsstarrigheid’ van hen boven, want
ik ken de broers van Ark, ik heb ze

vroeger als onderwijzer beiden in de
klas gehad’, aldus Gosse Terpstra.

Dus werd er niet gestopt, maar werd
er doorgezet met als resultaat dat de
molen De Hoop eind december 2007
werd opgeleverd en wonen Erik van
Ark en Louisa Calot er inmiddels tot
volle tevredenheid en gaan de wieken
van de molen 360.000 keer per jaar
rond. ‘Jullie mogen er trots op zijn’, zo
complimenteerde Gosse Terpstra de
glunderende Erik en Louisa.Terug in
de (verre) tijd. Molen De Hoop is in
1850 gebouwd door G. Oudenampsen
die er tot 1871 graan maalde. Achter-
eenvolgens kwamen de volgende ei-
genaars in beeld: J.L Oudenampsen
(1871-1892), J. de Jong (1892-1905), J.
Klein Kranenburg, wed. J. Kluvers
(1905-1922), H. Kluvers (1922-1960) J.F.

van Ark en na overlijden J. van Ark-Klu-
vers (1960-1977), Fa. Kluvers (1977-
2005) en vanaf 1 september 2005 Erik
van Ark en Louisa Calot.

De molen is vanaf 1950 gebruikt als
veevoeder bedrijf en vanaf dat mo-
ment vol gebouwd met machines om
veevoeder te produceren. De voorlaat-
ste keer dat de molen is gerestaureerd
was in 1976. Na het overlijden van
Henk van Ark is het mengvoederbe-
drijf dat in de molen was gevestigd,
opgehouden te bestaan. Toen moest er
een nieuwe bestemming voor de mo-
len komen. ‘Ons idee was om een wo-
ning te maken van het aan de molen
gebouwde pakhuis. Wij zouden ons
toenmalige huis kunnen verkopen en
van de opbrengst, aangevuld met sub-
sidies de molen kunnen laten restau-
reren en het pakhuis tot woning kun-

nen verbouwen. In 2001 zijn we voor
het eerst met onze plannen bij de ge-
meente Vorden geweest. 

Op 24 augustus 2004 werd de bouw-
vergunning verleend. Ondertussen
gingen we flink aan de slag om subsi-
diegeld te bemachtigen. Uiteindelijk
hebben wij van het Rijk, de provincie,
de gemeente Bronckhorst, het Prins
Bernhard Cultuurfonds en ‘Leader’
(Europse subsidie voor plattelandsver-
nieuwing en toerisme via de provin-
cie), subsidies verkregen’, aldus Erik
van Ark en Louisa Calot. Eind 2005
werd met de restauratie begonnen en
die is op 6 december 2007 afgerond.
‘Dit alles heeft de Werkgroep Leefbaar-
heid Vorden doen besluiten om de Pa-
rel van Vorden 2007, toe te kennen aan
molen De Hoop’, aldus Gosse Terpstra.

Parel van Vorden over 2007
voor molen De Hoop

De Werkgroep Leefbaarheid Vorden heeft de Parel van Vorden over het
jaar 2007 toegekend aan molen De Hoop. Het bijbehorende schild werd
donderdagavond onder grote belangstelling door ‘Hannie van De Her-
berg’ op de molen bevestigd. Dit gebeurde op verzoek van Erik van Ark en
Louisa Calot, de eigenaars van de molen. De aanleiding daarvoor was dat
Hannie en Folkert destijds bij de opening van ’t Pantoffeltje (begin 1998)
aan de gasten hebben gevraagd om in plaats van een cadeau op hun ope-
ningsfeest, een gift te doen voor de restauratie van molen De Hoop. De
toenmalige eigenaar Henk van Ark ontving een cheque met daarop een
bedrag van 3000 gulden.

Hannie bevestigt de Parel van Vorden.

Direct na het luiden van de schoolbel
werd het schoolplein omgebouwd tot
festivalterrein. Alle ingrediënten van
een popfestival waren al snel aanwe-
zig. De geur van hamburgers, de gelui-
den van de geluidsman die de knop-
pen aan het afstellen is, de zenuwach-
tige artiesten die zich voorbereiden op
hun optreden, het publiek dat een
goed plekje zoekt voor het podium en
natuurlijk de zon die zorgde voor de
nodige zonneschijn. 

Na het openingslied van de juffen en
meesters was het de beurt aan de kin-
deren. De echte artiesten van het
Highlands-festival. De honderden be-
zoekers konden kijken en luisteren
naar een gevarieerd programma:
dansjes met bellenblaas, ritmes op
zelfgemaakte djembés, een kinderen
voor kinderen medley, een onvergete-
lijke versie van Het is een nacht, een
echte musicaluitvoering en nog veel
meer. Ondertussen waren er in de lo-
kalen allerlei tentoonstellingen over
muziek in allerlei vormen en konden
de kinderen laten zien wat ze hadden
gemaakt en geleerd. 

De avond vloog voorbij, maar zoals al-
tijd hoort er natuurlijk wel een waar-
dige afsluiter op een popfestival. Die
eer was dit jaar aan Kas Bendjen. On-
der luid getoeter parkeerde de band-
bus naast het plein en veroverden de
Vordense mannen zoals altijd het po-

dium. De kinderen en alle aanwezi-
gen werden getrakteerd op speciale
versies van kinderliedjes en de welbe-
kende dampende stampotrock. De
nummers van "de Kas Bend" werden
luidkeels meegezongen en aan het
eind van het optreden stonden er
meer kinderen op het podium dan er-
naast. 

Als echte popstars deelden de jongens
van Kas Bendjen handtekeningen uit
en hebben ze er weer een flink aantal
jonge fans bij! Sommige Kas Bendjen
leden hadden vroeger zelf op het Ho-
ge gezeten en dat maakte het optre-
den voor hen natuurlijk ook extra spe-
ciaal! Toen 's avonds alles weer opge-
ruimd was, leek alles weer bij het ou-
de, maar de positieve sfeer van gezel-
ligheid en feest blijft nu nog meer op
school hangen dan normaal. 

Dankzij de inzet van o.a. de ouder-
commissie, super Rinders, Stevo,
School 't Beeckland, installatiebedrijf
Wiltink, Kas Bendjen en natuurlijk de
leerlingen en leerkrachten van Het
Hoge werd het een feest waarvan ie-
dereen die het gemist heeft smach-
tend hoopt op een tweede editie van
Het Highlands-festival. Wie weet vol-
gend jaar?!  

Op de site www.hethoge.nl zijn in ieder
geval vele festivalfoto's te zien om het
feest nog eens te kunnen herbeleven.

Highlands festival laat
school Het Hoge swingen

Vorden- Terwijl Nederland dit weekend kon genieten van het popfestival
Pinkpop, galmen in Vorden nog steeds de klanken na van het Highlands-
festival dat op het schoolplein van basisschool Het Hoge werd gehouden.
Het was een fantastisch spektakel, als afsluiting van de projectweek ge-
heel in het teken van muziek.



Silvana is een welkome aanvulling
voor de Praktijk. Ze zal voorlopig op de
donderdag gaan werken en zich voor-
al gaan richten op de ‘jongere’ huid.
‘Bjoetie’ staat voor totale huidverzor-
ging/ huidverbetering, voor alle leef-
tijden. Voor de nabije toekomst be-
staan er plannen om de behandelin-
gen uit te breiden. De Praktijk is op
maandag, dinsdag, donderdag en vrij-
dag geopend. Wel gaarne vooraf een
afspraak maken (0575) 55 35 60.

Samenwerking bij 'Bjoetie' 
(praktijk voor huidverzorging)

Ans Jongbloets die al 33 jaar in het
vak zit, waarvan ruim 20 jaar aan
het Wiemelink 9 in Vorden, gaat
vanaf heden samenwerken met
haar schoondochter Silvana Ge-
men, sinds vorig jaar gediplo-
meerd schoonheidspecialiste.

Ans en Silvana

Centrale voor Vrijwillige

Hulpverlening (C.V.H)
Zit u plotseling om hulp verlegen,

bijv. omdat degene die altijd bood-
schappen voor u doet met vakantie
is, dan kunt u een beroep doen op de
vrijwilligers van Welzijn Ouderen.
Het gaat om vervoer naar het zieken-
huis, dokter of specialist, zonodig
ook begeleiding. Ook zijn er vrijwil-
ligers die klusjes in huis kunnen
doen, het gaat dan om kleine din-
gen die u vroeger zelf altijd deed.
Ook voor het instellen van een t.v. of
een ander apparaat kunt u een be-
roep doen op de vrijwilligers. Voor
alle hulp geldt dat u zelf de kosten
van materiaal betaalt en bij vervoer
dient de aanvrager € 0,30 per km en
in bebouwde kom € 1,50 te betalen
aan de vrijwillige, dat de onkosten
dekt van de vrijwilliger. Alle vrijwil-
ligers geven hun tijd zonder dat
daarvoor een vergoeding wordt ge-
vraagd. Ook zijn er vrijwilligers die
bij u op bezoek komen als u daar be-
hoefte aan hebt of die samen met u
een wandeling willen maken, evt
met een rolstoel. Als u hulp nodig
hebt, aarzelt u dan niet om te bellen
en twijfelt u of u voor hulp in aan-
merking komt, neemt u dan telefo-
nisch contact op voor nadere infor-
matie: bij Stichting Welzijn Vorden.
Wilt u zich als vrijwilliger inzetten
voor bovengenoemde werkzaamhe-
den, dan bent u van harte welkom.
U kunt daarvoor contact opnemen
met telnr 0575-553405.om een af-
spraak te maken voor een oriënte-
rend gesprek.

Uw huis in de vakantie
Nu de vakantietijd weer aanbreekt,
wordt het ook tijd om na te denken
over welke maatregelen u moet ne-
men om uw huis veilig achter te la-
ten. Een goede buur of vriend die de
post uit de bus wil halen en de plan-
ten water wil geven is van onschat-
bare betekenis. Maar ook als er regel-
matig iemand in uw huis komt kij-
ken, is het belangrijk geen signalen
van afwezigheid af te geven. Dus
niet overdag overgordijnen en/of rol-
luiken sluiten, ook gras dat erg lang
wordt, is een teken dat de bewoners
afwezig zijn. Ramen en deuren moe-
ten uiteraard goed gesloten zijn, dat
geldt ook als u een dag weggaat en
natuurlijk legt u een ladder niet bin-
nen handbereik. Veel mensen heb-
ben de gewoonte om de sleutel van
de auto op een haakje in de garage
te hangen of op een rekje op een
goed zichtbare plaats in huis. Die-
ven zijn u hier dankbaar voor. U
maakt het ze zo wel erg gemakke-
lijk. Zelfs als de autosleutel in uw
jaszak zit, weten dieven hem daar te
vinden. Er zijn al heel wat auto's ge-
stolen waarvan de sleutel via in-
braak was buit gemaakt. 

Hang geen briefje op de deur dat u
afwezig bent en vertel ook niet via
het antwoordapparaat dat u met va-
kantie bent. Spreek een neutrale
boodschap in waarin u zegt dat u de
telefoon niet kunt beantwoorden,
maar dat er een boodschap kan wor-
den ingesproken. Voorzie verschil-
lende lampen in huis van een tijd-
klok en laat deze op verschillende
tijdstippen aan en uit gaan. Als u al-
le maatregelen hebt genomen om
uw huis veilig achter te laten, kunt u
met een gerust hart vertrekken. Een
fijne vakantie gewenst.

Consulent WegWijZer
De consulent is er voor alle senioren
die gedurende een bepaalde periode
extra hulp en ondersteuning nodig
hebben. Bijvoorbeeld: U wilt verhui-
zen vanwege de gezondheidstoe-
stand van uzelf of uw partner, of uw
partner is overleden en u moet zo
veel dingen regelen dat u door de bo-
men het bos niet meer ziet. De oude-
renadviseur kan u dan bijstaan, hel-
pen met het invullen van formulie-
ren en samen met u aanvragen doen
voor de benodigde hulp. De oude-
renadviseur helpt u op weg totdat u
zelf weer de regie over uw leven in
handen hebt. U bepaalt zelf wat u
wilt en u blijft zelf verantwoordelijk.
Aan de ondersteuning door de oude-
renadviseur zijn geen kosten verbon-
den. De ouderenadviseur is er voor
de ouderen, maar ook de mantelzor-
gers (kinderen) kunnen om advies
vragen. U kunt bellen naar de Weg-
WijZer telnr. O575-553159.

Ouderen en de 

"papierwinkel"
"Wilt u dit formulier invullen?" Voor
veel ouderen is de papierberg soms
niet meer te ontwarren met als ge-
volg dat zij van sommige regelingen
waarop zij recht hebben, geen ge-
bruik maken. Soms gaat dat om
huursubsidie, maar ook kan het zijn
dat mensen het geld dat zij zouden
kunnen krijgen van de belasting-
dienst als tegemoetkoming in de
ziektekosten niet aanvragen vanwe-
ge die papieren.  Laat u niet afschrik-
ken en als u er echt niet uitkomt,
neem dan contact op met Stichting
Welzijn Vorden en maak een af-
spraak om na te gaan welke hulp zij
u kunnen bieden. Welzijn Ouderen
telnr. 0575 553405. of WegWijZer
telnr.0575 553159

Slecht Horend 
N.V.V.S. - Nederlandse Vereniging
Voor Slechthorenden. heeft als kern-
taken: voorlichting; belangenbehar-
tiging; contact. Op het gebied van:
hoorproblemen: slechthorendheid,
oorsuizen (tinnitus), overgevoelig-
heid voor geluid en cochleaire im-
plantatie, spraak- en taalproblemen
en ziekte van Méniére. Adres: Lan-
delijk Bureau NVVS, Postbus 129,
3990 DC Houten.Tel: 030 26 17 616,
E-mail: info@nvvs.nl / www.nvvvs.nl

Oorakel
Oorakel geeft antwoord op alle vra-
gen over het gehoor, spraak - en taal
moeilijkheden en hoor hulpmidde-
len.Info: Tel: 071 5234242 werkda-
gen van 9.00uur tot 17.00 uur.
E-mail: info@oorakel.nl en 
www.oorakel.nl 
In Vorden houdt Oorakel elke eerste
vrijdag van de maand spreekuur in
het Servicehuis van Sensire. Hier
kan men ook allerlei hulpmiddelen
voor slechthorenden en doven uit-
proberen. Ook kan men vragen ste-
len over die hulpmiddelen, voorzie-
ning en vergoedingen.
Afspraak maken: via Sensire:  0314
357419. Via Oorakel: 030 2614506, 
e-mail: utrecht@oorakel.nl                   
Adres: Servicehuis Sensire, Dorps-
straat  7, 7251 BA, Vorden. Tel : 0314
357419. Openingstijden: werkdagen
van 14.00 tot 17.00 uur, zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur en 's ochtends en

Juni

's avonds op afspraak tel. zie boven
Hulpmiddelen slechthorenden: Zie
Servicehuis Sensire.
In Zutphen zijn 3 winkels, gespecia-
liseerd in hoortoestellen. Hier is een
audicien aanwezig, die informatie
geeft op het gebied van gehooron-
dersteuning en het gehoor kan tes-
ten. Zo nodig verwijst deze door
naar de K.N.O. arts. Alleen de K.N.O.
arts kan gehoorapparaten en hulp-
middelen voorschrijven, die voor
vergoeding in aanmerking komen.

Hulpmiddelen zijn o.a.:
Wekkers met licht - en trilsysteem,
telefoonversterkers, deurbelalarm,
ringleiding, spraakversterkers voor
de telefoon. Adressen: Beter Horen
Laarstraat 22, 7201 CE Zutphen,
0575 515088 Hans Anders, Beuker-
straat 68, 7201 LG Zutphen, 0575
518407 Schoonenberg hoorcom-
form,, Houtmarkt 59-61 7201 KK
Zutphen, 0575 519464 

Alzheimer Café Zutphen

op 18 juni
Thema: Juridische aspecten. Wat is
er belangrijk om te regelen als er
sprake is van dementie. Iedere derde

woensdag van de maand van 19.00
tot 21.30 uur is het Alzheimer Café
geopend. Locatie: "De Born", Oude
Bornhof 55-57 te Zutphen, tel. 06-
46540141. U hoeft zich niet aan te
melden en de toegang is gratis. Be-
woners uit Vorden en omgeving zijn
ook van harte welkom. Voor meer in-
formatie: Alzheimer Nederland afd.
Zutphen, Lochem en Bronckhorst
Secretariaat; Burg. Van Tuijll van Se-
rooskerkenweg 29, 7261 CV Ruurlo.
carlabrands@planet.nl Kijk ook op
de nieuwe website; www.alzheimer-
nederland.nl. Voor vragen m.b.t. de-
mentie bereikbaar 06 46540141.

Themabuffet Sensire 

De Wehme
De laatste dinsdag van de maand
wordt er een buffet verzorgd aan de
hand van een thema.Gasten (buiten
De Wehme) van de 'Open Tafel' kun-
nen ook deelnemen. De kosten zijn
¤10,00 per persoon. Als u geen deel-
nemer van de 'Open tafel' bent, mag
u ook aanschuiven. De kosten zijn
dan ¤14,50 per persoon. U bent van
harte welkom. Informatie en/of aan-
melden via De Wehme, tel. 0314-
357450. 

Progamma: mantelzorgsalon op 10
juni. Afsluiting van het seizoen. On-
der begeleiding van Scrooge wordt
er een rondwandeling gemaakt in
Bronckhorst. Verzamelen bij de
mantelzorgsalon. In juli en augus-
tus is de mantelzorg gesloten. De
middag is georganiseerd door de VIT
Oost- Gelderland, initiatiefnemer
van de mantelzorgsalon en bestemd
voor alle mantelzorgers in de ge-
meente Bronckhorst. Ontvangst van-
af 13.30 uur in Partycentrum Lange-
ler, Spalstraat 5 in Hengelo.

Rijbewijskeuring 70+ via

Ouderenbonden in Vorden
Voor wie 70 jaar is of ouder moet
voor een nieuw rijbewijs zich eens
in de vijf jaar laten keuren.  Belang-
stellenden voor de keuring kunnen,
voor de aanmelding en/of informa-
tie , dagelijks tussen 10.00 en 17.00
uur bellen naar 0575 552003. 

De prijs voor deze medische keuring
bedraagt ¤ 25,- De rijbewijskeuring
is op zaterdag 28 juni in het woon-
en zorg centrum, " de Wehne',
Nieuwstad 32 in Vorden . In de
maand juli is er geen keuring.



Het plein achter de school was afgeslo-
ten, zodat de ouders genietend van
koffie en poffertjes hun kroost gemak-
kelijk in de gaten konden houden. Al-
tijd een prachtig gezicht om het klei-
ne grut geschminkt en wel te zien
rondhuppelen. Chantal v.d. Vlekkert
en de zusjes Linda en Ciska Tiemessen
vonden het maar wat leuk om deze
morgen pony Robin te begeleiden tij-

dens zijn ritjes op het plein met op
zijn rug een peuter. Ouders konden bij
binnenkomst voor 5 euro een strip-
penkaart kopen, zodat de kinderen
volop aan de diverse spelletjes konden
meedoen. Bekertjes water uit een em-
mer scheppen, blikjes gooien e.d. Be-
halve spelletjes ook verkoop van onder
andere potjes met planten die de peu-
ters met behulp van de juf zelf hadden

gemaakt. Tegen de klok van twaalven
dolle pret bij het oplaten van de bal-
lonnen. Niet voor alle peuters want
sommigen wilden de ballon niet los
laten ! De medewerkers van Ot en Sien
gaven deze ochtend desgevraagd aller-
lei informatie aan de ouders. Toen na
afloop van de speelochtend de balans
werd opgemaakt bleek er een op-
brengst van 300 euro te zijn. Dat geld
wordt gebruikt om spulletjes voor de
peuterspeelzaal aan te schaffen.

300 euro voor peuterkas

Geslaagde speelochtend 'Ot en Sien'

De gok van de leiding van de peuterspeelzaal Ot en Sien om de speeloch-
tend zaterdag in de openlucht te houden, pakte goed uit. Lekker weertje
en veel belangstelling.

heerlijk dat schminken

Bondscoach Jeugd, Mandy van Rooden
woont sinds kort in de buurt van Lo-
chem en kwam donderdag naar de
Beemd om de selectie te laten zien en
vooral voelen hoe de zwemmers van

de kernploeg hun laatste trainingen
voor hun belangrijkste wedstrijd
afwerken. 
Geen keiharde training vlak voor een
zware wedstrijd, maar veel techniek

en korte sprint en reactieoefeningen. 

Ook het publiek in de vorm van jeugd-
selectie, ouders en bestuursleden kon-
den de training goed volgen doordat
Mandy van Rooden veel uitleg gaf via
de microfoon die ze op haar hoofd
had. Voor trainers en zwemmers een
leuke en leerzame training en zeker
voor herhaling vatbaar.

Berkelduikers krijgen gasttraining

De selectieleden van zwemclub de Berkelduikers hebben donderdag een
bijzondere training beleefd. Immers het is nog nooit eerder gebeurd dat
een bondscoach van de KNZB speciaal naar de Beemd kwam om de selec-
tie van de Berkelduikers een training te geven.

Mandy van Rooden in het KNZB shirt tussen de zwemmers.
Onder het genot van een hapje en een
drankje kon een ‘volle zaal’ genieten
van het duo ‘De Bouwmeisters’ uit
Halle. Deze ’65- plussers’ brachten de
zaal met hun liedjes uit de ‘oude doos’
in een feestelijke stemming. 

Liedjes als ‘Toen ik nog een jungsken
was’, ‘Tinusman Tinusman’, ‘We gaan
naar Zandvoort’ , het publiek zong uit
volle borst mee. De komische noot

ontbrak evenmin zoals bijvoorbeeld
tijdens het hilarische ‘Hanenlied’. 

Piet de Vries, voorzitter van de afde-
ling Vorden overhandigde de artiesten
na afloop elk een fles ‘geestrijk vocht’
en vroeg hij de aanwezigen een warm
applaus voor de vele vrijwilligers van
De Zonnebloem. En dat was niet aan
dovemansoren gezegd!

Vorden en Wichmond

Feestmiddag 
De Zonnebloem

Gezelligheid troef, zaterdagmiddag in het dorpscentrum te Vorden. Daar
organiseerden de afdelingen Vorden en Wichmond van De Zonnebloem
een gezamenlijke middag.

