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Deze week
3-Weekenden-
toernooi SV Ratti
uniek in de regio

Verrassende 
afsluiting Viva
la Donnadag

Vernieuwde
accomodatie
Sociï geopend

Stichting 4xV 
kijkt terug op 
fantastische dag

Cadeau voor ver-
nieuwd zwembad 
In de Dennen

Programma
Lengte parcours: 1240m

Categorie: Aantal ronden:  Starttijd:
C licentiehouders 16 10.00 uur 
Masters 40+ en 50+ 34 10.45 uur
B licentiehouders 34 12.15 uur
Aansluitend huldiging Masters, B en C
 
Kadetten meisjes 8 14.00 uur
Kadetten jongens 8 14.30 uur
Junior B meisjes 10 15.00 uur
Junior B jongens 10 15.30 uur
Junior A meisjes 15 16.00 uur
Junior A jongens 15 16.30 uur
Aansluitend huldiging: Kadetten, Junioren A en B
 
Dames Senioren 34 17.30 uur
Ronald en Michel Mulder Sprintwedstrijd 18.30 uur
A Senioren 34 19.00 uur
met o.a. Koen Verweij & Jan Blokhuijsen
Aansluitend huldiging: Dames en A Senioren 20.00 uur

Speciaal katern in:

Met aan de start:

Jorit Bergsma, Koen Veweij
Ronald en Michel Mulder, 
Foske Tamar van der Wal Speciaal katern:

NK Inline skaten

Uitgave:
Weevers Grafimedia
(0575) 55 10 10

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

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

Dinsdag 
3 juni 2014
76e jaargang 
no. 13

Henk Groenendal aan het eind van de 
dag: “Toch een geweldige domper op 
deze zaterdag toen in de loop van de 
middag bekend werd dat de 15-jarige 
Mischa Kuit, coureur bij de VAMC 
De Graafschaprijders tijdens een trai-
ning in het naburige Harfsen, dode-
lijk is verongelukt. De motorclub die 
de gehele dag op de Zutphenseweg 
demonstraties (trial) gaf, heeft toen 
gelijk haar activiteiten gestaakt. Wij 
hebben als organisatie in overleg 
besloten, om de laatste activiteit op 
deze zaterdag, de stilettorace in de 
Dorpsstraat, te annuleren”.
Naar schatting waren afgelopen za-
terdag enkele duizenden bezoekers 
naar het centrum van het dorp geko-
men om een kijkje te nemen bij de 
verschillende evenementen. Onder 
hen vele toeristen die voor een dagje 
fietsen met bestemming Vorden had-
den gekozen. Het begon met een ‘Ode 
aan Vorden’, gezongen door Rita en 
Wendy. Twee zangeressen die zon-
gen over ‘mijn eerste zoen in Vorden, 
de plaats waar je moet zijn en waar je 
wat kunt worden’. Daarna een kort 
welkomstwoord door Henk Groenen-
dal die nog even inhaakte op de werk-
zaamheden in het dorp. “Het is een 
herinrichting geworden, die respect 
afdwingt”, zo sprak hij. Burgemees-
ter Henk Aalderink was naar Vorden 
gekomen om de openingshandeling 
te verrichten: het oplaten van een 
viertal ballonnen die de hoofdstraten 
Burgemeester Galléestraat, Zutphen-
seweg, Raadhuisstraat en Dorpsstraat 
symboliseerden.
Henk Aalderink bracht in zijn toe-
spraak dank aan de voormalige wet-

houders van Bronckhorst, Dorien 
Mulderije en André Baars, die vanaf 
het begin bij de herinrichting van 
het dorp Vorden betrokken zijn ge-
weest. “Diep respect voor iedereen 
(gemeente, ondernemers/bewoners) 
hoe wij dit project hebben kunnen 
realiseren. Het was financieel niet ge-
makkelijk om binnen de begroting te 
blijven. En wat de vervanging van de 
veelbesproken bomen betreft, wacht 
nog twee jaar, dan pas kun je zien 
hoe mooi het centrum van Vorden is 
geworden. Overigens heb ik nog nooit 
meegemaakt dat ter gelegenheid van 
een evenement zo’n breed program-
ma is opgezet. Het dorp Vorden laat 
zich van haar beste kant zien.”
Inmiddels is er een luchtfoto van de 
herinrichting van het dorp gemaakt. 
“Die foto krijgt u nog van ons aange-
boden”, aldus Henk Groenendal tot 
burgemeester Henk Aalderink. Om 

het feest op deze zaterdag extra ca-
chet te geven, was het dorp in vier 
blokken (straten) verdeeld met voor 
elk blok een verantwoordelijk coördi-
nator. Zo waren op de Zutphenseweg 
diverse sportverenigingen actief en 
werd er druk gesport. Beachvolley-
bal, badminton, trial, survival, noem 
maar op. De Honda-motoren van 
Henk Hellegers die komende winter 
weer meedoen aan de Dakar rally in 
Zuid Amerika konden ook worden 
bewonderd. In de Burgemeester Gal-
leestraat diverse ondernemers die 
hun bedrijf/ producten onder de aan-
dacht brachten.
De Raadhuisstraat stond bol van 
ambachtelijke kunst. De midwinter-
hoorngroep D’Olde Roop liet zien hoe 
midwinterhoorns worden gemaakt. 
Ter opluistering in deze straat, een 
show met 50 jaar oude Jawa moto-
ren. Rondom het Staringbeeld het 
bijna ‘