'De Bouwmeisters'

Stand van Zaken 
Berendpad

St
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ing Berend van Hackfort
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Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas (via schilder)
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onderhoud
� deuren (metselwerk)
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

H. Mulder tel. 0575-451486
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06-15338615
7227 DA Toldijk fax 0575-450940

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

...metsmaak ingericht!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
Een keuken kies je met zorg, je wilt er immers

jaren plezier van hebben. In onze showroom

vindt u een ruime variatie in stijlen en prijs-

klassen. Onze adviseurs maken samen 

met u een ontwerp naar uw wensen.

Meer inspiratie vindt u op onze site:

www.bruggink-bv.nl.

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

GEHEEL NIEUWE

SANITAIR AFDELING!

          Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,
          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Laat u verwennen bij de Gravin

in ons sfeervolle restaurant of op het terras

3 GANGEN MENU € 27,50

HOOFDGERECHTEN van € 14,50

Ook uw adres voor feesten, partijen en vergaderingen.

Gelegen tegenover het station.

meubelhal

Meubels tegen echte

Ak-zie prijzen!
Alles direct leverbaar

Tevens inruil meubelen

Geopend:
Vrijdag: van 13.30 tot 21.00 uur

Zaterdag: van 09.30 tot 17.00 uur

Ak-Zie meubelhal
GERRIT ONSTENK MEUBELEN
Nijverheidsweg 5, Hengelo Gld.

Tel.: 06-54317355

www.linova.nl

Linova Verfproducten,

Gelderhorst 12, 7207 BH, Zutphen

T. 0575-542300 E: info@linova.nl 

Levert de beste verf voor de beste schilders
Vraag uw schilder te werken met 

de beste producten

Boonstoppel verf

Evert Koning Schildersverf

Herfst & Helder verven
Nu ook beschikbaar in de originele Bronkhorst kleuren.

VERFGROOTHANDEL

• Linova  Verfgroothandel is het adres 
voor elk bedrijf

• Heeft u een Renovatie, Verbouwing, 
Restauratie of Nieuwbouw, onze 
verfadviseur komt graag bij u langs.

•  600m2 en meer dan 5000 verf- en
schilderproducten
in alle kleuren uit voorraad leverbaar 
op de Revelhorst te Zutphen.

•  Open op werkdagen vanaf 7.30 uur
•  Eigen bezorgdienst

Tevens leverbaar:

Sikkens en Sigma verven, Kalkverf, 
Krijtverf, Aquamarijn Natuurverf, 
Bladgoud, Waxoil, Vloerlak,
Vloerolie, Schuurmaterialen en
Schildersgereedschappen.



‘Ik wou jullie nog effen attenderen op
de teletext pagina van TV Gelderland
211 sportnieuws waarin melding
wordt gemaakt dat onze plaatsgenoot
Annemiek van Vleuten, mijn oude
badjuf en dochter van Ton van Vleu-
ten, derde is geworden bij het wereld-
kampioenschap wielrennen voor stu-
denten in Nijmegen’. Een mail afkom-
stig van Martin Westrik, voormalig
chef- badmeester in het zwembad In
de Dennen. Annemiek van Vleuten
(25) kan er hartelijk om lachen. ‘Ty-
pisch Martin om een dergelijke mail
te sturen’, zo zegt ze. Thuis in het ou-
derlijk huis van pa (Ton) en moeder
(Ria) van Vleuten aan het Stroo in Vor-
den kan ze enthousiast vertellen over
haar tot nu toe, succesvolle carrière
als wielrenster. Een sport waar ze pas
drie jaar geleden mee is begonnen en
een sport die ze aanvankelijk hele-
maal niet zag zitten.

Annemiek: ‘Van jongs af aan mocht ik
heel graag zwemmen en trainen. Vanaf
mijn elfde jaar ben ik ook gaan paard-
rijden, beter gezegd rijden op mijn po-
ny Kim, waarmee ik onderlinge wed-
strijden bij de rijvereniging De Graaf-
schap reed. Om een zakcentje bij te ver-
dienen heb ik vanaf mijn 17 e jaar Mar-
tin Westrik als badjuffrouw geassis-
teerd. Dat beviel zo goed dat ik die baan
gedurende mijn studententijd in Wage-
ningen jarenlang in Vorden ben blijven
doen. Mijn grote passie op sportgebied
was toch wel voetballen. Wij hadden
onder leiding van Anton Peters bij Rat-
ti in de Kranenburg een prachtig elftal.
Sommige mensen in mijn omgeving
vonden het gekkenwerk dat ik weke-
lijks naar Vorden kwam om te trainen
en te spelen. Helaas was de voetbal-
sport van korte duur (2 jaar). Diverse
blessures en uiteindelijk één zo erg dat
uit een pees een nieuwe kruisband is
gemaakt. Dus einde voetbalverhaal’, zo
zegt Annemiek.

Haar passie voor sport bleef. Zegt ze: ‘
Er werd mij toen geadviseerd om te
gaan wielrennen. Op mijn 22e ben ik
er mee begonnen. In het begin vond ik
het maar een ‘suffe’ sport, echter het
ging steeds beter. In 2007 ben ik lid ge-
worden van de wielerclub ui Ede. Ik
had toen absoluut geen idee dat ik in
een jaar zoveel progressie zou boeken.
Op gegeven moment reed ik mij in de
kijker bij het team met de naam
‘Vrienden van het platteland’. Een pro-
fessioneel team waar we wel voor el-
kaar rijden, maar niet volgens een van
te voren afgesproken tactiek voor een
bepaalde kopvrouw. We hebben een
team met toppers, zoals bijvoorbeeld
Ellen van Dijk (wereldkampioen op de

baan) en Willy Kanis, die in augustus
tijdens de Olympische Spelen in China
in actie zal komen. 

Met mij ging het ook ‘best wel aardig’
en reed ik een goede Ronde Van Vlaan-
deren en de Waalse Pijl. Ik stond 115e
op de wereldranglijst, inmiddels na de
tot nu toe verreden wedstrijden in
2008, thans op de 50e stek. Intussen
was ik uitgenodigd om vorige week
mee te doen aan de wereldkampioen-
schappen wielrennen voor studenten.
Deze kampioenschappen werden in
Nijmegen gehouden. Ik had weliswaar
mijn studie dierwetenschappen vorig
jaar reeds afgerond, maar dan is het
toegestaan dat je binnen een jaar nog
aan een wereldkampioenschap mag
meedoen. Het ging boven verwachting
goed. Ik reed mee op twee onderdelen.
Tijdens de wegwedstrijd kwamen in
totaal 42 dames uit alle delen van de
wereld aan de start. Wij hadden een
zeer sterke Nederlandse ploeg. Dat
bleek wel tijdens de huldiging, op het
podium alles ‘Oranje’ . Zelf werd ik
derde, dus dolblij, dat begrijp je.

Tijdens de 35 kilometer tijdrit werd ik
tweede met zeven seconden achter-
stand op de uiteindelijke wereldkam-
pioene Iris Slappenbel. Ik was na af-
loop behoorlijk boos. Er was mij im-
mers een gouden medaille, dus een
wereldtitel door de neus gebeurd..
Vlak voor tijd kwamen we bij een ro-
tonde die ik volgens het routeschema
dwars moest oversteken. Nee, riep de
bondscoach in de volgauto, je rijdt ver-
keerd, je moet terugkomen, zo riep
hij. Dus terug, maar wat bleek, ik had
wel de juiste weg gevolgd. Al dat ge-
harrewar kostte mij 30 seconden maar
wat veel erger was de wereldtitel. De
bondscoach heeft na afloop wel hon-
derd keer zijn excuses gemaakt, maar
daar koop ik natuurlijk niets voor. 

We zijn nu een week verder en ben ik
er toch wel trots op dat ik tijdens de
WK een zilveren plak (tijdrit) en een
bronzen plak (weg) heb behaald’, zo
zegt Annemiek van Vleuten. Eind juni
verschijnt ze in Ootmarsum aan de
start bij de NK op de weg. Eind augus-
tus start ze in Oudenbosch tijdens de
NK tijdrijden. ‘Dan wil ik revanche en
in elk geval een podiumplaats’, zo zegt
Anneniek strijdlustig. Van haar werk-
gever Kenniscentrum AEQUOR krijgt
ze alle medewerking om haar (thans)
grote hobby het wielrennen te kun-
nen uitoefenen. Na haar studie in Wa-
geningen is zij in Ede bij dit bedrijf
gaan werken. Daar doet zij onder
meer arbeidsmarkt onderzoek voor de
‘groene sector’ .

Wereldkampioenschappen wielrennen voor studenten

Annemiek van Vleuten schitterde met
een zilveren en een bronzen plak!

Na een paar jaar de lagere school in
Ruurlo te hebben bezocht verhuisde
het gezin Versteege (meisjesnaam van
Zientje) naar Borculo, waar haar ou-
ders in de Dijkhoek een boerderij be-
trokken. Zientje was toen zeven jaar.
In Borculo maakte ze de lagere school
af en vervolgens de huishoudschool.
Daarna ging ze bij haar ouders thuis
in de huishouding en op de boerderij
werken. En toen op een avond ont-
moette ze Willem Kok. ‘Ik weet het
nog goed dat was op een bruiloft van
een neef in het buurtschap de Bruil. Ik
zag Willem en ik wist het meteen ‘dat
is de ware’. Jazeker liefde op het eerste
gezicht. Willem dacht daar blijkbaar
precies eender over. Hij vroeg Zientje
ten dans en zie ook bij hem sprong de
vonk over! Toen ze in 1948 trouwden,
trok Willem bij Zientje in.

Willem Kok werd in het buurtschap
Medler geboren waar vader en moe-
der Kok een gemengd bedrijf hadden.
Een gezin bestaande uit vijf jongens
en een meisje, waarvan alleen Willem
nog in leven is. Ook in huize Kok veel
verdriet. Willem: ‘Toen ik vier jaar
was, verongelukte mijn vader met
paard en wagen. Ik kan het mij nog
heel goed herinneren’, zo sprak hij. Na

de lagere school bezocht Willem ver-
volgens de landbouwschool. In 1940
opnieuw veel verdriet in het gezin.
Willem’s broer Hendrikjan verloor tij-
dens de invasie van de Duitsers op de
Grebbeberg zijn leven. Willem: ‘Het
was eigenlijk vanzelfsprekend dat wij,
mijn andere broers en zus en ik, bij
moeder op de boerderij bleven. Ook
werkten we veel op het landgoed De
Wiersse bij de Catacres waar mijn
broer Jan tevens rentmeester was’, zo
vertelt Willem.

Op 4 juni 1948 traden Willem en Zien-
tje op het gemeentehuis in Borculo in
het huwelijk. Vervolgens een gezellige
bruiloft bij Kerkemeier in de Dijkhoek.
Zoals gememoreerd Willem trok bij
Zientje en haar ouders in en hadden
het daar goed samen. Wel had Willem
toen al wel wat last van astma en zei hij
tegen Zientje ‘als ik 65 jaar ben verko-
pen we de boerderij en gaan wij ergens
anders wonen’. Dat ze toen, nu al weer
28 jaar geleden, op de huidige stek
(Houtwal 1) in het buurtschap Medler
zouden neerstrijken, was min of meer
toeval. Makelaar Thoma die de verkoop
van hun boerderij ook had geregeld,
vertelde dat genoemd huis in het Med-
ler te koop stond.

Zientje: ‘Het huis stond er nog niet,
het was half af. Het echtpaar dat daar
zou gaan wonen, kreeg waarschijnlijk
wat problemen, ze gingen tenminste
scheiden en toen werd het huis niet
verder afgebouwd. En nu wonen wij er
nog steeds en zeer gelukkig’, zo zegt
ze. Het echtpaar heeft geen kinderen.
Toch altijd, hun hele leven lang, kin-
deren over de vloer. 

Nichten en neven die maar al te graag
bij oom Willem en tante Zientje op be-
zoek kwamen en nog steeds! Willem
was altijd een verwoed lezer. Met na-
me boeken over landgoederen, daar
weet hij alles van. Thans worden zijn
ogen minder en lukt het lezen niet zo
goed meer. Datzelfde geldt voor het
autorijden dat hij tweejaar geleden
ook nog volop deed. ‘Ja, we hebben
heel wat rondgetoerd’, zo zegt Zientje.

Fietsen deden ze tot voor enkele jaren
ook graag. Zientje zelf hield van bor-
duren, breien en werken in de tuin. Ze
heeft momenteel last van reuma aan
haar handen, dus al die leuke dingen
van vroeger moet het echtpaar thans
laten schieten. ‘Voor de rest gaat het
nog prima hoor, we kijken graag naar
de TV of luisteren naar een leuk stuk-
je muziek. Willen we een keertje weg,
geen nood dan haalt ons wel een fami-
lielid op’, zo zegt ze. Momenteel helpt
Thuiszorg het diamanten paar dage-
lijks bij het kleden, douchen e.d. Ineke
uit Vorden komt ook 4 uur per week
helpen (Alpha hulp). 

Apetito doet regelmatig de maaltijd-
voorziening. ‘Eten en drinken gaat ons
nog goed af’, zo zegt Zientje die, als
het even kan zelf nog het lievelings-
kostje voor haar Willem klaar maakt:
zuurkool- en stamppot andijvie.

Willem en Zientje Kok
al zestig jaar een gelukkig paar

‘Willem is in al die jaoren een beste kearl veur mien e’west. Wie hebt het
altied netjes met mekare kunnen vinden’, zo zegt de 84-jarige Zientje, ter-
wijl ze haar man met pretoogjes aan kijkt. Willem Kok (93) lacht en geeft
zijn vrouw gelijk. ‘We hebben het samen heel goed’, zo beaamde hij.
Woensdag 4 juni zijn ze 60 jaar getrouwd en dat vieren ze die dag met een
receptie van 14.30- 17.30 uur in café-restaurant ’t Wapen van Medler aan de
Ruurloseweg in Vorden. ‘Niet met zoveel poespas, gewoon gezellig met
wat familie, kennissen en buren’, zo zegt de bruid. Zientje genoemd naar
haar opoe werd in Ruurlo op het Muldershuus aan de Zelhemseweg gebo-
ren. Een gezin met vier kinderen, waarbij een broertje van Zientje al na
een paar dagen overleed en een zusje op 2 jarige leeftijd. ‘Gestorven aan
longontsteking, mijn ouders waren er zeer verdrietig over’, zo zegt Zien-
tje die samen met een andere zus opgroeide.

Willem en Zientje Kok.

Op deze dag is het mogelijk kennis te
maken met de club en met de tennis-
sport. Het evenement is vooral be-
doeld voor niet-leden van de club,
maar ook de leden zelf zijn van har-
te welkom. 

Ze kunnen bijvoorbeeld hun buur-
man of buurvrouw meenemen naar

de baan en ook daadwerkelijk met
hem of haar tennissen. VTP zal deze
dag tevens van de gelegenheid ge-
bruik maken de kampioenen van het
nu bijna afgelopen seizoen te huldi-
gen. 

Geïnteresseerden kunnen een 'tijde-
lijk' lidmaatschap afsluiten van 15
juni tot 1 september voor een aan-
trekkelijke prijs. 

Daarna kan besloten worden al of
niet door te gaan met de tennissport.

Voor iedereen die daar belangstel-
ling voor heeft ligt er een informatie-
pakket klaar !
Op deze open dag zullen er, vooral
voor de jeugd, een aantal spelletjes
worden georganiseerd. Verder zal er
voor de aanwezigen een barbecue
zijn, zodat ook de inwendige mens
op deze OPEN DAG niet zal worden
vergeten. Een bezoek aan het tennis-
park van VTP aan de Overweg is dus
zeker de moeite waard! Voor inlich-
tingen kunt u ook contact opnemen
met Gerda Ilbrink, telf. 55 26 66

VTP houdt Open Dag
De Vordense tennisclub VTP
houdt op zondag 15 juni a.s. haar
OPEN DAG van 16.00 uur tot 19.00
uur.
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Het is bijna zover, de samenloop
voor hoop in Bronckhorst gaat bij-
na van start.
De organisatie is zeer blij met de
vele aanmeldingen vanuit de ge-
meente. Zowel vanuit de bevolking
(deelnemende teams) als vanuit
het bedrijfsleven (sponsoring) is de
animo groot om een bijdrage te
leveren aan het evenement. Maar

ook vanuit de entertainment was
de bereidwilligheid groot. De orga-
nisatie zat daarom met het luxe
probleem om zoveel mogelijk
mensen een plekje te geven tijdens
het evenement. Helaas moesten
ook enkele mensen en verenigin-
gen teleurgesteld worden omdat
het evenement vol zat. Maar on-
danks dit is er een prachtig pro-
gramma samengesteld door de or-
ganisatie. Ook deelnemende teams
zijn op dit hard aan het werk om
meest uiteen lopende activiteiten
te bedenken en uit te werken voor
het evenement. Het volgende zal
o.a. te zien zijn. 

• 24 uur entertainment in de vorm
van muziek en cabaret voor jong en
oud.

• 24 uur durend tennistoernooi
• 24 uurs darttoernooi
• een nachtelijk bridgetoernooi
• spinningmarathon
• div sportclinics gegeven door beken-

de sporters en sportscholen o.a.

voetbal en weerbaarheids training, 
• ook voor kinderen is er veel te bele-

ven o.a. luchtkussens, kabelbaan,
skelterparcours, kindertheater,
clowns, ballonnenwedstrijd

• braderie, verkoop van zelfgemaakte
producten, artikelen, hapjes en
drankjes e.d.

• (oud) hollandse spelen georgani-
seerd door div. teams

• Het maken van een kunstwerk o.l.v
kunstenaressen

• En nog veel meer om op te noemen

Een hoogtepunt van het evenement is
de KAARSENCEREMONIE. Deze zal
aanvangen op zaterdagavond 14 juni
om 23.00 uur. Dit moment zal
verzorgd worden door Jose v.d. Staak.
Tijdens dit moment kan iedereen zijn
dierbaren herdenken of een hart
onder de riem steken die direct met de
ziekte kanker te maken heeft.
Er zijn op dit moment al zeer veel
kaarsenzaken beschilderd of beschre-

ven ingeleverd bij de organisatie. De-
genen die nog niet in de gelegenheid
zijn geweest om zo'n zak aan te schaf-
fen kunnen ook tijdens het evene-
ment een zak aanschaffen en invul-
len. Hiervoor zal alle gelegenheid zijn.

Daarnaast zal er ook veel informatie te
vinden zijn over de ziekte kanker. Zo
zullen stands zijn van:

• KWF 
• Stichting herstel en balans 
• Stichting de regenboogboom 
• Inloophuis 'K leef 
• Ver. Ouders van kinderen met kanker
• Patiënten vereniging prostaatkan-

ker
• Er doorlopend een film vertoond

worden over onderzoeken naar leu-
kemie in het UMC Radboudzieken-
huis te Nijmegen

• Dhr Stalmeier, onderzoeker in het
UMC Radboud te Nijmegen, zal een
lezing geven op zaterdag middag

• Er zal zaterdag avond een presenta-
tie gegeven worden door een mama
care verpleegkundige Henny Bilder-
beek 

Dit zijn de hoofdonderwerpen die
plaatsvinden tijdens de Samenloop
voor hoop Bronckhorst. Er zal naast
deze genoemde onderdelen nog veel
meer te zien, te horen en te doen zijn. 
Om dit mee te kunnen maken zul je
toch echt ergens tijdens het evene-
ment aanwezig geweest moeten zijn.
We hopen dan ook dat het publiek in
grote getale tijdens het weekend naar
het sportpark van SV Socii aan de
Lankhorsterstraat in Wichmond , dit
is de weg van Wichmond naar Henge-
lo, zal komen. 

Daarnaast kunnen we alleen maar ho-
pen op prachtig weer en dan kan het
niet anders of we kunnen aan het eind
van het evenement een prachtig be-
drag overmaken op het bankrekening-
nummer van KWF-Kankerbestrijding.
Want de gehele opbrengst van het eve-
nement komt is bestemd voor het
KWF. 

Samenloop voor hoop Bronckhorst

PROGRAMMA Samenloop
voor Hoop Bronhorst
ZATERDAG 14 JUNI
13.00 -Eind Start live-uitzendingen Radio Ideaal
14.45-15.00 Opening Samenloop voor Hoop Bronckhorst
15.00-15.30 Openingsronde (met medewerking van Josée van der Staak)
15.30-16.30 Flamingo's muziek jaren 70/80
15.30-16.30 Warboelkindervoorstelling
16.00-22.00 Spinning 
17.00-22.30 Tennisvereniging Tennistoernooi
17.00-17.45 Aerofitt: workshop kidsaerofitt/jazz Jeugdfitness
17.00-18.00 Hurricanes muziek jaren 60/70
17.45-18.15 Gymvereniging Demo turnen
18.30-19.30 Covik Rock coverband
18.15-19.00 Aerofitt:workshop Bodyjam fitness
19.00-19.30 Gymvereniging Demo turnen
19.30-20.00 Bizon Country Dancers Line-dancers
19.30-20.15 Aerofitt: workshop Callanetics fitness
20.00-21.00 Kiek Uut Coverband
20.15-21.00 Aerofitt: bodybalance fitness
21.00-21.30 Mannenkoor Zelhem Koor
21.00-22.30 Team Lubbers 2 Salsadansen
21.00-22.30 Kickboxing/Weerbaarheidstraining/Verdedigingstechnieken
21.30-22.30 Bacon & Beans Coverband
22.30-23.00 Reborn / Opmaak naar de kaarsenceremonie Koor
23.00-24.00 Kaarsenceremonie met Josée van der Staak en anderen o.a.zang 

ZONDAG 15 JUNI
24.00-08.00 Nachtprogramma onversterkt bij het kampvuur
Bridgeclub Bronckhorst (01.00 - 05.00) Nachtbridge
Tennisvereniging (0.00 - + 14.00) Tennistoernooi
Boonekamp [akoestisch]
Donderwinkel [akoestisch]
Daltons [akoestisch]
07.45-08.00 Medler Jachthoornblazers 
08.00-08.45 Jubal fanfare
08.30-09.00 Arjan Momberg Ontbijtgym
08.30-15.00 Bert Veltman straattheater
08.45-09.00 Medler Jachthoornblazers 
09.00-10.00 Strada: Bodybalance fitness
09.00-09.30 Boerendansers: Wi-j eren 't Olde Boerendans
09.30-10.15 Hartgelach Smartlappenkoor
10.00-11.00 Strada: totall body fitness fitness
10.00-12.00 Nordic Walking Clinic
10.30-11.00 Hoe? Zo? Cabaret
11.00-12.00 Strada: kids fitness Jeugdfitness
11.00-12.00 Iesselkapel blaaskapel
11.00-11.30 Gery Groot Zwaaftink kindertroubadour
12.00-12.50 Henri Welling Muziek
12.00-13.00 Strada: nog niet bekend fitness
12.00-12.30 Gery Groot Zwaaftink kindertroubadour
13.00-14.30 Team Lubbers 2 Salsadansen
12.50-13.50 Bargkapel blaaskapel
13.50-14.00 Verloting 
14.00-14.30 Looft den Heer Koor
14.30-15.00 José van der Staak / laatste ronde 
15.00-15.15 Afsluiting SamenLoop voor Hoop Bronckhorst 
15.15-16.00 After Party met Groove On The Roof Blues/Funk/Rock
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Rondporreken.

B. Suzebeddee.

C. Wievenknoop.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

De deelnemers van het Kleurenpalet
van zaterdag zijn tussen de zes en vijf-
tien jaar oud. Een deel heeft voorgaan-
de jaren meegedaan aan het evene-
ment en een ander deel doet voor het
eerst mee. Evaring met schilderen op
doek is niet noodzakelijk. De kinderen
worden begeleid door de organisato-
ren. De schilderdag begint om tien uur.

Rond drie uur 's middags worden de
schilderijen van die dag tentoonge-
steld. Het publiek en een vakkundige
jury krijgen dan de gelegenheid de
schilderijen te beoordelen. De prijzen
worden uiteindelijk uitgereikt in ver-
schillende categorieën van beginne-
ling tot gevorderde.

Het Kleurenpalet van de Achterhoek is
een evenement voor kunstschilders
dat jaarlijks in de zomer door de Ach-
terhoek trekt. De afgelopen jaren heb-
ben honderden kunstschilders meege-
daan aan de grootste meerdaagse
kunstschildermarathon van ons land.

Deelnemers komen inmiddels niet
meer alleen uit de regio maar uit heel
Nederland. Zo kent het Kleurenpalet
een aantal vaste deelnemers uit Bra-
bant en Noord en Zuid Holland die to-
taal verslingerd zijn geraakt aan de
Achterhoek met haar bijzondere cou-
lisselandschap.

Organisator Sjoerd Roorda uit Steen-
deren maakte tien jaar geleden kennis
met een soort Kleurenpalet in Nor-
mandië. Op het Franse platteland
werd daar al jarenlang uiterst succes-
vol een meerdaags kunstschildereve-
nement gehouden dat de hele regio
aandeed. Het karakteristieke Franse
dorpsleven werd door de lokale bewo-
ners en toeristen op schildersdoek
vastgelegd.

Na de officiële start bij de molen in
Linde trekt het Kleurenpalet vijf zater-
dagen door de Achterhoek. De kunst-
schilders zijn op 26 juli actief in in Lo-
chem, op 2 augustus in Ruurlo, op 9
augustus in Vorden, op 16 augustus in
Bredevoort en op 23 augustus in
Bronkhorst. 
Deelnemers kunnen zich aanmelden
via de website www.kleurenpalet.nl

De jaarlijkse grote slotmanifestatie
vindt dit jaar plaats in Zutphen. In de
Burgerzaal aan het Lange Hofstraat
exposeren alle finalisten van het
schilderseizoen 2008 op zondag 31
augustus.

Start zaterdag in Vorden

Kleurenpalet van de Achterhoek
Ongeveer dertig kinderen geven
zaterdag 7 juni in buurtschap Lin-
de te Vorden de aftrap voor het
Kleurenpalet van de Achterhoek.
Het kunstschilderevenement start
het seizoen 2008 daar bij het thea-
ter Onder de Molen te Vorden. Met
de speciale jeugdschilderdag
wordt de aftrap gegeven voor zes
weekenden cultureel vermaak in
de Achterhoek.

Ook in de 19e eeuw was er gevaar zo
werden deze kleine sterke pony's in de
mijnen gebruikt om kolen te sjouwen
eenmaal beneden kwam een dergelij-
ke pony nooit meer boven. Voor het be-
houd van het ras werd daarom in 1901
het Welsh Pony en Cob Society opge-
richt en langzamerhand kreeg de po-
ny internationale bekendheid en is in
ons land in 1959 het Nederlands
Welsh Pony & Cob Stamboek opge-
richt aantal leden 248 inmiddels be-
draagt het aantal leden 2400. Het
NWPCS kent in Nederland 6 fokrich-
tingen de z.g.n secties Van deze secties
worden er op de Hienmaat 4 gekeurd.

Binnen het ras is er een ongekend gro-
te kleurenvariatie alle kleuren zijn
toegestaan behalve platenbont.  Te be-

ginnen bij de sectie A: Niet groter als
1.22 Type hard en moedig, een pony-
achtig en mooi gevormd hoofd met
sprekende ogen. Hals lang en goed ge-
dragen redelijk slank bij merries en
neiging tot zwaar bij volwassen heng-
sten. Mountain model d.w.z. brede
borst, voldoende diepte, zwaar been-
werk / zeg maar bot en goede en cor-
recte beweging.

Sectie B
Deze mag niet groter zijn als 1.37 en
de beschrijving van de sectie A is ook
van toepassing op de B bijzonderheid
van de sectie B rijpony met kwaliteit
en rijtypische beweging voldoende bot
stevige bouw met ponyuitstraling.
Verder kennen wij nog de NWR en de
Welsh Partbred .

Doordat er jaren geleden een behoefte
ontstond voor een grotere welsh pony
is door diverse kruisingen met Engels
Arabisch bloed gebruikt om de stok-
maat te verhogen Dus vooral de NWR
is de laatste jaren erg in opkomst als
grotere maat rijpony voor de oudere
jeugd. Het is een unieke Nederlandse
sectie met duidelijke Welsh uitstra-
ling en met minimaal 25 % Welsh
bloed. Stokmaat merries minimaal
1.38 hengsten 1.40 de maximale maat
is 1.56,9 Ras beschrijving spreekt over
rijtypische pony met reeds op afstand
herkenbare voorname Welsh uitstra-
ling en een harmonieuze bouw.
WPBR is ook net als de NWR een rijpo-
ny op Welsh grondslag maar met min-
der Welsh bloed. Al deze secties wor-
den beoordeeld door een deskundige
jury en kunnen door hun premiering
en plaatsing ook een uitnodiging ver-
dienen voor De Centrale Keuring van
het NWPCS op 23 augustus in Koot-
wijk.

Nieuwsgierig naar de Welsh pony !! U
bent van harte welkom op de Hien-
maat aanvangstijd is 9 uur en de toe-
gang is gratis.

Hengelo Gld 21 juni a.s.

Keuring Nederlands Welsh Pony en
Cob Stamboek

De Welsh pony is een oud ras aan het begin van onze jaartelling spraken
de Romeinen al over mooie pony's in de heuvels van Wales. Via de Romei-
nen kwamen er Spaanse en Arabische paarden in Wales dit is ook een van
de reden waarom de Welshjes zo'n Arabische uitstraling hebben. In de 16e
eeuw wilde Hendrik de 8e alle pony's vernietigen hij was bang dat door de
kleine afmetingen ze een gevaar vormden voor zijn fokkerij van grote en
zware legerpaarden. Er werd flink op hen gejaagd maar een aantal vlucht-
te de ruige onbegaanbare heuvels van Wales in en zo ontstonden de Hill-
pony's.

Burgemeester Aalderink is ambassa-
deur van de Samenloop voor Hoop
Bronckhorst en zet zich actief in voor
het wandelevenement. Ook de vrij-
willige brandweer heeft zich met een
team aangemeld. Het college heeft
toegezegd het geld dat beide teams
met de collectebus ophalen, te ver-
dubbelen. Naast de wandelactiviteit
organiseert de gemeente ook een spin-
ningmarathon op het terrein van
sportaccommodatie De Lankhorst (sv
Socii) in Wichmond. Omdat het een
Bronckhorst-evenement is, is de orga-
nisatie van Samenloop voor Hoop nog
op zoek naar vrijwilligers uit de
gemeente voor hand- en spandiensten
tijdens het weekend. Heb je interesse,
neem dan contact op met (0575) 46 25
42.

Gemeente actief voor Samenloop voor Hoop
Bronckhorst
De SamenLoop voor Hoop Bronck-
horst gaat op zaterdag 14 juni 2008
om 15.00 uur van start en zal tot
zondag 15 juni 2008 15.00 uur du-
ren. Tijdens dit unieke evenement,
waarbij deelnemers de strijd aan
gaan tegen kanker, trekken ook b
en w van de gemeente Bronckhorst
de sportschoenen aan.

Cateringbedrijf Sodexo overhandigt een cheque t.w.v. € 1500,- aan burgemeester Aalderink, bestemd voor de Samenloop voor Hoop
Bronckhorst.

De winkels worden met veel versiering
op kleur gebracht en zullen veel in-
koppertjes als EK-aanbieding klaar zet-
ten. Ook de horeca doet mee, met ge-
zellige terrasjes. Bij Leemreis kunt u
na het winkelen van een kop koffie of
iets sterkers genieten. Hans Langeler
geeft u op zondag 8 juni een gratis
oranjedip op uw ijsje. De Egelantier
heeft zijn plasma-scherm voor de EK-
opening klaar staan en het stadion
gaat de komende week bij hem om
19.30u open. En natuurlijk hangt ook
bij Harrie Waenink het scherm voor
de EK klaar.

De ondernemersvereniging hangt de
vlaggetjes weer op, zodat het dorp in
een oranje-feest stemming verkeerd.
Als het aan de Hengelose Onderne-
mers en het Nederlands elftal ligt zul-
len ze deze keer weer lang blijven han-
gen. We verwachten tenminste dat
ons oranje-elftal tot aan de finale gaat
meedoen.

We rekenen erop dat ook de jeugd het
daarmee eens is en de vlaggetjes laten
hangen, daar waar ze horen te wappe-
ren. Kom naar de koopzondag op 8 ju-
ni en kijk eens hoe Hengelo bruisend
aftrapt.

Hengelo trapt
af met Oranje-
koopzondag
Op de koopzondag van 8 juni in
Hengelo zal de sfeer helemaal
ORANJE zijn.
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Ook dit jaar werden voor de drie da-
gen elk twee routes uitgezet. Scootmo-
bielen konden een route van rond de
14 kilometer rijden en voor mensen in
een rolstoel was er een 7,5 kilometer-
route. 

Donderdagavond 22 mei werd gestart
vanaf Zaal Nijhoff in Halle. De officië-
le opening werd verricht door Evianne
van Gijn uit Zelhem. Zij was in 2007
derde bij de verkiezing van Miss Onbe-
perkt Nederland. Met een brede glim-
lach knipte ze het lint door en de ruim
100 rolstoelen en scootmobielen kon-
den van start. Het was een mooie rou-
te rond Halle.

Vrijdag 23 mei was het bij Dorpshuis

De Horst in Keijenborg een drukte van
belang. Er werden ruim 125 deelne-
mers ingeschreven voor deze avond,
die werd geopend door burgemeester
Henk Aalderink. De omgeving van
Keijenborg werd doorkruist en bij het
Dorpshuis werden de deelnemers mu-
zikaal onthaald.

Zaterdag 24 mei werd ’s middags ge-
start vanaf Sporthal 't Hooge Wessel in
Steenderen. Rollover voorzitter Jan Vis-
ser sprak de deelnemers toe -deze mid-
dag ruim meer dan 150- en wenste ze
een fijne wandeltocht toe. 

De intocht was feestelijke met muziek
van Muziekvereniging Nieuw Leven
uit Steenderen. Mensen kwamen uit

hun huizen om de lange optocht te
zien en de deelnemers genoten daar-
van. Een grote groep rolstoelers en
scootmobielers reden drie dagen mee,
werden gefeliciteerd en kregen veel
(zonne)bloemen. Iedereen kwam zeer
tevreden aan bij de Sporthal.

Jan Visser bedankte de vele vrijwilli-
gers die zich ook dit jaar inzetten om
de deelnemers een aantal fijne dagen
te bezorgen. In het bijzonder werden
genoemd de meewerkende Zonne-
bloemafdelingen en de motorrijders
Herman Weijers en Arnold Steentjes.
Namens de gemeente sprak de heer
Antoon Peppelman de aanwezigen
toe. Daarna werd overgegaan tot het
uitdelen van de medailles, waarbij de
‘twee dames uit Wassenaar’ een hand-
je hielpen. Het werd een vrolijk eind
van een zeer zonovergoten driedaagse.

Rollover Bronckhorst editie Vier

Drie dagen zon(nebloem)overgoten
genieten

Rollover Bronckhorst is een begrip bij de deelnemers. Door de regionale
Zonnebloem afdeling IJsselstreek werd alweer de vierde editie georgani-
seerd met dit jaar de start in Halle, Keijenborg en Steenderen. Er waren
schitterende routes rond de genoemde plaatsen uitgezet, waarbij het zon-
netje het allemaal nog plezieriger maakte.

Meer dan 150 rolstoelen gingen van start in Steenderen tijdens de vierde Rollover Bronckhorst.

Scootmobielen staan na hun rondje Steenderen klaar voor de intocht.

Het tehuis begon in 1973 als bejaar-
denpension met drie bewoners. Tegen-
woordig wonen er negen personen.
Door de jaren heen zijn bijna altijd de
negen kamers bewoond. Een team van
achttien deskundige en enthousiasme
parttimers zorgen voor een complete
dag- en nachtverzorging. Eigenaresse
Mary Woltering en het team van Hui-
ze Sonnevanck kregen veel felicitaties
van (oud)-cliënten, familie van de be-

woners, kennissen en relaties. In een
ongedwongen sfeer werd het jubile-
umfeest gevierd met een hapje en een
drankje en er werden veel herinnerin-
gen opgehaald. Mary Woltering (64)
van Huize Sonnevanck was blij verrast
met de grote visite: “Ik doe het werk
met plezier en ga dan ook lekker
door”, vertelt ze tussen het handen
schudden door.

Al 35 jaar zorgvoorziening voor ouderen

Huize Sonnevanck

Afgelopen zaterdag vierde Huize Sonnevanck een feestje. Huize Sonne-
vanck aan de Bleekstraat in Hengelo, is 35 jaar geleden begonnen met een
zorgvoorziening voor ouderen.

Mary Woltering voor Huize Sonnevanck waar ouderen met plezier wonen.

Het zijn trekkers die net voor en na de
tweede wereldoorlog zijn gebruikt in
de landbouw. De trekkers met merk-
namen als Allis Chalmers, Fort Dea-
born, Ferguson, Olivier en nog vele an-
dere namen zijn direct na de oorlog
verscheept uit de Verenigde Staten en
Canada om met de bekende Marchall
hulp te zorgen dat Europa zelfvoorzie-
nend aan de voedselproductie kon
werken.

Hobbyisten zorgen nu dat hun machi-
nes er haast nog mooier uitzien dan

dat ze destijds ingevoerd werden in
ons land.

Belangstellenden kunnen vanaf 10.00
uur de trekkers bezichtigen en met de
eigenaren van gedachten wisselen. De
rondtocht door de gemeente Bronck-
horst begint om 11.00 uur en de mid-
dagpauze is gepland bij Loonbedrijf B.
Hilferink. Het geheel wordt georgani-
seerd door de Oude Trekker en Moto-
ren Vereniging, OTMV, afdeling Gel-
derland in samenwerking met Vlees-
boerderij Garritsen.

Petroleum tractorenrit in Toldijk

De vijfde keer: 
het eerste lustrum

Zaterdag 7 juni aanstaande vindt de oldtimer rit met petroleum en ben-
zine tractoren weer plaats in de omgeving van Toldijk. Vanaf 10.00 uur
zijn deze oldtimers bij Vleesboerderij Garritsen aan de Wolfstraat 5 opge-
steld. Om 11.00 uur gaat de rondtocht van start.

Gerrit Garritsen (l.) kijkt naar de Allis Chalmers.
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Brandweer Zutphen heeft voor de Mit-
subishi L200 gekozen vanwege het ver-
mogen van de auto. Ook de prijs/kwa-
liteitverhouding speelde een belang-
rijke rol bij het maken van de keuze.
'We gaan de auto inzetten om onze
boottrailer en overige zware aanhan-
gers te trekken, aldus Reinald Tieben
van brandweerkorps Zutphen. 'Daar-
naast wordt de auto gebruikt voor de
logistiek, zoals het vervoeren van vuile
slangen na brand of het brengen van
materiaal. Zoals alle voertuigen van de
brandweer Zutphen een dierennaam
hebben krijgt de L200 de naam Zebra.'
De L200 heeft een laadvermogen van

een ton en kan 2,7 ton aanhangwagen-
gewicht trekken. De auto heeft een be-
proefde en geavanceerde permanente
4WD-aandrijving en is ontworpen om
elk terrein te betreden. 

Met het Super Select 4WD-systeem (In-
tense) kan hij, al rijdend tot een snel-
heid van 100 km/uur, van tweewiel-
naar vierwielaandrijving overschake-
len. En voor het heel zware werk is het
mogelijk het differentieel te vergren-
delen om elk wiel honderd procent
kracht te geven. 'We zijn trots dat de
brandweer heeft gekozen voor de Mit-
subishi L200. De auto neemt een be-
langrijke positie in in de gemeen-
schap', aldus Jos Herwers, vestigings-
verantwoordelijke van Herwers Mitsu-
bishi in Zutphen.

Kijk voor meer informatie op:
www.herwers.nl

Voor brandweer Zutphen

Herwers Mitsubishi levert
nieuwe L200 af
Brandweerkorps Zutphen rijdt
sinds kort met een nieuwe auto;
een felrode Mitsubishi L200 in de
huisstijl van de brandweer. De L200
voldoet aan de hoge eisen die ge-
steld worden aan brandweerauto's.

In het najaar van 2007 werd binnen
drie maand 20.000 euro bijeenge-
bracht voor de voltooiing van het zo
karakteristieke Blank-kabinetorgel.
Mede door particuliere giften van mu-
ziek- en cultuurminnaars in de regio
en zelfs landelijk, schenkingen door
gemeenteleden van de Martinus en
door sponsering van o.a. bouwbedrijf
Dijkman en het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds is deze actie zeer succesvol
verlopen. Ook van invloed bleek dat
deze actie gekoppeld werd aan de vie-
ring van het 40'jarig organistenjubile-
um van organist Wim Riefel.

Het kabinetorgel is in 1980 gebouwd
door de gerenommeerde orgelbouwer
Bas Blank. Hij was destijds een van de
eerste Nederlandse orgelbouwers die
inzag dat orgels weer ambachtelijk en
in historische stijl gebouwd moesten
worden. Het kabinetorgel werd toen
niet helemaal afgebouwd. In het voor-
jaar van 2008  is het orgel met 216 or-
gelpijpen extra voltooid. Het kabinet-
orgel heeft nu in totaal 486 klinkende
pijpen!!! Deze voltooing is gedaan door
de internationaal bekende orgelbou-
wer Hans van Rossum die ook in de be-
ginfase aan dit orgel meewerkte. Ook
zijn er speelhulpen zoals een Manu-

aalkoppel toegevoegd en alles in histo-
rische stijl!
Het resultaat mag opzienbarend ge-
noemd worden. De klank is schitte-
rend geworden. In de mooie eikenhou-
ten 18'eeuwse orgelkast horen we nu
een groot en volwaardig Barokorgel
met veel karakter en veel mogelijkhe-
den. We kunnen met recht spreken
van een nieuw Barokorgel waarop mu-
ziek uit de 17' en 18'eeuw perfect
klinkt. Naast concertorgel is dit orgel
natuurlijk buitengewoon geschikt
voor het begeleiden van samenzang
en begeleiding van instrumentale en
vocale solisten.

Uniek is dat het Blank / van Rossum
kabinetorgel speciaal afgestemd is op
het monumentale historische Naber
orgel. De toonhoogte en de stemming
zijn precies gelijk. Dat betekent dat de
twee orgels subliem kunnen samen-
spelen met speciale orgelmuziek die
voor twee orgels is geschreven zoals
gebruikelijk is in Spanje en Italie  De-
ze situatie in de Martinuskerk mag
uniek voor Nederland worden ge-
noemd!! Mede door de bouw van een
verrijdbaar vlonder (gesponsord door
bouwbedrijf Dijkman)  kan het kabi-
netorgel tegenover het grote Naberor-

gel geplaatst worden en de luisteraar
zit dan precies in het midden en heeft
zo een optimaal luistergenoegen.

Het kabinetorgel is een belangrijke
aanwinst voor de orgelscene in deze
regio. De Martinuskerk bezit nu een
groot voltooid kabinetorgel naast het
bekende vroeg-romantische  histori-
sche Naberorgel uit 1836 dat in 2007
volledig gerestaureerd is. Hierdoor is
in de Martinus een optimale musi-
ceerruimte ontstaan mede door de
gunstige akoustiek.

Op het openingsconcert zal organist
Wim Riefel alle facetten van het vol-
tooide kabinetorgel laten horen met
o.a. muziek van J.S. Bach en de grote
noord-duitse orgelmeesters H. Schei-
deman en D. Buxtehude. Met de be-
kende blokfluitist Caecilia de Leeuw
speelt hij o.a. een deel uit Bach's Bran-
denburgse concert en met organist
Theo Meurs (tweede organist van de
Martinus) zal muziek voor twee orgel
gespeeld worden van de spaanse ba-
rokcomponist A. Soler en de italiaanse
barokmeester Luchinetti.

Dit bijzondere concert begint om
19.30 uur en zal een uur duren. Vanaf
19.00 uur is er koffie en thee. Na af-
loop kan bij een hapje en een drankje
het voltooide Blank / van Rossum orgel
bewonderd worden.

Bijzonder openingsconcert

Kabinetorgel Martinuskerk Voltooid

Op zondagavond 15 juni a.s. zal om 19.30 uur een bijzonder concert plaats
vinden in de oude Martinuskerk te Warnsveld op het onlangs voltooide
kabinetorgel.

MEEGAAN TOT AAN DE GRENS
Vrijwilligers in de terminale zorg bie-
den steun aan mensen in hun laatste
levensfase en verlichten de taak van fa-
milieleden en andere naasten.

Het gaat hierbij niet om verpleegkun-
dige zorg of zwaar huishoudelijk
werk. In feite doet de vrijwilliger het-
zelfde als de familie: het bieden van
een luisterend oor, helpen bij de ver-
zorging, signaleren van veranderin-
gen in de situatie. Dit kan overdag zijn
of 's nachts.

De eerste reactie die onze vrijwilligers
krijgen als zij vertellen wat voor werk
zij doen is vaak 'wat zwaar'. Zelf erva-
ren zij dat echter niet zo. Over het al-
gemeen vindt men dit werk boeiend

en uitdagend. Enkele uitspraken van
vrijwilligers: 'Het is zo bijzonder om
de laatste levensfase van een termi-
naal zieke te mogen meemaken. Vaak
is er ruimte voor gesprekken met de
patiënt, waardoor je heel dichtbij die-
gene komt. Dit raakt mij dan echt'.

'Het is fijn om te weten dat je de fami-
lie even kunt ontlasten van hun zware
taak. Terwijl zij rustig gaan slapen,
waak ik bij de patiënt. Het geeft mij
een warm gevoel dat zij de zorg voor
hun dierbare aan mij toevertrouwen.
Wanneer zij de volgende dag uitgerust
naar beneden komen, ga ik met een
fijn gevoel naar huis'.

'Vaak kun je mensen blij maken met
hele kleine dingen. Zo vroeg ik eens

aan een mevrouw wat zij graag nog
eens zou willen eten. "Griesmeel" was
het antwoord. Dat heb ik toen voor
haar gemaakt en ze vond het heerlijk!'

DE BASISCURSUS
Wilt u ook vrijwilliger worden? De
Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ)
start begin september met de basiscur-
sus. 

U heeft geen speciale vooropleiding
nodig. Na het volgen van de cursus
kunt u ingezet worden als vrijwilliger.

Onderwerpen in deze cursus zijn on-
der andere stervensfasen en rouw, het
uitwisselen van ervaringen rond ver-
liesverwerking, sociale vaardigheden
zoals communicatie en luisteren, zorg
in en rondom het bed en tiltechnie-
ken.

Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met: Annette Kuppen
of Ria Teunissen (0575) 54 33 66.

Meer informatie vindt u ook op onze
website: www.vtzoostgelderland.nl

Op zoek naar boeiend vrijwilligerswerk?
Onlangs volgden 12 (aanstaande) vrijwilligers de basiscursus voor vrij-
willige terminale zorg thuis of in een hospice. In september wordt deze
basiscursus opnieuw gegeven. Er is duidelijk behoefte aan deze vorm van
vrijwillige zorgverlening, nu er steeds méér van naasten (mantelzorgers)
wordt verwacht! Dus vrijwilligers zijn zeer welkom! Heeft u interesse in
dit vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met Noaberhulp. Noaberhulp
is werkzaam in Zutphen, Warnsveld, Lochem, Gorssel, Vorden, Steenderen
en Brummen.

Mantelzorgers zorgen langdurig en in-
tensief voor hun gehandicapte, chro-
nisch zieke of hulpbehoevende fami-
lielid, vriend of buur. De meeste man-
telzorgers vinden het vanzelfsprekend
om te zorgen, maar lopen vaak tegen
problemen aan. Het Steunpunt Man-
telzorg helpt mantelzorgers. Ze kun-
nen er terecht voor informatie, advies
en praktische steun.  Voor mantelzor-
gers is het belangrijk om ook tijd voor
zichzelf te nemen. Er even tussenuit
gaan om de zorg los te laten. Het
Steunpunt stelt mantelzorgers daar-
om in staat om eens een dagje met
korting de trein te pakken. Alle man-
telzorgers die bij de VIT Oost-Gelder-

land bekend zijn, krijgen twee Voor-
deelbonnen. Maar ook de mantelzor-
gers die nog geen contact hebben met
het steunpunt, kunnen in aanmer-
king komen voor de Voordeelbonnen.
Mantelzorgers kunnen daarvoor con-
tact opnemen met de VIT tel. (0573) 43
84 00 of via email info@vitoost-gelder-
land.nl.

Ook familie of andere personen die
mantelzorgers kennen mogen mantel-
zorgers aanmelden of informeren
over deze Voordeelbonnen actie. Het
steunpunt zal deze mantelzorger dan
benaderen.

Deze campagne is een samenwerking-
verband tussen NS en Mezzo, Landelij-
ke Vereniging voor Mantelzorgers en
Vrijwilligerszorg. Het Steunpunt Man-
telzorg van de VIT is lid van Mezzo. De
VIT Oost-Gelderland heeft haar regio-
nale Steunpunt MantelZorg in Ruurlo,
Borculoseweg 4. Daarnaast heeft zij
ook diverse lokale Steunpunten Man-
telzorg. Een overzicht hiervan vindt u
op www.vitoostgelderland.nl

Er even tussenuit met het
Steunpunt Mantelzorg
Het Steunpunt Mantelzorg van de
VIT Oost-Gelderland biedt alle
mantelzorgers in Oost-Gelderland
twee NS Voordeelbonnen aan. Met
deze voordeelbonnen krijgt men
40% korting op een dag reizen met
de trein na 9 uur of in het weekend.
Op deze manier biedt  de VIT man-
telzorgers de gelegenheid om eens
een dagje met de trein op stap te
gaan.

De wandeling gaat over het nog in par-
ticulier bezit zijnde landgoed van de
familie van Dorth tot Medler. Deze fa-
milie komend van het Hof te Dorth
(Bathmen) via 't Medler, waar ook nog
steeds een familie van Dorth tot Med-
ler woont, naar Landgoed Zelle. Het
landgoed heeft een sterrenbos, waar
de restanten nog van te zien zijn. Na-
men van de boerderijen: Sterreveld,
Maneveld en Zonneveld herinneren
hier nog aan. We komen langs het

"freule" heuveltje, het exotenbos met
douglasbomen, het romantisch laan-
tje, het niet meer in gebruik zijnde na-
tuurzwembad. De gehele wandeling
staat in het teken van het coulissen
landschap, met z´n bossen, singels,
enken en weilanden. We zien de eco-
nomische peilers van het landgoed;
bosbouw, verpachte boerderijen, va-
kantiewoningen, eigen landbouwbe-
drijf (Limousine koeien), boomgaar-
den. 

Onderweg staat onze zeer gewaardeer-
de koffiekar weer klaar. Voor de koffie
wordt een kleine bijdrage gevraagd en
een vrije gift voor de wandeling wordt
op prijs gesteld. Informatie: Gerard
Wesselink, telefoon 0575 441489.

Wandeling Landgoed Zelle
Bos, boomgaarden, enken, coulisselandschap.

IVN Noord-midden-Achterhoek or-
ganiseert zondagmiddag 8 juni
2008 om 14.00 uur een wandeling
op het landgoed Zelle, gelegen aan
de weg van Hengelo naar Ruurlo.
Vertrekpunt op de zevensprong na-
bij de oprit van het landhuis.

De eerste vrije drive is op donderdag-
avond 12 juni 2008 in Zaal Den Bre-
mer aan de Zutphen-Emmerikseweg

37, 7227 DG in Toldijk. Er wordt ge-
speeld in twee lijnen en per lijn zijn
prijsjes te winnen. Inschrijven vanaf
19.00 uur, aanvang bridge 19.15 uur
tot ± 22.30 uur. Inlichtingen (0314)
623348.

Zomerbridge Bridgeclub
Bronkhorst

Bridgeclub Bronkhorst organi-
seert een serie zomerbridgeavon-
den.



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

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

Opel Agila 1200-16V Elegance 2000 € 4.950
Opel Corsa 1200-16V MAXX-COOL 2004 € 8.950
Opel Astra 1600 5-drs Automaat 1998 € 4.950
Opel Astra 1600 5-drs. Comfort 2002 € 9.950
Opel Astra 1600 Station Comfort 2002 € 9.950
Opel Astra 1700 DTI Edition 2002 € 9.950
Opel Astra 1400-16v sport 5-drs 2004 € 13.950
Opel Zafira 1600 Elegance 7-pers. 2001 € 9.950
Opel Zafira 2200-Cosmo NW.type 2006 € 23.950
Opel Vectra 1600-16v B.edition automaat 2001 € 6.950
Opel Vectra 1600-16v B.edition station 2000 € 6.950
Opel Omega 2000-station centennial 2000 € 6.950
Opel Frontera 2200 Sport 1998 € 6.950
Opel Tigra 1800-16v Cabrio Rossa 2006 € 19.450
Fiat Seicento 1100 s 2001 € 3.950
Fiat Panda 1200 Dynamic 2004 € 6.950
Ford Galaxy 2.0 MPV 2004 € 17.950
Nissan Pick-up King-cab 2003 € 10.950
Renault Scenic 2.0 Buss.line 2007 € 24.950
Renault Scenic 1600 MPV 1999 € 4.950
Peugeot 307 1600 5-drs 2002 € 10.950
Skoda Octavia 1900 TDI Combi 1999 € 6.950
Volvo V70 2.4 140 pk Comf.line/Premline 2001 € 13.950
Volvo V70 2.4 140 pk Comf.line automaat 2002 € 17.950
Volvo V70 2.4 D5 automaat AWD 2003 € 19.950
Volvo S70 2.5-10v Comf.line 1997 € 5.950
Citroën Picasso 1800 Exclusive 2002 € 10.950
Toyota Avensis 2.0 Verso 6-pers. 2003 € 17.950
Audi A4 Avant 2.4 V6 Quarto 1999 € 7.950
Audi A8 3.3 V8 TDI 2000 € 15.500
Mercedes C180 Classic 2001 € 15.450
VW Polo 1400 Trenline 1999 € 5.950
VW Golf 1600 5-drs trendline 2001 € 7.750

Opel Vectra
1.9 CDTI Executive Station 

Automaat, 2006

€ 23.950,-

Hyundai Getz 1.1 zilver met. 2007
Renault Megane Scenic MPV airco1.6 16V blauw met. 2000
Renault Megane Scenic MPV 1.4e blauw met. 1997
Opel Astra G 1.6 xe zwart met. 2001
Opel Astra G 1.6 sz zwart met. 1999
Opel Omega V6 automaat zeer luxe, airco, lm-velgen,
cv, cruisecontr., 2.5 Dti zwart met. 2000
Renault Megane Scenic MPV 1.6 16V zilver met. 1999
Volvo S40 automaat sedan airco 1.8 groen met. 1998

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

Renault 
Modus luxe

1.6 16V Groen met., bj. 2005

AUTOBEDRIJF

BRUIL

Peugeot Partner
1.9D, 1998, zilver

147.000 km

www.autobedrijfbruil.nl

Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

• APK keuringsbedrijf
• Reparatie en onderhoud
alle merken auto’s

• In- en verkoop nieuwe
en gebruikte auto’s

• Schadereparaties

Opel Corsa 1.2 2002 blauw 170.000 km

Renault Megane 1.6 16V 2004 blauw 52.500 km

Peugeot 206 1.4 Gentry 2001 zilver 72.000 km

Peugeot 205 1.4 1996 groen 184.000 km

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M

Opel Zafira
Z2.2SE 16V Elegance, 06-2002
111.000 km € 12.750,-

Chevrolet Kalos 1.4 style 3-drs. 03-2005 40.000 km € 10.250,-

Chrysler PT Cruiser 2.0 Lim. Aut. 07-2004 € 15.250,-

Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V. 07-2001 77.000 km € 9.250,-

Daihatsu Terios 1.3 16V 5DR SXE 4WD 09-1999 80.000 km € 7.950,-

Ford Focus 1.4 16V 55KW Wagon 02-2002 104.000 km € 9.750,-

Mazda Demio 1.5I Exclusive 01-2003 53.000 km € 8.750,-

Mazda MX5 1.6l Exclusive 06-1998 123.000 km € 10.750,-

Mitsubishi Space Star GLX 09-1999 101.000 km € 5.950,-

Nissan Primera 2.0 5D GX 09-1998 148.000 km € 4.750,-

Opel Agila Z1.0XEP 12V Enjoy 01-2006 8.500 km € 7.950,-

Opel Meriva 1.6 16V Cosmo 10-2003 48.000 km € 13.750,-

Skoda Fabia 1.4 63 KW 16V Classic 03-2004 45.000 km € 8.500,-

Toyota Yaris 1.3 16V VVT-I 3dr Luna 01-2001 112.000 km € 7.950,-

Toyota Avansis 1.6 Sedan 04-2004 70.000 km € 17.750,-

Volkswagen Golf 1.9TDI 74KW Var. Oc. 09-2003 179.000 km € 10.250,-

Volkswagen Lupo 1.4 44KW Comf.Line 02-2004 29.000 km € 8.250,-

Volvo V70 2.4 Europa AUT4 04-1999 128.000 km € 11.950,-

Autobedrijf
Melgers

Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en
reparatie

• Verkoop nieuw en gebruikt
• APK-keuringen
• Bovag garantie
• Ruitreparatie, onderhoud,

aircoservice en reparatie

www.autolangwerden.nl MPV is een auto met hoge zitplaats

Citroën Berlingo 1.8i Multispace 08-1999 119.912 km € 6.450,-

Hyundai Atos 1.1I Dynamic Version Prime 06-2000 86.479 km € 4.950,-

Nissan Note 1.4 16V 5D Acenta 04-2007 41.000 km € 16.750,-

Opel Agila Z1.2XE 16V Enjoy Airco 06-2001 98.862 km € 5.950,-

Opel Meriva 1.6 16V Enjoy 01-2006 37.281 km € 15.500,-

Peugeot 206 SW XS JBL 1.6-16V 03-2003 90.980 km € 11.250,-

Renault Scenic 1.6 16V Dynamique Luxe 07-2003 85.716 km € 12.900,-

Renault Twingo 1.1 03-1998 100.370 km € 3.150,-

Volkswagen Golf 1.6 16V 77 KW 5D 09-2002 55.000 km € 10.200,-

Peugeot 307 X-Line 110 

03-2006,

20.678 km € 15.600,-Aan
bi

ed
in

g

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond

Tijdens de EK 2008 bij aankoop
van 2 - 4 banden een

ADIDAS VOETBAL GRATIS!*
Geldt ook voor caravan- en

aanhangerbanden.
* zolang de voorraad strekt.

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55

Stelt u ook prijs

op schone ramen?? 

Nette en ervaren glazenwasser

biedt zich aan.

Bel Schoonmaakservice Bronckhorst

voor een vrijblijvende prijsopgave

(voor particulieren en bedrijven)

0575-461118 of 06-46090408

Verhuur van:
- Noodstroom installaties

- Aggregraten

Hengelo (gld) 0575-460033

/ 06-10630030

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
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Namens het college woonde ook
wethouder Ab Boers de bijeenkomst
bij. ‘Ik hoop dat wij bij het tot stand
komen van een centrum kritisch
naar elkaar zullen luisteren,’zo advi-
seerde hij. Jacqueline Arends, be-
leidsmedewerker samenlevingsza-
ken gemeente Bronckhorst bracht
nog even in herinnering dat de raad
van Bronckhorst in 2006 een nota
Jeugdbeleid heeft vastgesteld. 

Dat er vervolgens een brede Stuur-
groep is ingesteld die een ontwerp
zal maken en die daarna het college
zal adviseren om uiteindelijk tot
een Centrum voor jeugd en Gezin te
komen. 
In feite een oprichting in drie fases.
De ontwerpfase zal naar verwach-
ting over een paar maanden zijn
afgerond. 

Wanneer alles naar wens verloopt
moet het CJG er in januari 2009
zijn, maar dan volgt nog een derde

fase namelijk het ‘doorontwikkelen’
van het Centrum. Volgens Ineke
Slagter, projectleider ontwerpfase
CJG is duidelijk gebleken dat er een
behoefte aan een dergelijk Centrum
bestaat.

‘Een laagdrempelig CJG in een cen-
trale en bereikbare plek in de ge-
meente en dat betekent in Hengelo.
Maar wel een Centrum gekoppeld
aan een bestaand gebouw, zodat de
bezoekers bij het ‘binnenstappen’
toch een bepaalde privacy hebben
en dat het niet gelijk opvalt van ‘heb
je het gezien, die en die persoon
gaat ook naar het Centrum van
Jeugd en Gezin’. 

Niet alleen het Centrum is belang-
rijk, het is ook van groot belang dat
men op basisscholen, peuterspeel-
zalen e.d. ook voor vragen terecht
kan, zodat men niet gelijk naar het
Centrum behoeft te gaan. Een soort
vragenuurtje instellen. 

De aanwezigen kregen woensdag-
avond veel informatie te verwerken,
maar toch was er ook ruimte voor
een komische noot ingepast. Daar-
voor zorgde de theatergroep ‘Tus-
sen de Bedrijven’. 

Nadat de groep had geconstateerd
er voor het merendeel vrouwen in
de zaal aanwezig waren was het tijd,
zo vonden de heren, dat er voor de-
ze belangrijke vergadering ‘energie’
zou vrijkomen. 

‘Dus dames en heren, ellebogen
naar achteren, trappelen met de
voeten en één twee drie, allemaal
‘hoppa’ roepen. En zie wat gebeurde
al deze serieuze mensen in de zaal
trappelden dat het een lieve lust
was en bleven maar ‘hoppa’ roepen
!! Ook voerde de theatergroep een
act op over situaties waarin ouders/
kinderen verzeild kunnen raken,
waardoor ze uiteindelijk bij een
Centrum voor Jeugd en Gezin met
een hulpvraag komen. 

Stel je voor, een schoolgaande jon-
gen, we noemen hem gemakshalve
Theo, hij spijbelt ! De ouders krijgen
een brief van school en vader gaat
‘verhaal’ halen. Wat blijkt Theo
‘blowt’, waarschijnlijk is hij daartoe

gekomen omdat de relatie tussen
zijn ouders verre van goed is. 

Voor het schoolhoofd een reden om
het niet meer over de ‘blowende’
Theo te hebben maar het accent te
leggen op de relatieproblemen tus-
sen pa en ma. ‘Weet je wat jullie
moeten gaan doen, jullie moeten sa-
men als relatietherapie tussen de
dolfijnen gaan zwemmen’. 

De zaal lag in een deuk en de vader
van Theo? Die zag op dat moment
‘water’ branden! Er kwam nog een
‘mogelijke’ gezinssituatie met een
spijbelend kind ter sprake. De on-
derwijzer op school was verliefd ge-
worden op de scholier! En toen pa
op school kwam om over het spijbe-
len te praten, werd hij door dezelfde
onderwijzer gekust en ‘om de nek
gevlogen’!!

Na dit humoristische intermezzo
gaf Ineke Slagter een presentatie
over de ontwerpfase CJG. Zij wees in
eerste instantie op de vorm ‘net-
werkorganisatie’. 

In het CJG werken veel instellingen
en organisaties die werken met
jeugdigen van 0- 23 en hun ouders
samen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld

om vraaggerichte, kans- en oplos-
singsgerichte en bovenal laagdrem-
pelige benadering. 

Wat betreft ‘dienstverlening op de
vindplaatsen’ onder meer vorm ge-
ven aan een doorgaande ontwikke-
lingslijn van 0 tot 12 jaar, ondersteu-
ning zo dicht mogelijk bij het gezin,
signaleringsfunctie op vindplaatsen
ondersteunen en benutten en bij-
voorbeeld waar mogelijk 0- 12 jari-
gen onder één dak. 

Voor de samenwerkende organisa-
ties geldt onder meer: samenwer-
king basisonderwijs, peuterspeelza-
len en kinderopvang, samenwer-
king jeugdgezondheidszorg en me-
dewerker opvoedingsondersteuning
op vindplaatsen (laagdrempelig).
Verder van belang een virtueel cen-
trum dat wil zeggen online via mail-
berichten bereikbaar, chatmogelijk-
heden en onder meer een site met
‘linken’ naar betrouwbare en neu-
trale informatie. 

In het gewenste laagdrempelige
Jeugdcentrum moet o.m. een moge-
lijkheid zijn dat professionals elkaar
treffen, dat er spreekuren voor de
samenwerkende organisaties kun-
nen worden gehouden etc. etc.

Advies aan de gemeenteraad van Bronckhorst

Centrum Jeugd en Gezin naar Hengelo

en koppelen aan bestaand gebouw
Praten over een oprichting van een Centrum voor Jeugd en Gezin is
een uiterst serieuze aangelegenheid, zo bleek  vorige week woensdag-
avond in het dorpscentrum in Vorden. Net als tijdens de vorige bijeen-
komsten, waren ook nu weer een flink aantal afgevaardigden uit het
onderwijs, organisaties op het gebied van jeugd en onderwijs, raads-
leden, Raad van Kerken, politieteams, e.d. naar het dorpscentrum in
Vorden gekomen.

Informeer ook naar de
gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van
advertenties in onze
weekbladen:
Contact Bronckhorst,
Contact Ruurlo,
Weekblad Elna, 
Groenlose Gids en
Contact Warnsveld!

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN IN DE ACHTERHOEK?

De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via alle VVV’s in de
Achterhoek en vele hotels, bungalowparken, campings, restaurants en
attractieparken en verschijnt 9x in de periode van 1 april t/m 31 oktober.

Informatie?  avk@weevers.nl
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Na 27 jaar is het Wild Eten in de
Achterhoek van een lokaal tot een
nationaal en internationaal begrip
geworden. Uit heel Nederland,
maar ook vanuit Duitsland en Bel-
gië komen mensen, die houden
van gezelligheid en lekker eten, in
de periode van medio oktober tot
eind december naar de Achterhoek
om in één van de 27 deelnemende
restaurants in de Achterhoek te ge-
nieten van regionale Achterhoekse
specialiteiten. 

Wild staat daarbij in het tongstrelen-
de middelpunt.
De Achterhoek is het hele jaar ‘open’
voor bezoekers, alleen de gasten zul-
len in de gastvrije Achterhoek tijdens
alle vier jaargetijden weer een anders
getinte vakantiestreek vinden. De
kleurrijke herfst, de flarden mist tus-
sen de bossen en over de weilanden en
onbegroeide akkers vormen samen
met de diepgekleurde bomen een
herfstschouwspel van topformaat.
Met laarzen of stevige schoenen aan is
een flinke wandeling dan onvergete-
lijk. De fietsen staan trouwens in het
najaar niet op slot en ook op een twee-
wieler is het dan heerlijk genieten van
de rijke en afwisselende natuur en de
frisse lucht.
Activiteiten in de tintelende Achter-

hoekse openlucht maken dorstig en
hongerig. Dan is het goed toeven in
één van de 27 Achterhoekse wildres-
taurants, waar de rijkdom van de na-
tuur in een andere dimensie te vinden
is. In de restaurants, die deelnemen
aan Wild Eten in de Achterhoek, staat
wild in het najaar prominent op de
kaart. Iedere kok stelt zijn eigen menu
samen en gebruikt daarbij heel veel
creativiteit om de wildgerechten zo
creatief mogelijk te serveren. Wat bij-
voorbeeld te denken van een duiven-

bouillon met gebakken duivenborst
en gesmolten eendenlever? Of een
huisgemaakte wildpaté met haasfilet
en een compote van rode uien? Een
met trompettes noires gevulde filet
van fazant met romige zuurkool is
evenmin te versmaden. Maar ook de

meer traditionele hazenpeper en fa-
zant met zuurkool staan op diverse
menukaarten. Culinair genieten staat
altijd voorop.
Alle deelnemende restaurants schen-
ken bij hun menu wel allemaal dezelf-
de wildwijn. Dit jaar hebben koks en
restaurateurs na uitvoerige wijnproe-
verijen als wildwijn 2007 de Viña
Alempué Carmenère Reserva aange-
wezen. Een Chileense wijn uit een
wijngaard, waarvan een Nederlander
eigenaar is.
Een gepassioneerde Nederlander werd
in 1986 verliefd op een bepaalde
streek in Chili, waar hij in 1999 met
een andere Nederlander de winery
Viña Alempué begon. Er werd een
nieuwe winery gebouwd, die met de
modernste apparatuur werd uitge-
rust. De carmenère is de unieke druif,
waarvan de intens fruitige en donkere
wijn is gemaakt. In smaak en geur zit-
ten vleugen van donker fruit en spece-
rijen als kruidnagel en zwarte peper.
De Franse eikenhouten vaten waarin
de wijn is ‘opgevoed’ geven de Alem-
pué Carmenère Reserva een elegante
smaak van vanille. De balans tussen
de rijpe tannines, zuren en eikenhout
maakt deze wijn tot een uitstekend be-
geleider van wildgerechten.Veel hotels hebben al dan niet in sa-

menwerking met de wildrestaurants

één- of meerdaagse arrangementen. Er
is bijvoorbeeld een zesgangendiner
met overnachting, ontbijtbuffet en
herfstwandeltocht of koetsentocht
met verrassingen mogelijk. Maar ook
een dagarrangement met huifkar-
tocht, boswandeling en wildgourmet
behoort tot de mogelijkheden. En wat
te denken van een culinair verwenar-
rangement? Er zijn zelfs bijzondere
wijnarrangementen om iedere wild-
soort optimaal tot zijn recht te laten
komen.
Alle informatie over Wild Eten in de
Achterhoek staat in de gratis wildbro-
chure, die bij de grotere VVV’s en bij
het Achterhoeks Bureau van Toeris-
me, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen te
krijgen zijn. Meer informatie ook op
www.vvvachterhoek.nl en www.wilde-
tenindeachterhoek.nl.

Verwennerij in herfst en winter

Het Gelderse Hengelo is al vele
eeuwen een waar paardendorp.
De paardenmarkten van Hengelo
waren in heel Europa bekend. 

Totdat de mechanische paarden-
krachten op de agrarische en andere
bedrijven hun intrede deden. Toen
verloren de markten van Hengelo
langzaam maar zeker aan uitstraling.
In de jaren vijfitg en zestig van de vo-
rige eeuw weerden er uiteindelijk
nog maar enkele paardenmarkten
per jaar gehandhaafd.Toch is Hengelo een paardendorp ge-

bleven. Toen de markten dreigden te
verdwijnen wist de marktvereniging
belangrijke paardenkeuringen in
Hengelo te krijgen. Ook de afgelopen
zomer vonden diverse keuringen op
het terrein De Hietmaat plaats. Een
ander aspect is de samengestelde
menwedstrijd, die de vereniging van
het aangespannen paard “In Stap en
Draf” jaarlijks organiseert. Op 13 en
14 oktober worden er weer menwed-
strijden op De Hietmaat gehouden.

Deze wedstrijden bestaan uit drie on-
derdelen: dressuur, vaardigheid en
marathon. Er hebben zich al meer
dan negentig aanspanningen inge-
schreven en volgens de organisatoren
zal dat aantal nog wat stijgen. Onder
de aanspanningen zijn enkel- en
tweespannen, tandems en vierspan-
nen. Op 14 oktober om 8.00 uur be-
gint de marathon; de laatste deelne-
mer voor deze wedstrijd zal om onge-
veer 16.00 uur de finish bereiken. Op
het terrein zijn diverse stands en op
een afgescheiden veld kan de jeugd
zich vermaken met onder meer rare
fietsen en skelters.

Menwedstrijd in paardendorp
Het historische stadshart van Zutphen
staat op zondag 7 oktober in het teken
van de Nationale Bokbierdag. Vrijwel
alle grote en kleine brouwerijen uit
Nederland presenteren hun Bokbier
2007 aan het grote publiek. Dit jaar
wordt het evenement voor de elfde
maal gehouden. 

Verdeeld over de markten in hartje
binnenstad staan drie podia, waarop
diverse artiesten optreden. De traditio-
nele optocht met oude bierkarren en
historische voertuigen telt meer deel-
nemers dan ooit tevoren. Onder de
deelnemers zijn ook dit jaar veel koet-
sen en bierkarren, die veelal worden
voortgetrokken door prachtig opge-
tuigde paarden.

De Bokbiermarkt wordt om 13.30 uur
officieel geopend. Vanaf dat moment
kunnen de liefhebbers het nieuwe
donkere gerstenat proeven. In totaal

worden er twintig verschillende soor-
ten bokbieren getapt, waaronder be-
kende merken als Grolsch, Heineken,
Bavaria en Amstel, maar ook minder
bekende soorten als Bokbier uit de
Zutphense Hanze-Stadsbrouwerij. 

De optocht vertrekt om 14.00 uur van-
af bedrijventerrein De Mars. In de bon-
te stoet, die zich door de Hanzestad
slingert, zijn veel historische voertui-
gen te zien. De oude bierkarren van on-

Nationale Bokbierdag: Puur genieten voor jong en oudder andere Grolsch, Bavaria, Heineken
en Brand zijn een lust voor het oog. In
de optocht lopen diverse twee-, vier- en
zesspannen mee. Muziekkorpsen uit
de regio maken het plaatje compleet.

De Bokbiermarkt wordt gehouden van
13.30 tot 19.00 uur op de Zaadmarkt,
Houtmarkt en Groenmarkt in Zut-
phen. De toegang is gratis. Voor meer
informatie: www.bokbierdag.nl

Allemaal mooi die woonbladen maar is het ook toepasbaar. Bij BinnenHuisCenter HCI 
hebben we hele praktische oplossingen voor praktische problemen, zodat uw keuken 

er niet alleen top uitziet maar ook nog eens reuze handig en werkbaar is. 
Kom langs en laat u informeren naar de mogelijkheden voor uw keuken.

Hengelo: Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo Gld. Telefoon 0575 46 81 81. www.binnenhuiscenterhci.nl
Showroom geopend: maandag t/m donderdag 8.30 - 17.30 uur, vrijdag 8.30 - 21.00 uur. Zaterdag 10.00 - 16.00 uur.

Zevenaar: Industrieterrein Tatelaar, Ampérestraat 3, 6902 PG Zevenaar Telefoon 0575 46 81 81. www.binnenhuiscenterhci.nl
Showroom geopend: maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.30 uur. Zaterdag 10.00 - 16.00 uur. Geen keukens

BinnenHuisCenter HCI is een onderdeel van BouwCenter HCI BV
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Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

MOLENHOEK TEL (0575) 46 12 05  FAX (0575) 46 46 12

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

GRATIS WELPIE BIJ ELKE € 15,00. GEWOON AH HENGELO (G)

WWII LDLD E WE WIJIJ NN DDAAGG EE NN
ELKE 2E FLES WIJN HALVE PRIJS!

DIV. DAGAANBIEDINGEN
2 HALEN ☞ 1 BETALEN!

HEINEKEN BIER

2 kratten à 24 flesjes

van 21.38
voor 16.03

REMIA SAUZEN
div. var. o.a. frites saus of mayonaise

2 flacons à 500 ml

van 2.10
voor1.10

1+1 G1+1 G RRAATTIISS

DREFT VAATWASMIDDEL
div. var. o.a. ultra caps citroen

2 pakken à 24 stuks

van 11.98
voor 5.98

1+1 G1+1 G RRAATTIISS

AH BAKE-OFF
PAIN DU
BOLOGNE

heel nu 1.59

AH HOLLANDSE
NIEUWE
voord. verp.

5 stuks

van 6.49
voor 4.49

GYROS OF
SHOARMAVLEES
voord.verp.

kilo

van 6.49
voor 3.99

Achtkastelenfietstocht, Burgemeester voorop 18 juni, 12.00 uur
Wekelijks activiteiten:

• Dinsdags 13.00 uur, Nordic Walking, VVV Hengelo (Gld.)

• Woensdags 13.00 uur, Kastelenfietstocht, VVV Vorden

• Donderdag 13.00 uur, Huifkartocht, VVV Zelhem 

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767



Prijsvraag
De vraag van deze maand is: Hoeveel sub-

sidie krijgt Sonsbeek 2008 van de provin-

cie Gelderland? Stuur je antwoord voor 

27 juni 2008 naar het secretariaat van de 

afdeling Communicatie, Antwoordnum-

mer 411, 6800 WC Arnhem. Een postzegel 

is niet nodig. Eén inzending per naam 

en adres. Uit de inzenders van het goede 

antwoord kiezen we de vijf origineelste 

inzendingen. Zij winnen de prachtige 

catalogus van Sonsbeek 2008! 

Het antwoord op de vraag van mei luidt: 

150 miljoen euro. De winnaar is G. Buys 

uit Rha. Gefeliciteerd! De mooiste inzen-

ding was van M. Lensink uit Winterswijk 

die een eervolle vermelding krijgt.

Gld.nieuws
Informatie voor de inwoners van de provincie Gelderland

door Monique Bloeme

Sonsbeek 2008

‘Ik wil zien waar ons kunstwerk staat’

‘Melanie, achter mij’, roept een de 

dragers van de Malburgse gilde. Even 

later lopen de 55 bewoners van deze 

Arnhemse volkswijk keurig in de maat te 

oefenen voor de opening van Sonsbeek 

2008. 

‘Dit is puur voor de fun, ik heb niks 

met kunst’, reageert aanvoerder Silvia 

Danen (42). Ze zei meteen ‘ja’ toen ze 

gevraagd werd voor het gilde. Ze bracht 

haar dochter, man, schoonzus, broer, 

buurvrouw en nog veel anderen uit de 

wijk mee. ‘We waren op vakantie in 

Malaga en zagen daar een processie met 

een Mariabeeld. Dus toen ze me vroegen 

dacht ik: leuk, dat zal wel net zoiets 

zijn.’

Op de vraag welk kunstwerk haar gilde 

straks gaat dragen, blijft ze het ant-

woord schuldig. ‘Het is me wel verteld, 

maar ik weet het niet meer.’ Het worden 

de enorme kleden van de Nigeriaan El 

Anatsui, bestaand uit fl esdopjes en 

blikjes. Ze is er trots op dat Malburgen 

meedoet. ‘Je hoort altijd negatieve din-

gen over onze wijk. Maar kijk eens wat 

we kunnen.’ En ze vindt het een eer. 

‘Die man heeft misschien drie jaar aan 

zijn kunststuk gewerkt. Wij mogen het 

voor hem dragen.’

En dat doen ze met verve. ‘Links’, roept 

een van de dragers zijn buurman aan 

de andere kant van de draagbaar toe 

om te tonen dat hij het ritme te pakken 

heeft. Binnen in de voormalige Co-

berco-fabriek zijn andere gilden aan het 

repeteren. Elke groep heeft een eigen 

choreografi e. 

Ze zegt dan wel niks met kunst te heb-

ben, Danen gaat straks wel kijken als 

de tentoonstelling in het Sonsbeekpark 

geopend is. En ze neemt de hele groep 

mee. ‘Ik wil zien waar ons kunstwerk 

komt te staan.’ 

De provincie subsidieert Sonsbeek 2008 

met 1.125.000 euro. ‘Mensen moeten 

kennis kunnen nemen van hedendaagse 

beeldende kunst van een hoog artistiek 

niveau’, aldus beleidsmedewerker Gabri-

elle de Nijs Bik. ‘Sonsbeek 2008 is daar een 

manifestatie van. Het is onvergelijkbaar 

met wat er verder in Gelderland gebeurt 

en heeft een grote uitstraling.’ Ze loopt zelf 

ook mee.De provincie wil dat kunst voor 

veel mensen toegankelijk is. ‘Kunst zet je 

aan het denken. Je kunt geïnspireerd raken 

en met een nieuwe blik naar dingen kij-

ken.’ De provincie steunt vanaf 2009 ook 

projecten die zich richten op amateurkun-

stenaars of op jongeren tussen de zestien 

en de twintig jaar. ‘Dit is een belangrijke 

leeftijd voor de smaakontwikkeling. Als 

je op die leeftijd met kunst in aanraking 

komt, beklijft het.’ Ook wil de provincie 

gezinnen met kinderen in de basisschool-

leeftijd betrekken bij hedendaagse kunst.

Door de bevolking de kunst te laten 

dragen, hoopt de provincie dat Sonsbeek 

2008 kan bijdragen aan het dichten van de 

kloof tussen kunst en samenleving. 

sonsbeek2008.nl

De kloof dichten

Het gilde van Malburgen in Arnhem oefent voor de processie van Sonsbeek 2008   foto Marco Vellinga

Bureau Jeugdzorg Gelderland zoekt jeugdbeschermers.
Zie andere pagina en www.bjzgelderland.nl.

Energieprijs voor Gelderse 
bedrijven
De provincie Gelderland wil zichtbaar 

maken welke maatregelen de Gelderse 

bedrijven treffen om energie te besparen 

en/of duurzame energie in te zetten. 

De inzender van het winnende project 

ontvangt 5000 euro. Projecten kunnen 

tot 29 augustus ingediend worden via 

www.gelderland.nl/energieprijs. Daar 

staat ook meer informatie.

Nominatieronde

Na sluiting van de inzendtermijn worden 

enkele bedrijven genomineerd voor de 

Gelderse energieprijs. De genomineerden 

kunnen hun project presenteren tijdens 

een door de provincie georganiseerde 

bijeenkomst in november. De uiteinde-

lijke winnaar wordt daar ook bekend ge-

maakt. De jury bestaat uit leden van het 

Gelders klimaatforum: prof. dr. ir. P. (Pier) 

Vellinga, drs. mevrouw M. (Martine) 

van Meekeren, mevrouw Prof. dr. L.E.M. 

(Louise) Vet, drs. S. (Sible) Schöne, drs. D.

(Daan) Dijk, en gedeputeerde mevrouw 

drs. A.E.H. (Annelies) van der Kolk.

Telefonische spreekuur 
gedeputeerden
Zie www.gelderland.nl

Het werk van de beeldende kunstenaars 

die deelnemen aan Sonsbeek 2008 wordt 

straks door 24 verschillende gilden door 

Arnhem gedragen. Het kleinste bestaat 

uit twaalf leden, in  het grootste zitten 

zeventig mensen. Velen meldden zich zelf 

bij de organisatie, zoals de Vrienden van 

Sonsbeek. Maar omdat de organisatie 

graag een doorsnee van de samenleving 

wilde, werden er ook actief gilden gewor-

ven. Zo hielp een woningbouwvereniging 

mensen uit Malburgen enthousiast te 

maken. 

Er is een gilde van religieuze gemeen-

schappen, waar katholieken, protestan-

ten en moslims samen in zitten. Een gilde 

van tuinders ontstond op verzoek van 

kunstenaars die vervolgens een kunstwerk 

maakten van oude tuingereedschappen 

met als thema Vruchtbaarheid. 

Een samba band doet mee en ook een

carnavalsvereniging en diverse wijken.  

Bevolking draagt kunst

Silvia Danen vindt meedoen een eer   foto Marco Vellinga

Processie zondag 8 juni. Start Beekstraat, 13.00 uur. Muzikale afsluiting. 
Extra koopzondag. Zie www.sonsbeek2008.nl/ processie. 
Tribunetickets t/m 7 juni via VVV Arnhem en VVV Nijmegen.



Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt 

Voor alle vragen en informatie

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00, Markt 11, 

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 

www.gelderland.nl, post@gelderland.nl

JEUGDZORG

‘Overheid heeft tenminste normale werktijden’

Na vier jaar diverse interim-banen 

via detacheringsbureau Yacht heeft 

Brandon van Benthem (28) twee maan-

den geleden gekozen voor een baan 

als juridisch beleidsadviseur bij de 

gemeente Wijchen. ‘Ik kwam de baan 

op het spoor door een voorloper van de 

web site werkeningelderland.nl. Ik heb 

in die vier jaar na mijn studie Rechten 

in Nijmegen aardig wat ervaring opge-

daan en werken bij de overheid beviel 

me het best. Je bent met het algemeen 

belang bezig en dat ligt mij beter dan 

bijvoorbeeld het individuele belang van 

een bedrijf. Hier in Wijchen ben ik se-

cretaris van de bezwaarschriftencom-

missie en dat is heel afwisselend. Nu 

eens gaat het over de wet maatschap-

pelijke ondersteuning (WMO), dan 

weer over een geweigerde drank- en 

horecavergunning of een toegekende 

bouwvergunning waar bezwaar tegen 

is gemaakt. Ook de werkdruk en werk-

tijden bij de overheid spreken mij aan. 

Studiegenoten die de advocatuur in 

zijn gegaan, maken veel langere dagen 

en werken ook vaak in de weekeinden. 

Ik moet ook wel hard werken maar heb 

de avonden en weekeinden tenminste 

vrij. Natuurlijk verdient dat ook min-

der maar ik verdien echt niet weinig en 

ik zie voor mezelf nog genoeg groeimo-

gelijkheden bij de overheid.’ 

Meer informatie

werkeningelderland.nl

ACTUEEL 

POLITIEKE AGENDA

Bureau Jeugdzorg Gelderland zoekt vijftien jeugdbeschermers voor al haar regio’s. Het aantal kinderen onder hun toezicht 

groeit. Tegelijkertijd hebben provincie en Rijk maatregelen getroffen om de werkdruk van jeugdbeschermers te verlagen. 

BJz organiseert een informatieavond met speeddates op 27 mei in Nijmegen. Dat is om te informeren over het vak van jeugd-

bescherming en geïnteresseerden er laagdrempelig  kennis mee te laten maken. 

Meer informatie is te vinden op www.bjzgelderland.nl.

door Christien Visser
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Gelderse klimaatcafés

De provincie Gelderland organiseert op 16, 17, 

20 en 23 juni klimaatcafés in vier Gelderse ge-

meenten. Tijdens deze bijeenkomsten komt 

het Gelderse Klimaatprogramma aan de orde, 

presenteren inwoners klimaatpareltjes en 

wordt de klimaatsong gespeeld. Het Gelders 

Klimaatprogramma ligt van 11 juni t/m 22 juli 

ook ter inzage in elke gemeente.

Data, locatie en thema

16 juni van 16.00 - 18.00 uur in Lux in Nijme-

gen, ‘duurzame energie bij nieuwbouw en 

bestaande bouw’.

17 juni van 18.00 - 20.00 uur in de Agnietenhof 

in  Tiel, ‘klimaat en water’.

20 juni van 16.00 - 18.00 uur in de Hanzehof 

in Zutphen, ‘klimaat en duurzame mobiliteit’.

23 juni van 19.00 - 21.00 uur in de Catharina-

kapel in Harderwijk, ‘klimaat en landbouw’.

Iedereen is welkom bij de vier klimaatcafés. 

Je kunt natuurlijk ook kiezen voor de bijeen-

komst in de buurt of het meest aansprekende 

thema. Bij ieder klimaatcafé zijn gedeputeer-

den aanwezig.

Meer informatie

Programmasecretariaat T (026) 3598795 of 

m.noordanus@prv.gelderland.nl 

Debat over varianten voor de A15

Woensdag  11 juni 2008 debatteren Gelderse 

Statenleden met inwoners over de oplossin-

gen (varianten) voor het overbelaste wegen-

netwerk en de slechte bereikbaarheid van 

regio Arnhem-Nijmegen en de Liemers. Eén 

van de varianten is de doortrekking van de 

A15. Provinciale Staten willen weten welke 

variant de voorkeur heeft en waarom. En 

welke voorwaarden stellen de betrokkenen en 

welke moet de provincie stellen? Het debat is 

in cultureel centrum CCOG, Kastanjelaan 2 in 

Duiven en duurt van 18.00- 20.00 uur. De dis-

cussie over de varianten wordt gevoerd aan 

de hand van stellingen. Iedereen kan vanaf 26 

mei alvast mee discussiëren via www.vertel-

hetps.nl.

Werkbezoek vooraf

Voorafgaand aan het debat gaan Provinciale 

Staten de Liemers in. Om 14.00 vertrekken zij 

met een bus naar diverse locaties om met ei-

gen ogen te zien wat de gevolgen kunnen zijn 

van de doortrekking van de A15. Wie mee wil-

len met dit werkbezoek kunnen zich opgeven 

via griffi e@prv.gelderland.nl. 

Meer informatie

 www.gelderland.nl/geldersdebat.

Commissievergaderingen

Woensdag 18 juni

Landelijk Gebied en Water

Wijsmanzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 9.30 u.

Mobiliteit en Economische Zaken

Statenzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 14.00 u.

Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur

Wijsmanzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 14.00 u.

Algemeen Bestuur en Financiën

Wijsmanzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 17.30 u.

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu

Statenzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 9.30 u

Woensdag 25 juni

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu

Statenzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 14.00 u

Vergadering Provinciale Staten

Woensdag 18 juni

Bijzondere zitting, Statenzaal, Huis der Provin-

cie, Markt 11, 10.00 u.

Woensdag 2 juli

Statenzaal, Huis der Provincie, Markt 11, 10.00 u.

Gemeentebezoeken

Commissaris van de Koningin

5 juni Lingewaal, 12 juni Lingewaard, 11 septem-

ber Oldebroek

Om de verwachte krapte op de arbeids-

markt voor te zijn, hebben diverse 

overheidsorganisaties in Gelderland de 

handen ineen geslagen en een vacatu-

resite ontwikkeld voor banen en stages. 

Naast gemeenten, de stadsregio en 

provincie doen ook organisaties als het 

kadaster, de politie en de GGD mee aan 

de presentatie van hun vacatures op 

www.werkeningelderland,nl. Het motto 

is: ’Werken bij de overheid is leuk.’ De 

provincie Gelderland is een van de deel-

nemende organisaties en ondersteunt 

de promotie van deze nieuwe vacatu-

resite

Een kleine greep uit het assortiment: 

De gemeente Oldebroek zoekt een 

straathoekwerker terwijl de GGD in 

Nijmegen een manager gezondheidsbe-

vordering wil aanstellen en de ge-

meente Ede een adviseur archeologie. 

Bezoekers kunnen de vacatures bekij-

ken op vakgebied, opleidingsniveau en 

dienstverband, maar kunnen ook hun 

cv achterlaten of om een persoonlijk 

advies vragen. Marc Jansen, mede-

werker van de gemeente Renkum en 

voorzitter van de stuurgroep Werken 

in Gelderland: ’De krapte op de ar-

beidsmarkt valt nu nog wel mee maar 

de verwachting is dat met name de 

vacatures voor hoger opgeleiden straks 

moeilijker te vervullen zijn. De site 

richt zich niet alleen op mensen van 

buitenaf want voor de zittende ambte-

naar is het ook belangrijk in beweging 

te blijven. Vooral wanneer we met zijn 

allen langer blijven werken. De tijd van 

‘een baan voor het leven’ is ook bij de 

overheid voorbij. 

De site is twee maanden in de lucht en 

het aantal organisaties dat meedoet 

is in die tijd verdubbeld. We hopen op 

1800 vacaturemeldingen per jaar uit 

te komen en proberen ook tijdelijke 

klussen en stageplaatsen op de site te 

plaatsen.’ 

Website voor banen bij Gelderse overheid

Gezocht: straathoekwerker en adviseur 

Brandon van Benthum: 'Werken bij de overheid bevalt me het best, want je bent met het algemeen belang bezig.' 
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GIRO
2737

COLLECTEWEEK:
9 t/m 14 JUNI

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

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

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

Leestenseweg 10, 7207 EA Zutphen
T: (0575) 52 17 96, F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

Monteren en plaatsen van:
• binnen en buiten zonwering
• sloten en veiligheidsbeslag
• badmeubels en douchecabines
• schuifwanden/kast systemen
• parket en laminaatvloeren

• het maken van kozijnen en ramen
• isolerende beglazing
• afhangen van binnen- en buitendeuren
• velux dakramen
• blokhutten/tuinhuisjes

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICE

FRAMBOZEN
BAVAROISE-

VLAAI

KLEIN 
€ 7.95

GROOT 
€ 11.95

6 MUESLI
BOLLETJES

NU VOOR

€ 2.50

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 3 t/m 7 juni.

VORDENSE
STOET 

NU VOOR

€ 1.90

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept
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Op zondag 8 juni

20% K20% KORORTINGTING
op alle spijkerbroeken
Mac • BC • Sandwich

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl Raadhuisstraat 23, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 46 32 79

OPRUIMING
KORTINGEN TOT 60%

8 juni 20088 juni 2008
Hengelo 

trapt af!

ORANJE KOOPZONDAGORANJE KOOPZONDAG

Hengelo 
trapt af!

8 JUNI ORANJE KOOPZONDAG

11% ELFTALKORTING
op de hele ZOMERCOLLECTIE dames-,

heren- en kinderschoenen en sandalen.

Wij zijn geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

ORANJE VLAGGENLIJN

Spalstraat 29, Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 38 28

ORANJE VLAGGENLIJN
De echte kwaliteit Slechts € 1,50 p.s.

8 juni 20088 juni 2008
Hengelo 

trapt af!

ORANJE KOOPZONDAGORANJE KOOPZONDAG

Hengelo 
trapt af!



In verschillende leeftijdscategoriën
werden de krachten gemeten in het
enkelspel. Verder deed bijna iedereen
ook mee in de dubbelspel. Alleen de
jongste badmintonners hebben nog
niet meegedaan. Zij hebben flink
doorgetraind en kregen daarvoor vori-

ge week hun badmintondiploma. 
De uitslagen van de clubkampioen-
schappen zijn als volgt: 
Dames U 15: kampioen Vera Velhorst;
2e plaats: Femke Nab; 3e plaats Tama-
ra de Vries. Dames U 13: kampioen:
Lieke ten Have; 2e plaats Lynn Beren-

pas, 3e plaats: Rianne Fokkink. 
Heren U 15: Kampioen: Erik van Hof-
fen; 2e plaats Jelle van Rossum; 3e
plaats: Okko Hinterding. Heren U 13:
kampioen: Wesley Boode; 2e plaats:
Dennis Cai; 3e plaats: Bram Bruinsma. 
Mixed dubbel: kampioen: Femke Nab
en Stefan te Riele, 2e plaats: Wesley
Boode en Lieke ten Have; 3e plaats
Twan Helmink en Lieke ten Have. 
Allemaal van harte gefeliciteerd!"

Clubkampioenschappen Flash

Na afloop van de bondscompetitie heeft Badmintonvereniging Flash Vor-
den de afgelopen twee maanden clubkampioenschappen voor de jeugd
gehouden.

Uiteraard is er eerst gezwommen in
zwembad de Beemd. Door de drie
deelnemende clubs werd er gestreden
om de grootste tijdsverbetering. Dit is
één van de kenmerken van de Junio-
ren Meet. Je kunt natuurlijk de beste
tijd zwemmen, maar je komt pas voor
een medaille in aanmerking als je
jouw eigen persoonlijke record het
meest weet te verbeteren. Zaterdag
werd de 4e en tevens laatste wedstrijd
uit deze reeks gezwommen.
De wedstrijden van de Junioren Meet
worden gesponsord door Pikeur Make-
laars uit Lochem. Zij stelden medailles

beschikbaar voor de beste 3 zwem-
mers per wedstrijd, maar ook voor de
beste 3 zwemmers per leeftijdscatego-
rie, over alle 4 de wedstrijden. Boven-
dien kregen de deelnemende clubs
een beker. Na deze laatste wedstrijd,
afgesloten met een zeer spetterend
discofeest, ook aangeboden door Pi-
keur Makelaars, werden alle prijswin-
naars gehuldigd  door  Bjorn Luchies,
directeur van Pikeur Makelaars.
De organisatie van het discofeest is
mogelijk gemaakt door het team "Dis-
ty", onder leiding van Ron Bongers.
Zij hebben mede de avond tot een echt

feest gemaakt door het speellokaal
van de Toermalijn om te toveren tot
discoruimte en bovendien iedereen
van gesmeerde broodjes, soep en drin-
ken voor de hele avond te voorzien.
De bekers voor de clubs werden als
volgt verdeeld: 
1e LIVO uit lichtenvoorde, 2e IJssel-
meeuwen uit Zutphen en 3e de Berkel-
duikers uit Lochem.
De volgende Berkelduikers zijn in de
prijzen gevallen: 1992: Taco Braakhek-
ke 3e Carmen Degenaars 2e en Marlies
Jurg 3e, 1993 Bram Siebers 1e  Berjan
Ebbekink 3e, 1994 Rick Wassink 2e,
Carmen Seesing 2e, Laura Achtereekte
3e, 1995 Milou Tjoonk 2e.
Volgend seizoen gaat de Junioren
Meet van start met 6 clubs.

Junioren Meet zwemmen eindigt met climax

De dit jaar door Han Nijland (de Berkelduikers) in het leven geroepen
Junioren Meet, speciaal voor zwemmers van 12 tot 16 jaar, is in Lochem
afgesloten met een knetterende disco.

Alle deelnemers, met zittend op de voorgrond de initiatiefnemer, Han Nijland.

RTV-er Frank Schotman heeft afgelo-
pen zondag zijn eerste overwinning
van het seizoen behaald. In het Zuid-
Hollandse Bergschenhoek werd afge-
lopen zondag een MTB wedstrijd ver-
reden. Op dit parcours, waar Frank
ook regelmatig traint, kon hij goed uit
de voeten. Na een snelle start bleven er
drie renners aan de kop over. Door nog
wat extra gas te geven, reed Frank op
een enkele ronden weg bij zijn bela-
gers en kwam uiteindelijk met twee
minuten voorsprong over de mee De
afgelopen week hebben verschillende
renners van RTV Vierakker Wich-
mond in diverse wedstrijden goede re-
sultaten geboekt. In enkele gevallen
misten ze net het podium. 

Op woensdag 28 mei werd in Masten-
broek het districtkampioenschap tijd-
rijden verreden. Bij de Beloften ging
de overwinning naar Bas Stamsnijder
uit Enter. RTV-ers Rens te Stroet en Ri-

chard Sleumer eindigden op een
knappe 5e en 11e plek. Bij de junioren
werd Jeroen Borgonjen 25e. Op zater-
dag werd er een wedstrijd verreden in
Aalten. Hier miste Jan Weevers net het
podium en werd vierde. De overwin-
ning ging naar Rene Ruitenberg. Op
zondag werd de ronde van Limburg
verreden. In deze zware wedstrijd be-
haalde Thijs van Amerongen een zeer
nette 15e plek. De overwinning ging
naar Hans Bloks. In Arnhem werd de
ronde van de Paasberg verreden. Bij de
amateurs A werd Raymond van Hall
23e. Bij de amateurs-B behaalde Ralf
Vos een 13e plek. Over enkele weken
wordt op het industrieterrein Werk-
veld in Vorden de Rabo Ronde van Vor-
den verreden. Naast de Nieuwelin-
gen/Junioren en Amateurs A/B kan de
jeugd van Vorden ook weer met elkaar
strijden in de Rabo Dikkebandenrace.
Verdere informatie volgt de komende
weken.

Frank Schotman wint in Bergschenhoek

De rit met een lengte van circa 50 kilo-
meter en uitgezet door Peter van Huf-
felen en Wim Wisselink voerde de
deelnemers geheel door de omgeving
van Bronckhorst. Start en finish wa-
ren bij het clubgebouw aan de Eiken-
laan in het buurtschap Kranenburg.
De uitslagen waren als volgt:

A-klasse: 1 H. Cortumme Toldijk 100
strafpunten, 2 L.J.Alena Lutten 106, 3
G.van Assen Zwolle 115.
B- klasse: 1 B.v.d. Horst Harderwijk 116,
2 W. Schuiling Norg 317, 3 H. Horsting
Vorden 348.
C-klasse 1 H. Broersma Hogersmilde
133, 2 J. Slagman Vorden 186, 3
R.Ehrhardt Hoogeveen 221. 

De volgende rit (Herfstrit) vindt plaats
op zondag 30 november.

Zomerrit VAMC De Graafschaprijders
De VAMC De Graafschaprijders or-
ganiseerde zondagmiddag de tra-
ditionele Zomerrit (oriëntatierit).

In het begin had Vogelzang wel een
voorsprong, maar zo halverwege de
partij zette de Wogt een tandje bij en
bleef het tot het laatst toe spannend.
Uiteindelijk bleek Vogelzang iets beter
op de dubbels, zodat deze ploeg de
cup met de grote oren een jaarlang in
bezit mag houden. Tijdens de voorron-
des hadden zich 12 teams voor de fina-
leavond geplaatst. Na de poulefase was
er van bijna alle straten nog wel een
team in tact, alleen de Baron v.d. Heij-
denlaan moest het strijdtoneel verla-

ten. In de kwartfinale werd er niet
meer op tijd gespeeld, maar wie het
eerste binnen 30 minuten 4 legs wist
te winnen ging door. Uiteindelijk
plaatsen zich de teams De Wogt 6,
Ockhorsterweg 4, Hackforterweg 1 en
Vogelzang 2 zich voor de halve finales. 
Omdat Hackforterweg de afgelopen
twee jaar met de titel was gaan strij-
ken, was zij het te kloppen team. Vo-
gelzang 2 wist het team Hackforter-
weg inderdaad op de knieën te krij-
gen. De Wogt 6 bereikte de finale door
na een bijzonder spannende strijd te
winnen van Ockhorstweg 4, welke
laatste in de strijd om het brons, Hack-
forterweg aftroefde. Rob Golstein
kreeg na afloop voor zijn perfecte or-
ganisatie een bos bloemen aangebo-
den.

Vogelzang wint straten darten
Vierakker/Wichmond
Het tweede team van Vogelzang
heeft afgelopen weekend het stra-
ten darten om het kampioenschap
van Vierakker/ Wichmond gewon-
nen. In de finale moest deze straat
het opnemen tegen De Wogt 6.

Voor de avondwandelvierdaagse
die de gymvereniging Sparta van 9
tot en met 12 juni organiseert kan
men zich al op woensdagavond 4
juni en donderdagavond 5 juni tus-
sen 18.00 en 20.00 uur inschrijven
bij Jolande Loman ’t Jebbink 22 in
Vorden (tel. 06- 14945936).

In tegenstelling tot voorgaande jaren
start het wandelevenement dit jaar bij
sporthal ’t Jebbink. 

Daar is donderdag 12 juni ook vanaf
20.15 uur de intocht gepland. 

DE ROUTE ZIET ER 
ALS VOLGT UIT: 
vanaf de sporthal rechts af De Boonk,
l.a. Zutphenseweg, rechtdoor Dorps-
straat, l.a. Insulindelaan, l.a. Molen-
weg, rechtdoor ’t Jebbink en vervol-
gens weer richting de sporthal waar
de stoet zal worden ontbonden.

Wandelvierdaagse 'Sparta'

Op donderdag 29 mei is de verkiezing
gehouden van de beste asperge van de
Achterhoek 2008. De verkiezing vond
plaats tijdens de eerste Streekmarkt
Smaak van de Achterhoek van vereni-
ging Slow Food Achterhoek. Er waren
9 inzendingen met asperges. Van deze

asperges zijn diverse gerechten bereid
door de topkoks van de Streekmarkt
en restaurant De Gulle Waard. De vak-
jury had de lekkere taak om de beste
asperge te kiezen. Aan de vakjury nam
o.a. topkok Raymond Prinsen van de
restaurant de Stenen Tafel deel. Gertie

Korten was de voorzitter van de vakju-
ry. De  vakjury heeft ondersteuning
gekregen van de landelijke 'jury-goe-
roe' HenkJan Smits. Deze had de
Streekmarkt vereerd met een bezoek
om tegelijkertijd proefopname te ma-
ken voor een nieuw programma.

ASPERGEBOERDERIJ DE BOSKAMP
Hengeloseweg 15, tel. (0575) 55 24 80.

Boskamp uit Vorden heeft de beste asperge
Verkiezing beste asperge van de Achterhoek met de landelijk bekende
HenkJan Smits

De verscheidenheid in kleuren,
vormen, groei- en bloeiwijzen van de
aldaar aanwezige negenhonderd
verschillende naaldbomen uit alle
windstreken is boeiend en tijdens de
anderhalf à twee uur durende wande-
ling over de slingerende graspaden
worden door de gids vele bijzonderhe-

den verteld en getoond. Het bijna
twee hectare groot terrein waarop de-
ze unieke particuliere verzameling
(vanaf 1963) zich bevindt, ligt ingebed
in het landgoed De Belten.

De bijzondere belichting aan het be-
gin van de avond, de aldaar heersen-
de rust, de kleine verstopte vijver met
kwakende kikkers en bloeiende wa-
terlelies en de er neerstrijkende vo-
gels maken een bezoek aan het pine-
tum tot een bijzondere belevenis.  

Een verzoek is om Uw hond thuis te
laten.

Avondrondleidingen Pinetum
"de belten" te Vorden
Ook dit jaar zullen de avondrond-
leidingen in het Pinetum "de Bel-
ten" te Vorden plaatsvinden op de
dinsdagen in juli en augustus, aan-
vang l9.00 uur. Verzamelpunt, in-
gang landgoed De Belten, Wilden-
borchseweg l5 te Vorden.
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De derde Teamavond werd gehouden
op dinsdag 20 mei jl. Voorzitter Her-
man Luimes heette iedereen welkom.
Van bijna de helft van de teams kwa-
men de vertegenwoordigers luisteren
naar de informatie over het program-
ma van 14 en 15 juni. 

José van der Staak, Rian Drok en Bauk
Zwaan gaan ‘kleur geven aan de sa-
menloop’ en 24 uur lang een kunst-
project begeleiden in de sporthal. “We
gaan iets doen met kleurbeleving en
de emoties,” legt Bauk uit. “Veel men-
sen zijn in actie, anderen moeten iets
kwijt over wat er gebeurt, sommigen
hebben iemand verloren door kanker,
anderen hebben er nog mee te maken.
Wij gaan iets doen met tekenen en
schilderen, een non-verbale manier
om iets kwijt te kunnen van jezelf.”
Er zullen drie verschillende dingen
worden aangeboden: zakken schilde-
ren als teken van licht, leven en hoop,
waar lichtjes in staan op het moment
dat Josée zingt, waaronder het Samen-
Loop van Hoop lied, het maken van
een individueel portret ‘ik ben’ en een
groepswerk op grote panelen, met als
thema de cyclus dat het leven kent
met de vier seizoenen en dag/nacht,
de fases van het leven, leven en dood.

Dirk Hiddink toonde een PowerPoint
presentatie over de invulling van het
terrein en de looproute. Achter de
sporthal komt de ‘rustweide’. Op het
terrein komen allerlei kramen en an-
dere activiteiten zoals spinning, lucht-
kussens, een skelterbaan, de scouting
maakt een kabelbaan, er komt een
vloer voor Aerofit en Strada. Daar-
naast komen er twee podia waar op-
tredens worden verzorgd.

Hans Lubbers vertelde over de diverse
acties die werden en nog worden ge-
houden om geld in te zamelen. Loten-
verloop, appel- en eieren verkoop, oud-
ijzer acties.

Op zaterdag 14 juni zullen in de och-
tend de kramen worden opgebouwd,
de camping ingericht en de matten ge-
legd voor het zware materiaal. Het
campinghek gaat dicht om 12.00 uur
en tot ongeveer 13.30 uur kunnen de
kramen worden ingericht.

Hij deed een oproep: “We zouden het
leuk vinden als er 14 juni om 15.00
uur, de opening, om 23.00-24.00 uur,
de kaarsenceremonie en zondag 15 ju-
ni om 15.00 uur, bij de sluiting, heel

veel mensen op het terrein zijn. Dit
zijn belangrijke momenten, hoogte-
punten op het evenement!”

Na de koffie krijgt mevrouw Pauline
van Cromvoirt, coördinator van Sa-
menLoop van Hoop van het KWF het
woord. “Ik moet zeggen dat ik diep on-
der de indruk ben van de opkomst en
van het enorme enthousiasme, de
energie en de sfeer die hier hangt. En
ik wil eigenlijk de commissie, Herman
en het team van vrijwilligers bedan-

ken,” aldus Pauline. “Maar ik wil ook
een applaus voor jezelf.”

“Goed en professioneel aangepakt
met enthousiasme en lol,” vindt Pauli-
ne van Cromvoirt over de SamenLoop
voor Hoop Bronckhorst. “Het is best
een serieus onderwerp en er zitten
ook serieuze momenten in. Maar uit-
eindelijk gaat het erom met elkaar, sa-
men in te zetten tegen kanker, op een
leuke manier.” Ze is onder de indruk
van de acties die werden georgani-
seerd. Survivers, overlevers, zullen de
eerste ronde lopen. “Een surviver staat
symbool voor hoop en dat kanker de
wereld uitmoet,” legt ze uit. “Met zijn
allen wil je die ziekte in de ban krij-
gen.” Survivers staan liever niet op de
voorgrond, al hoeven ze zich niet er-
voor te schamen.
“Als ik surviver zou zijn, wil ik ano-
niem rondlopen,” vertelt Herman Lui-
mes. “Ze gaan het hier samen met hun
partner, familie en vrienden doen.
Anoniem.” Als survivers deze eerste
ronde willen meelopen, kunnen ze
zich nog aanmelden. “Maar ook de
captains van alle teams lopen de eer-
ste ronde mee, het moet wel een grote
groep worden.”
Herman is vanaf het begin betrokken
bij de SamenLoop voor Hoop Bronck-
horst. “Dit is puur op eigen initiatief.
Ik ben in het verleden betrokken ge-

weest bij de Stichting Racen tegen
Kanker,” vertelt hij. Die Stichting werd
benaderd door Pauline en het was de
bedoeling om een dergelijk evene-
ment te organiseren, maar dat lukte
niet. Later werden plannen voor de Sa-
menLoop voor Hoop gemaakt. De ge-
meente stond achter het initiatief en
burgemeester Henk Aalderink werd
tot ambassadeur benoemd. “Een spon-
tane actie. Je probeert toch een be-
kend iemand uit de gemeente erbij te
halen,” lacht Herman.

HET PROGRAMMA.
Op 
14 JUNI
treden de Hurricanes, De Flamingo’s,

Covik, de Bizon Country Dancers, Kiek
Uut, Bacon&Beans en het Zelhems
Mannenkoor op. Tijdens de kaarsence-
remonie, die begint om 23.00 uur
wordt het parcours verkort en aange-
past. Josée van der Staak zal dit mooie
uurtje tussen 23.00 en 24.00 opluiste-
ren, samen met een aantal muzikan-
ten en een dichteres. “Dat wordt veel-
al Nederlandstalige muziek die het
hart raakt,” vertelt Josée. “We zijn
dankbaar er iets moois van te mogen
maken.”
De bands Boonekamp, Donderwinkel
en de Daltons houden de aanwezigen
vervolgens wakker. 
Op 
15 JUNI
overdag treden de Medler Jachthoorn-
blazers, Wi-j eren ’t Olde, Jubal, Hart-
gelach, Hoe? Zo?, de Iesselkapel, Loof
den Heer, Henri Willing, de Bargkapel
en Groove On The Roof op. Deze laat-
ste band zal ook optreden tijdens de
afterparty.

Verder zijn er diverse activiteiten
waaraan kan worden deelgenomen:
bijna 24 uur tennis, Spinning, clinic
Nordic Walking, Demo’s turnen, Fit-
nessclinic’s en ontbijtgymnastiek van
Strada en Aerofit, Kickboxing, weer-
baarheidtraining en verdedigingstech-
nieken, Darten, Nacht Bridge van
01.00-05.00 uur (opgeven zo spoedig
mogelijk bij Theo en Erica Schut, tele-
foon 0575-451822, email:
erica.schut@planet.nl) en voor wie wil,
dammen.
Dan is er ook nog informatie over KWF
en lezingen, Kunst maken, Straatthea-
ter, veel kindervermaak zoals spring-
kussen, kabelbaan en dergelijke, verlo-
ting, ballonnen oplaten, braderie en
activiteiten op het terrein, Radio Ide-
aal, kramen met eten en drinken. De
organisatie zorgt voor het ontbijt. 

Er zijn meer dan 2500 kaarsenzakken
in omloop die beschilderd of niet be-
schilderd, rond 3 juni terug moeten
zijn bij de organisatie of in elk geval
moet worden doorgegeven hoeveel er
op korte termijn worden ingeleverd (al
dan niet beschreven of iets dergelijks).
Daarna kunnen de kaarsen worden
besteld. De sponsor van deze kaarsen
is Apotheek Hengelo gld. en het zand
wordt door HCI gesponsord. 

De volgende vrijwilligersavond is ge-
pland op 5 juni, 20.00 uur bij Socii in
Wichmond. Op deze locatie zal 10 juni
een laatste teamavond worden gehou-
den. Alle informatie over SamenLoop
van Hoop is te vinden op de website
www.samenloopvoorhoopbronck-
horst.nl.

SamenLoop voor Hoop Bronckhorst 14 en 15 juni 2008

Het programma is bekend!

De SamenLoop voor Hoop Bronckhorst wordt gehouden op sportaccom-
modatie De Lankhorst van SV Socii in Wichmond. De actie zal zaterdag 14
juni 2008 om 15.00 uur van start gaan en tot zondag 15 juni 2008 15.00 uur
duren. Het weekend krijgt al vorm: een maximum aantal van vijftig deel-
nemende teams, een podiumprogramma en vele stands rondom het ter-
rein.

Pauline van Cromvoirt bedankte de commissie en het team van vrijwilligers.

Het terrein van Socii in Wichmond waar de SamenLoop voor Hoop wordt gehouden.

Wat voegt de webshop toe aan de
reeds bestaande winkel?
"Wij hebben veel  klanten uit het wes-
ten en toeristen die producten (bij) wil-
len bestellen. De producten uit de
webshop zijn het zelfde geprijsd als in
onze 'fysiek winkel' en alle aanbiedin-
gen en nieuwtjes staan  meteen op on-
ze site vermeld. U heeft het laatste
nieuws dus als eerste." 

Wat hebben jullie te bieden?
Wij hebben een grote collectie 'Bur-
lington' sokken, twee prachtige spor-
tieve merken 'V. Santen & V. Santen'
voor de heren en 'L'argentina' voor de
dames, het Engelse Tweed, waxjassen,
de echte 'John Bardale' countryboots,
gestepte jasjes in diverse kleuren.

Voor de modebewuste vrouw de mer-
ken 'Falino' en 'Simclan'.  Met trots

kunnen wij mededelen dat wij bij on-
ze najaarscollectie drie nieuwe mer-
ken mogen introduceren; 'Scarva
Jeans', 'EMU' laarzen van bond en scha-
penleer en de van 'Deyk' heren broe-
ken.

Verder hebben wij een uitgebreide col-
lectie van het prachtige Fine bone Chi-
na servies van 'Creative Tops'de typi-
sche Engelse meubelen, een exclusie-
ve collectie Engelse lampen en een
Giftshop vol met landelijk producten
van kussens tot all seasons tuinkaar-
sen. 

De webshop is gebouwd door Weevers
Net.
Wij zien u graag in het gezellig Vor-
den! De koffie staat klaar en u kunt
gratis voor de deur parkeren.

Online winkelen bij "Sfeer van Josephine" uit Vorden blijkt nu al een succes.  Zelfs voor dat de site officieel geopend is zijn de eerste orders al geplaatst. 

Goede zaken door vertrouwen van een echte winkel achter de Webshop

Sinds november 2005 is Judith Buter als jongste ondernemer (toen 24 jaar)
een eigen winkel begonnen in Vorden. "Als ondernemer kun je nooit stil
zitten. Ik houd me dus altijd bezig om nieuwe dingen te verzinnen, om zo
een nog betere service en een prachtige onderscheidende collectie te kun-
nen bieden. Zo hadden we al een atelier in de arm genomen om kleding
te laten verstellen, meubelen worden gratis thuis bezorgt en krijgt u bij
ons een eerlijk en klantvriendelijk advies. Sinds kort kunnen we u ook
het online shoppen bieden! In samenwerking met Weevers Net hebben we
een prachtige en overzichtelijke webwinkel ontwikkeld.
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‘Wij zoeken collectanten!’

‘Helpt u mee met onze jaarlijkse collecte? In 2008 van 26 tot en met 31 mei. Dan gaan we
weer alles op alles zetten om zoveel mogelijk geld op te halen voor 120.000 mensen met
epilepsie. Wilt u helpen? Een paar uurtjes maar. Ik weet zeker dat al die mensen met 
epilepsie u heel dankbaar zullen zijn. Net als ik. Alvast bedankt!’ Bel 030 63 440 63

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl
Atrid Joosten, ambassadeurAtrid Joosten, ambassadeur

Naast de Sanitiem show room is er 
een ruime afhaalbalie voor de dhz-er. 
Sanitiem biedt u de keus.

100cm. Eiken antraciet 
Incl.: designspiegel met verwarming, 

2 Grohe designkranen en afvoerset

VAN: 2.307,-

Actie geldig t/m 30 juni 2008

Actie
Compleet badkamer-

meubel Thebalux

www.heegt.nl 
www.sanitiem.nl

Winterswijk Tinbergenstraat 42 Tel: (0543) 51 84 74
Hengelo (Gld) Molenenk 6 Tel: (0575) 46 52 58

1.875,-
ACTIE

Deelnemer Sanitiem groep

VOOR (INCL. BTW.):

DEHEIDESMIDHS

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

ALOYS ROEMAAT TRANSPORT

ALOYS ROEMAAT TRANSPORT b.v.
Alb. Schweitzerstraat 19
Postbus 68   7130  AB  Lichtenvoorde-Holland
Telefoon 0544 - 373030*
Telefax 0544 - 375375
E-mail info@roemaat.nl

Internationale

transporten

Expeditie

Opslag

Distributie

Vacature voor    Distributiechauffeurs m/v
Wegens toegenomen werkzaamheden zijn
we op korte termijn op zoek naar collega’s
distributiechauffeurs (m/v).

Functieomschrijving:

Je werkzaamheden zullen bestaan uit de
distributie van goederen door geheel
Nederland, met zowel bakwagens als (city)
opleggers

Periode:

Het betreft een aanstelling in vast dienst-
verband. Functie is zowel full-time als part-
time mogelijk.

Profielschets van de kandidaat:

Je dient in het bezit te zijn van alle rele-
vante rijbewijzen en het CCVb diploma.
Tevens ben je in het bezit van het ADR
diploma, of je bent bereid hiervoor een
opleiding te volgen.

Ervaring met een Kooiaap is een pré.

Verder heb je een collegiale en positieve
instelling met een groot verantwoordelijk-
heidsgevoel.

Bel of stuur je sollicitatie op naar:

Aloys Roemaat Transport bv
t.a.v. Eric Huinink
Postbus 68
7130 AB Lichtenvoorde

(
(

*

Zutphen Emmerikseweg 17, 7227  DG  Toldijk
Telefoon (0575) 45 16 55, Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarktdetolbrug.com

B  O  U  W  M  A  R  K  T

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccesssoires • Werk- en vrijetijdskleding
• Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen • Buitenkeukens

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



met het oog op
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al
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 51 76 18
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



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

Turners afkomstig van de verenigin-
gen Achilles Hengelo, Sparta Vorden,
WIK Wichmond, Thor Duiven, DOG
Baak, DIO Keyenborg en RGV uit
Ruurlo. In een sneltreinvaart kregen
de toeschouwers ( veelal vaders en
moeders ) sprongen op de mini-
tramp, de lange mat, de kast/ plank, de
minitramp/ paard en de Air Jump
voorgeschoteld. 

Tijdens de prijsuitreiking bedankte Ja-
nette Hesselink namens de organisa-
tie de vele vrijwilligers, de EHBO en de
leiding van de sporthal voor hun spon-
tane medewerking aan deze geslaagde
en sportieve turnmiddag.

De uitslagen waren als volgt:
Minitramp vrij 6 t/m 8 jaar: 1 Thor 1, 2
Achilles 2, 3 Achilles 1
Idem D- junioren: 1 RGV 2, 2 Thor 5
Idem E junioren: 1 RGV 4, 2 DOG 8, 3
RGV 5
Idem E- jeugd: 1 Achilles 4, 2 DIO 3 en
Achilles 3, 3 Sparta 3.
Idem D- senioren: 1 RGV 1, 2 Achilles 7.
Lange mat 6 t/m 8 jaar: 1 Thor 1, 2
Achilles 2, 3 DOG 1
Idem D- junioren: 1 RGV 1, 2 DIO 7
Idem D- jeugd: 1 DIO 5, 2 DOG 4
Idem E- junioren: 1 Thor 4
Idem E- jeugd: 1 Achilles 4, 2 Achilles
3, 3 Thor 2
Kast/ plank D- jeugd: 1 DIO 7
Idem E- jeugd: 1 Thor 2
Minitramp/ Paard: D- jeugd 1 DIO 5
Idem E- junioren: 1 RGV 2
Air Jump D- junioren: 1 RGV 2
Idem D- jeugd: 1 DIO 5
Idem D- senioren: 1 Achilles 7, 2 RGV 1
Idem E- junioren: 1 RGV 3 en RGV 4
Idem E- jeugd: 1 Achilles 4, 2 RGV 6

Tijdens groeps springwedstrijden in Vorden

In sporthal 't Jebbink kwamen 330
gymnasten in actie

Het ‘wemelde’ zaterdagmiddag in sporthal ’t Jebbink van turnende jon-
gens en meisjes. Aan de groeps springwedstrijden van het rayon Hanze-
streek en het rayon Liemers, die gezamenlijk werden georganiseerd door
de gymvereniging Sparta uit Vorden en WIK uit Wichmond deden 330 jon-
gens en meisjes mee.

Ook geheel nieuw op de show waren
de onlangs gelntroduceerde SUV van
Peugeot, de 4007, de Peugeot Bibber –
een uiterst praktische besteller – en de
3-deurs versies van de 308 Berline. Tij-

dens de drukbezochte show aan de
Molenenk kon het publiek zichzelf
overtuigen met een proefrit. Op het
showterrein konden de bezoekers pro-
fiteren van veel actiemodellen van

Peugeot met veel voordeel en tijdelijk
extra gunstige aanbieding voor finan-
ciering. Tijdens de show was er een
grote keus in de extra scherp geprijsde
occasions. Er waren verder acties waar
het publiek mooie prijzen kon winnen
zoals een Twinny Load, een set winter-
banden, een Peugeot fiets of een week-
end rijden met de Peugeot 207cc.

Voorjaarsshow Auto Ridderhof

Als opvolger van de succesvolle 307 Break en 307 SW werd afgelopen da-
gen tijdens de voorjaarsshow de nieuwe Peugeot 308 W gepresenteerd bij
Auto Ridderhof in Hengelo Gld.

De gebroeders Frank (links) en Arne Ridderhof bij de nieuwe Peugeot 308.

Binnenkort worden er 2 nieuwe items
aan de site toegevoegd, te weten Route
Regionaal en het Weerpraötjen. Wat
Route Regionaal precies inhoudt laat
ik nog even in het midden, de tweede
is een dagelijks weerpraatje, ook weer
met medewerking van Harry
Jansen.uit Vorden Meer info kunt u
nalezen op www.marline.nl De 4e ver-
jaardag wordt gevierd middels de uit-
gifte van een verhalen - en gedichten-
bundel. Op deze site vindt u bijvoor-
beeld De Achterhoekse Leeszaal, een
pagina waar Achterhoekse schrijvers
en dichters de kans krijgen om hun ta-
lenten aan anderen te laten lezen. Een
aantal van deze schrijvers: Harry Jan-
sen uit Vorden, Bernard Bonenkamp,
een old Grolschen, Kees Verbeek een
fin uit de Velswiek, Joop Kleinbaltink
uit Almen en Wim Bluemers uit Ruur-
lo hebben hun medewerking verleend
aan deze bundel. Daarnaast vindt u te-

vens enkele gedichten van eigen
hand.. Een aantal verhalen en gedich-
ten zijn gelllustreerd door tekeningen
van Jacqueline Zwama

Het mooie van deze bundel is, dat per
bundel ¤ 2.50 naar een goed doel gaat,
dit is de stichting "Laat zieke kinderen
lachen". Deze stichting is een particu-
lier initiatief en de spil hier achter is
de Achterhoekse Henrieke Hengeveld.
Het doel van deze stichting is, om zie-
ke kinderen weer te laten lachen. De
stichting doet dit door kinderen een
kaartje of knuffel te sturen en een aan-
tal keren per jaar een leuke dag te or-
ganiseren. Kijk voor meer info op het
internet onder www.laatziekekinde-
renlachen.nl .

De bundel kunt u alleen bestellen bij
Marline, dit kan door te kijken op
www.marline.nl en te klikken op "goe-
de doel", daar kunt u tevens alle infor-
matie nog eens nalezen. Mailen kan
ook, in dat geval stuurt u uw bestel-
ling naar info@marline.nl. of per post,
een briefje sturen aan:  Marline, adm
de Ruiterstraat 96, 7122 wl Aalten..

Marline viert 4-jarig bestaan

Wat begonnen is als een kleine
hobbysite met 5 pagina;s is nu uit-
gegroeid tot een volwaardige hob-
bysite, met meer dan 200 pagina's,
dat veel wetenswaardigheden van
de Achterhoek weergeeft.

Deze jongens en meisjes, onder meer
afkomstig uit Amerika, Canada, Rus-
land, Japan, Brazilië e.d., lopen in Ne-
derland gedurende een aantal maan-
den stage bij land- en tuinbouwbedrij-
ven. Zij zijn in ons land in het kader
van de Stichting Uitwisseling Bergen.
Jong Gelre West Achterhoek nodigt de
jongeren jaarlijks uit om ze hier te la-
ten kennis maken met de specifieke
Achterhoekse cultuur en leefwijze.

De buitenlandse gasten arriveren in
de loop van donderdagmorgen 5 juni
in het dorpscentrum in Vorden. Daar
worden ze door de gastgezinnen opge-

wacht en staan er voor de stagiaires te-
vens evaluatiegesprekken met de
Stichting Uitwisseling Bergen op het
programma. Daarna vertrekken de
jongelui naar de gastgezinnen. Don-
derdagavond wordt er bij Wiltink in
de Toldijk een partijtje boerengolf ge-
speeld. Vrijdag 6 juni staat er een fiets-
tocht op het programma met aanslui-
tend lekker smullen van de zelf gebak-
ken pannenkoeken. Vrijdagavond is
het gezelschap bij Roekevisch aan de
Dochterenseweg in Lochem te gast,
waar de grote kindervriend Sinter-
klaas ook op bezoek komt! Zaterdag 7
juni wordt een bezoek aan Deventer
gebracht. Voor s’avonds staat er een ge-
weldig verbroederingsfeest bij Heezen
in Steenderen op het programma. De
trip naar de Achterhoek wordt zondag
in het dorpscentrum te Vorden met
een lunch afgesloten. Daarna vertrek-
ken de jongens en meisjes weer naar
hun stageadressen.

Midpointmeeting Jong Gelre
West Achterhoek

Jong Gelre West Achterhoek, waar-
bij de afdelingen Vorden, Lochem,
Laren, Warnsveld, Steenderen en
Hummelo en Keppel zijn aangeslo-
ten, krijgt vanaf donderdag 5 juni
tot en met zondag 8 juni bezoek
van een vijftigtal buitenlandse jon-
geren.

Het hele weekend speelt zich af in
tropische sferen. Vrijdag 6 juni begint
het met beachvolleybal en zaterdag 7
en zondag 8 juni is er beachsoccer. De
voorronde voor het NK Beachsoccer is
zondag 8 juni. De eerste wedstrijd be-
gint ’s morgens om negen uur. Na de
laatste wedstrijd is aansluitend de
prijsuitreiking. De twee beste teams
winnen een ticket voor het NK in Sche-
veningen op 19 en 20 juli. Het sportie-
ve weekendevenement wordt om-
ringd met diverse activiteiten. Sport-
centrum AeroFitt verzorgt demonstra-
ties en het publiek kan gratis een
AeroFitt-lidmaatschap winnen. 
Muziek is er van een dj, een drive-in-
show en de rockband Part 2 treedt
zondag 8 juni op van ’s middags tot
ongeveer acht uur ’s avonds. Voor de
kinderen zijn er allerlei attracties.

Beachsoccer is een snel voetbalspel in
zand met spectaculaire hoogstandjes
en technische trucjes. Het kleine
speelveld en de grote doelen zorgen
voor veel actie. Een team mag onbe-

perkt wisselen. Bijna iedere dertig
seconden is er een schot op goal en
gemiddeld elke twee minuten wordt
er gescoord. Elke overtreding wordt
bestraft met een goalkans. Een muur-
tje vormen is dan ook niet toegestaan.
Zowel bij het beachsoccer-business-
toernooi (zaterdag 7 juni) als bij het
NK Beachsoccer (zondag 8 juni) doet
een team van De Graafschap mee. 

PROGRAMMA: 
Vrijdag 6 juni begint om 18.00 tot
22.00 uur het beachvolleybaltoernooi.
Zaterdag 7 juni is er van 9.00 tot 12.00
uur een beachsoccertoernooi voor de
jeugd en van 12.00 tot 17.00 uur
komen de senioren in actie. 
Aansluitend is er van 17.00 tot 22.00
uur een beachsoccertoernooi voor
bedrijven. Zondag 8 juni begint het
NK Beachsoccer om 9.00 uur en het
einde is ongeveer 17.00 uur. Vanaf ’s
middags tot ongeveer 20.00 uur treedt
Part 2 op. Deze rockband speelt mu-
ziek uit de jaren 60, 70 en 80 en zorgt
voor een gezellige sfeer.

Zelhem in tropische sferen
met NK Beachsoccer

Sterspelers als Ronaldo en Romario zijn er mee opgegroeid. Op de stran-
den in Brazilië is beachsoccer ontstaan waar de jeugd op acrobatische
wijze de voetbaltechnieken eigen maakten. In Nederland is deze zomer-
sport ook al jaren populair. In Zelhem wordt op zondag 8 juni de voorron-
de NK Beachsoccer gehouden. De parkeerplaats bij sporthal De Pol veran-
derd in een grote zandbak omringd met palmbomen en sambaklanken.



Uitgave De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij Weevers in samenwerking  met het

Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei informatieve artikelen over

bezienswaardigheden en evenementen in de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de aan het produkt gekoppelde internetsite: 

www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via alle VVV’s in de Achterhoek en vele

hotels, bungalowparken, campings, restaurants en attractieparken.

Al verschenen nr. verschijningsdatum betreft de periode

1 21 maart 2008 22 maart t/m 25 april 2008

2 25 april 2008 26 april t/m 23 mei 2008

3 23 mei 2008 24 mei t/m 20 juni 2008

4 20 juni 2008 21 juni t/m 4 juli 2008

5 4 juli 2008 5 juli t/m 18 juli 2008

6 18 juli 2008 19 juli t/m 1 augustus 2008

7 1 augustus 2008 2 augustus t/m 15 augustus 2008

8 15 augustus 2008 16 augustus t/m 5 september 2008

9 5 september 2008 6 september t/m 31 oktober 2008

Voor aanlevering persberichten:

Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor Toerisme, Postbus 4106, 

7200 BC Zutphen, tel. (0575) 51 93 30, e-mail: persberichten@vvvachterhoek.nl 

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10, 

e-mail: avk@weevers.nl

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:

Weeversdrukkerij

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

voor doorplaatsing van advertenties

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!



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

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Rondporreken (gezegd van kinderen): 
Rondlopen, ronddribbelen. "Den kleinen kan al eerdig 
rondporreken. Pas op want hee löp ow dalek de daele nog op." 

B. Suzebedde: 
Dicht gegroeid gat in het veen waaruit turf gehaald is en waarin
men verraderlijk weg kan zakken.

C. Wievenknoop:
"Luie wievenknoop." Drukknoop die niet meer opengaat, 
maar gemakkelijk aan te zetten is."

Op verschillende podia, gepositio-
neerd binnen het landhuis en in de
historische context van het landgoed,
treft u verhalenvertellers, toneelspe-

lers en muzikanten (van jazz tot klas-
siek). Aanvang: 11.00 uur, einde: 17.30
uur.
Om teleurstelling te voorkomen is het

raadzaam tijdig kaarten te reserveren
(info@kieftskamp.nl). 

De manifestatie wordt georganiseerd
door Stichting de Kieftskamp die zich
ten doel stelt kunst, cultuur en na-
tuurbeleving te stimuleren. Ontmoe-
ting en uitwisseling staan centraal op
22 juni.

Op verhaal komen
Culturele manifestatie in en rond kasteel de Kieftskamp

Op zondag 22 juni vindt op landgoed de Kieftskamp (Vorden) een veelzij-
dige culturele manifestatie plaats met als thema Op verhaal komen. Deze
manifestatie past in de eeuwenoude traditie van de vertelling waarin
waardevolle levenswijsheid als bemoediging wordt doorgegeven.

Hyundai is alweer bijna een decenni-
um de vaste partner van de UEFA en
de FIFA, de organisatoren van de Euro-
pese en Wereldkampioenschappen
voetbal. Als partner scoort Hyundai
geweldig. Volgens diverse onderzoe-
ken springt Hyundai er tijdens deze
voetbalfeesten steevast als beste uit.
Deze sponsoring heeft bovendien we-
reldwijd bijgedragen aan de verhoging
van de naamsbekendheid van Hyun-
dai.

Herwers Hyundai pakt op zaterdag 7
juni uit met de Hyundai EK 2008

Show. Niet alleen zijn de Hyundai's
dan extra gunstig geprijsd. Het consu-
mentenvoordeel kan bij de EK-actie-
modellen zelfs oplopen tot liefst ¤
2.745,-. Op 7 juni is er bij Herwers Hy-
undai ook van alles voor de Oranje-
fans te doen.

VOETBALSPELLEN
Tijdens de Hyundai EK 2008 Show bij
Herwers Hyundai kunnen jong en oud
zich naar hartenlust uitleven met di-
verse voetbalspelletjes. Op het par-
keerterrein bij Herwers Hyundai in
Zutphen staat een speedcage opge-

steld. Met behulp van dit apparaat kan
worden gemeten wie het hardste
schot op het doel kan leveren. Ook
staat een officieel Hyundai-tafelvoet-
balspel klaar. 

VOETBALPRIJZEN
Natuurlijk maken voetbalfans tijdens
de Hyundai EK 2008 Show bij Herwers
Hyundai ook kans op unieke voetbal-
prijzen, zoals een stoere Adidas EK
2008 voetbal en zelfs officiële toe-
gangskaarten voor een EK-wedstrijd
van het Nederlands elftal.

Hyundai EK 2008 Show op zaterdag 7
juni bij Herwers Hyundai aan de Gel-
derhorst 2 in Zutphen. Kijk voor meer
informatie op www.herwers.nl

Herwers Hyundai pakt uit met EK
2008 Show!

Eind van de week barst in Zwitserland en in Oostenrijk het UEFA EURO
2008-toernooi in volle hevigheid los. Oranje is van de partij op dit Euro-
pees voetbalkampioenschap. Hyundai is er - als vaste partner - natuurlijk
ook bij. Wie nu wil scoren moet beslist langsgaan tijdens de Hyundai EK
2008 Show bij Herwers Hyundai in Zutphen op zaterdag 7 juni a.s.

Onder middelbare scholieren vallen
veel verkeersslachtoffers. Om de ver-
keersveiligheid voor deze leerlingen te
verhogen is het nodig om meer in-
zicht te krijgen in hun routes naar
school. Daarvoor zijn Gelderse brug-
klassers gevraagd om hun fietsroutes
tussen school en huis aan te geven en
welke knelpunten zij onderweg erva-
ren. 

SCHOOLROUTES
Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen
massaal van de fiets gebruik maken;
94% van de middelbare scholieren
fietst altijd of regelmatig naar school.
De gemiddeld afgelegde schoolaf-
stand is 6,7 kilometer. Door de school-
routes te vergelijken met het Gelderse
fietsnetwerk is geconstateerd dat en-
kele trajecten niet bekend zijn als veel
gebruikte route. De ontbrekende rou-
tes zijn: Parallelweg Opheusden, Nij-
kerkerweg Barneveld, Telgerweg  Er-
melo, Doetinchemseweg Wijnbergen,
Oude Waag Geldermalsen, Vuurkuil-
weg Hulsthorst, Koningsstraat Affer-
den en Valleseweg Barneveld.

KNELPUNTEN
Op de schoolroutes zijn 3410 verschil-
lende knelpunten aangegeven, loca-
ties die leerlingen als onveilig, moei-
lijk of lastig ervaren. Oorzaken die
worden genoemd variëren van het
ontbreken van goede oversteekplaat-

sen tot te drukke fietspaden. Bij 50%
van alle door leerlingen opgegeven
knelpunten komen geregistreerde on-
gevallen voor. 
Om de opgegeven knelpunten met el-
kaar te kunnen vergelijken en te prio-
riteren zijn alle knelpunten gewogen
op een drietal aspecten. Zo spelen het
aantal fietsongevallen op een betref-
fende locatie mee, het aantal leerlin-
gen dat een locatie passeert en de ver-
houding tussen het aantal leerlingen
dat het knelpunt aangeeft en het aan-
tal leerlingen dat het punt passert.
Voor alle regio's zijn prioriteitenlijsten
gemaakt: de regio Achterhoek, KAN,
Noord Veluwe, Rivierenland, Steden-
driehoek en Vallei. In het rapport zijn
de 246 hoogst geprioriteerde knelpun-
ten opgenomen. 

OPLOSSINGEN
Het oplossen van de knelpunten ver-
hoogt de verkeersveiligheid onder
scholieren. Dit onderzoek is een eerste
stap in die richting. De opgegeven re-
denen van de leerling zijn een eerste
aanwijzing om te komen tot een op-
lossing. Deze zullen niet altijd te ma-
ken hebben met de weg of het fietspad
zelf, maar kunnen ook op het gebied
van voorlichting en verkeerscontrole
liggen. Dat kan geconcludeerd wor-
den uit de aangegeven redenen voor
de knelpunten. Voor auto's die door
rood licht rijden kan handhaving een
oplossing zijn. Soms kan de onveilig-
heid veroorzaakt worden door onvol-
doende kennis en verkeersinzicht bij
de leerling. Verkeerseducatie kan hier-
bij uitkomst bieden. Nu de omvang en
aard van de knelpunten bekend is be-
kend, zal de provincie zich gaan inzet-
ten voor het oplossen ervan.

DEELNAME
Het aantal deelnemende scholen
bleek groot. Van de 122 scholen heb-
ben 67 scholen meegedaan. Het beant-
woorden van de vragen en het inteke-
nen van de route is op de computer ge-
daan. Zo zijn er in een korte periode,
op een eenduidige manier  veel gege-
vens verzameld. Op de 67 scholen zit-
ten ongeveer 14.000 brugklassers.
Daarvan heeft 59% de enquête inge-
vuld. Deze hoge deelname is vooral te
danken aan de inzet van de docenten
die hun leerlingen hebben gestimu-
leerd en begeleid.

Risico-hotspots fietsroutes

scholieren in beeld
De provincie Gelderland heeft het
schoolrouteonderzoek onder mid-
delbare scholieren afgerond. De re-
sultaten zijn gepresenteerd tijdens
de feestelijke bijeenkomst ter gele-
genheid van het realiseren van 25
fietspaden in Gelderland. Met het
onderzoek vergroot de provincie
haar inzicht  in de fietsroutes van
de leerlingen en de knelpunten die
ze onderweg van huis naar school
ervaren. De top 3 van genoemde
knelpunten zijn geen goede over-
steekplaatsen, te veel verkeer en
auto's die te hard rijden. Het onder-
zoek is gehouden om de verkeers-
veiligheid onder scholieren te ver-
beteren. Verantwoordelijk gedepu-
teerde Marijke van Haaren is nauw
betrokken geweest bij het onder-
zoek. "Scholieren zijn een kwetsba-
re groep in het verkeer en veilige
fietsroutes zijn belangrijk".

Wederom een geweldige opbrengst
voor deze collecte. De collectanten wa-
ren de leden van het Hengelo's Ge-
mengd Koor. De organisatie dankt alle
gulle gevers en de collectanten héél
hartelijk voor hun bijdragen en inzet.

Opbrengst anjercollecte 

pr. Bernhard cultuurfonds

De collecte van het Pr. Bernhard
Cultuur Fonds, welke is gehouden
in de week van 19 t/m 24 mei, heeft
in Hengelo, Keyenborg, Veldhoek,
Wichmond het bedrag van ¤
3694,34 opgebracht.



Hyundai bewijst kwaliteit:
3 jaar garantie

zonder kilometerbeperking

Rij slim, rij klimaatneutraal
Het broeikaseffect en klimaatverandering staan volop in de belangstelling, 

vooral sinds Nobelprijswinnaar Al Gore er wereldwijde aandacht voor wekte. De 

overheid zit intussen niet stil om iets tegen het versterkte broeikaseffect te 

doen. Zo komen er steeds meer maatregelen om de aanschaf van vervuilende 

auto’s te ontmoedigen. Wat kunt u zelf doen om de uitstoot van broeikasgassen 

en de kosten van het autorijden in de hand te houden?

Feit is dat personenauto’s voor meer dan 
10 procent van de Nederlandse uitstoot 
van broeikasgassen zorgen. Ook úw auto 
doet daar aan mee. Maar u kunt uw aan-
deel gemakkelijk beperken. Dat kan op 
verschillende manieren.

Voorkómen is beter
Natuurlijk kunt u de auto wat vaker laten 
staan en voor bepaalde trajecten de fiets 
of het openbaar vervoer kiezen. Of samen 
met een collega carpoolen naar het werk. 
Als u minder dan 12.000 kilometer per jaar 
rijdt, is het voordeliger om gebruik te ma-
ken van een autodeelsysteem dan een ei-
gen auto aan te houden. De vaste kosten, 
zoals afschrijving en verzekering, tikken 
namelijk flink aan.

Premie voor zuinige auto’s
Een nieuwe auto die zuinig is in zijn klasse 
krijgt een energielabel A of B. Wanner u 
zo’n nieuwe A- of B-labelauto koopt, ont-
vangt u een flinke korting. Deze auto’s 
stoten verhoudingsgewijs minder broeikas-
gassen uit dan auto’s met energielabel C 
t/m G. U rijdt dan niet alleen milieuvrien-

delijker, maar spaart ook nog eens geld 
uit. Naast de eenmalige premie merkt u 
dat elke keer aan de pomp: u rijdt meer 
kilometers op een liter brandstof. Koop dus 
liever een zuinig model wanneer u aan een 
andere auto toe bent. 

Meer mogelijkheden
Ook als u geen nieuwe auto aanschaft 
kunt u heel wat doen. Denk aan de vol-
gende preventieve maatregelen:
• Laat uw auto op tijd onderhouden.
• Check de bandenspanning regelmatig.
• Pas de regels van Het Nieuwe Rijden 

toe. (Zie kader).
• Overweeg over te stappen op een 

‘groene’ autoverzekering. Deze 
maakt bij reparaties gebruik van 
tweedehands, grondig gereviseerde 
kwaliteitsonderdelen. Dat scheelt een 
berg afval. 

Handige hulpjes
Sommige snufjes helpen u zuiniger te rij-
den, zoals cruisecontrol of een routena-
vigatiesysteem. Door de cruisecontrol te 
gebruiken rijdt u gelijkmatiger, en het 

navigatiesysteem voorkomt dat u extra 
kilometers (om)rijdt.

Compenseren
Hoe bewust u ook autorijdt, u kunt lang 
niet alle CO2-uitstoot voorkomen. U kunt 
ervoor kiezen om die resterende uitstoot 
te laten compenseren via een aanbieder 
van klimaatcompensatie.

Klimaatcompensatie: 
hoe het werkt

Plant een boom,
plaats een zonnepaneel
Klimaatcompensatie wil zeggen dat de 
uitstoot van een bepaalde hoeveelheid 
CO2 wordt gecompenseerd. Dit kan bij-
voorbeeld door bomen aan te planten 
die CO2 opnemen en zuurstof afgeven. Of 
door te investeren in duurzame energie, 
zoals zonne- en windenergie. U hoeft 
die bossen en windparken niet zelf aan 
te leggen: dat doen anderen voor u. Zij 
berekenen hoeveel CO2 u uitstoot en kun-
nen de compensatie voor u regelen. 

Betrouwbaar
In Nederland werkt een aantal aan-
bieders van klimaatcompensatie sa-
men. U vindt ze op: www.klimaat
compensatie.nl. Ze hebben onderling af-
spraken gemaakt over de controle, zodat 

u zeker weet dat de beloofde CO2-com-
pensatie ook echt 
wordt gerealiseerd. 
Deze aanbieders her-
kent u aan het vignet 
van de samenwer-
kende aanbieders.

Bereken zelf uw CO
2
-uitstoot 

Benieuwd naar uw CO2-uitstoot? Op de 
website www.milieucentraal.nl (tref-
woord: ‘klimaatcompensatie’) rekent u 
het zelf snel uit. U kunt meteen afle-
zen hoeveel bomen er een jaar moeten 
groeien om die uitstoot van uw huis-
houden te compenseren of hoeveel zon-
nepanelen een jaar lang energie moeten 
opwekken. U kunt de module ook ge-
bruiken om de uitstoot van uw auto te 
berekenen.

Familie Verboom rijdt klimaatneutraal
Rob, Marieke en de kinderen Sofie (7) en Sanne (3) Verboom uit Middelburg 

rijden sinds kort klimaatneutraal. Ze laten hun brandstofverbruik eens per jaar 

compenseren.

“Ik was eigenlijk helemaal niet zo met 
het klimaat bezig” vertelt Rob Verboom. 

“Maar mijn dochter begon erover, die had 
er op school wat over gehoord. Daarna 

zag ik op de AutoRai dat veel automerken 
een klimaatvriendelijk model lanceren. 
Er was ook informatie te krijgen over het 
compenseren van je brandstofverbruik. 
De kosten vallen me mee”. 
Marieke: “We willen de kinderen erbij be-
trekken. Zij zullen in de toekomst te ma-
ken krijgen met klimaatverandering en we 
laten ze nu alvast zien dat je er wat aan 
kunt doen. Bij de aanschaf van onze vol-
gende auto willen we daarom ook rekening 
houden met het milieu en kopen we een 
auto met A- of B label. Zo’n zuinig model 
is niet alleen goed voor het klimaat, maar 
ook voor onze portemonnee”. 
Rob en Marieke rijden jaarlijks zo’n 
30.000 kilometer. Om de CO2-uitstoot te 
compenseren moeten 330 bomen een jaar 
groeien of moeten 94 zonnepanelen een 
jaar energie opwekken. Dat kost het ge-
zin zo’n 70 euro.

Bent u al een Nieuwe Rijder?
Auto’s worden steeds beter, schoner en zuiniger. Maar past uw rijstijl hier 

wel bij? U kunt tot wel 10 procent besparen op uw brandstofkosten en met-

een ook 10 procent minder CO
2
 uitstoten. Hoe? Heel eenvoudig:

• Schakel door naar een hogere versnelling tussen de 2000 en 2500 toeren.

• Laat bij rood licht het gas los en laat de auto uitrollen in de versnelling.

• Rij 80 in de vijfde versnelling.

• Let op de juiste bandenspanning.

Meer tips zijn te vinden op de website van Het Nieuwe Rijden,

www.hetnieuwerijden.nl

Uw auto en het klimaat
Hoeveel CO

2
-uitstoot veroorzaakt één auto nu eigenlijk? Dat verschilt per 

auto. Maar gemiddeld zorgt elke 1000 gereden kilometer met een personen-

auto op benzine voor 220 kilo CO
2
. Om dit uit de lucht te halen moeten 11 

bomen een jaar groeien of moeten 3 zonnepanelen een jaar energie opwekken 

in Nederland.

Rijdt u 30.000 kilometer, dan stijgt uw uitstoot maar liefst naar 6600 kilo 

CO
2
. Ter vergelijking: een huishouden in Nederland zorgt gemiddeld voor de 

uitstoot van zo’n 9000 kilo CO
2
per jaar. Dit is inclusief het verwarmen van het 

huis, warm water, verlichting, het gebruik van apparaten en het vervoer. 

CO
2

(kooldioxide) is een broeikasgas: het draagt bij aan het versterkte broei-

kaseffect. Broeikasgassen vormen als het ware een deken om de aarde, waar-

door de warmte wordt vastgehouden. Hoe dikker die deken, hoe sneller de 

aarde opwarmt. Al met al verandert het klimaat op aarde en dat kan voor veel 

problemen zorgen, zoals overstromingen. Daarnaast stoten auto’s natuurlijk 

nog andere schadelijke stoffen uit.

Klimaatcompensatie is vooral bekend van vliegreizen. Maar u kunt ook uw au-

tokilometers compenseren. Dit kan door te tanken met een speciale ‘klimaat’-

creditcard of door achteraf uw autogebruik te laten compenseren.

Meer informatie
• Klimaatcompensatie:

www.klimaatcompensatie.nl

• Het Nieuwe Rijden:

www.hetnieuwerijden.nl

• Tips voor energiebesparing en 

zuinig auto rijden:

www.milieucentraal.nl

of bel de informatielijn:

0900-1719 (15 cpm).



Mensen met ambitie klimmen tot 
grote hoogte op de Open Dag bij MPS

Op zaterdag 7 juni aanstaande opent MPS in Lichtenvoorde haar deuren. Rond de klok van 10.00 
uur luiden directeuren Remko Rosman en Gerard van Vilsteren letterlijk de Open Dag in. Dit ge-
beurt op grote hoogte, want aan een hijskraan hangt een touwladder van ruim 20 meter met daar-
boven een bel. Na de officiële opening is het de beurt aan de bezoekers. Iedereen met ambitie mag 
zelf de touwladder beklimmen, maar ook voor mensen die liever met beide benen op de grond 
blijven is er genoeg te doen. Tot 16.00 uur staan de deuren van het pand open voor jong en oud.

Wil jij jouw 
carrière ook tot 
grote hoogte 
brengen? 
Ben jij die pas afgestudeerde HBO’er of
MBO’er, of ben je toe aan de tweede stap in
je loopbaan? Bezoek dan op 7 juni a.s. de 
open dag van MPS of kijk op onze website: 
www.mps-group.nl. 

Momenteel zoeken wij:

Open Sollicitaties
Ook open sollicitaties zijn van harte welkom 
op: werken@mps-group.nl

Meer vacature informatie
Kijk voor meer informatie op:
www.mps-group.nl

Op 7 juni kunt u zelf kennismaken met de techniek 
van MPS. Tussen 10.15 uur en 14.45 uur worden 
er elk half uur rondleidingen gegeven. Deze duren 
ongeveer een uur. Natuurlijk staat het u vrij om op 
eigen gelegenheid het gebouw te verkennen. Overal 
staan enthousiaste MPS-collega’s klaar om uitleg 
te geven bij de werkzaamheden en de machines die 

tekenaar of een lasser doet. Ook is het mogelijk om 
te ervaren hoe MPS via een modemverbinding aan 
de andere kant van de wereld contact zoekt om een 
storing bij een klant op te lossen. Tijdens de Open 
Dag is er volop de gelegenheid om zelf te ervaren 
hoe het is om te werken of een studie te volgen in 
de techniek. Er is deze dag veel te kijken en nog 
veel meer te doen. 

MPS is wereldmarktleider op het gebied van 
slachttechniek en automatisering voor vleespro-
ducerende bedrijven. Het bedrijf is toonaan-
gevend op logistiek gebied en het zuiveren van 
industrieel afvalwater. Op de productielocatie in 
Lichtenvoorde werken 350 mensen. Daarnaast 

De machines worden overal ter wereld geplaatst 
èn onderhouden. Voor medewerkers betekent dit 
dat je carrière maakt in een internationale omge-
ving. Bij MPS zijn er daardoor letterlijk en figuur-
lijk kansen om tot grote hoogte te klimmen.

MPS bestaat uit: Red Meat Slaughtering (RMS), 

MPS Red Meat Slaughtering
RMS ontwikkelt geavanceerde slachtsystemen 
voor het slachten van varkens, runderen en scha-

aan innovaties, in nauwe samenwerking met 
internationaal erkende onderzoeksinstituten
en leidende bedrijven in de vleesindustrie. In 
Lichtenvoorde wordt de vertaling gemaakt 
van de wens van de klant naar machines.

MPS Meat Logistics
MPS ontwerpt en realiseert systemen voor het 
opdelen, verwerken, opslaan en geautomati-
seerd orderverzamelen van vlees en vleespro-
ducten. Deze systemen worden geleverd aan de 
vleesverwerkende industrie en centrale vlees-
verwerkingorganisaties van supermarktketens. 

systemen aan de voedingindustrie. De on-
derneming kan afvalwater zuiveren tot elke 

een breed programma van processen en 
apparatuur.

Bij elke industriële installatie spelen beschik-
baarheid en uptime een doorslaggevende rol. Er 
kan alleen geld worden verdiend als een installa-

machines, waar ze ook ter wereld staan, blijven 
doen wat ze moeten doen.

MPS Open Dag:
Voor iedereen, kom kijken en zelf meedoen!
Zaterdag 7 juni a.s. van 10.00 tot 16.00 uur.

Open dag - 7 juni a.s.
van 10.00 tot 16.00 uur. 

MPS meat processing systems
Industrieterrein:
“De Kamp-Noord” 
Albert Sweitzerstraat 33
7131 PG Lichtenvoorde

www.mps-group.nl

Industrieterrein "De Kamp-Noord"
Albert Schweitzerstraat 33
7131 PG Lichtenvoorde
Postbus 160, 7130 AD Lichtenvoorde

Telefoon: +31 (0)544 390500
Telefax: +31 (0)544 375255
E-mail: info@mps-group.nl
Internet: www.mps-group.nl



SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

0900-0767
5 eurocent p.m.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl

HCI Betonindustrie is een dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in 

de fabricage van prefab-betonelementen voor de utiliteitsbouw, 

woningbouw, weg- en waterbouw en de agrarische sector. In 

verband met de ontwikkeling van de markt en de groei van ons 

bedrijf, zijn we voor de afdeling modelmakerij op zoek naar een 

enthousiaste kandidaat voor de functie van:

Werkplaats Timmerman m/v

De geschikte kandidaat:

- heeft een afgeronde opleiding Timmeren

- kan zelfstandig functioneren op basis van 

een werkschema

- werkt graag in teamverband

- is nauwkeurig en accuraat

HCI Betonindustrie B.V.

Kruisbergseweg 13, Postbus 98, 7255 ZH Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 81 81 Fax (0575) 46 11 74, www.hcibeton.nl

De werkzaamheden bestaan uit:

- realisatie nieuwe houten mallen

- aanpassen / ombouwen 

bestaande houten mallen

84
43

7_
1

Wij bieden een prettige, informele werksfeer en een bij de 

functie passend salaris. Neem voor meer informatie over 

deze vacature contact op met de heer P. van Mourik, telefoon 

0575 46 81 81. Een schriftelijke sollicitatie met bijbehorende 

CV kan binnen 14 dagen na verschijnen van deze advertentie 

gestuurd worden naar: 

HCI Betonindustrie, t.a.v. de heer P. van Mourik, Postbus 98, 

7255 ZH Hengelo (Gld).

E-mail: p.vanmourik@hcibeton.nl

LAST VAN
WESPEN?
Bel voor snel verwijderen
tussen 8.00 en 10.00 uur

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

Juni tip

Pannenkoek met

banaan, vanilleijs,

slagroom en warme

chocoladesaus.

Wij bieden o.a.:

- Glutenvrije pannenkoeken

en op sojabasis.

- Uitgebreide keus vegetari-

sche pannenkoeken.

- Rookvrije ruimte.

- Een kleuter/peuterballenbad.

- Meer dan 100 soorten.

Openingstijden:

Dagelijks van 11.00 tot 20.00 uur.

Wij accepteren:


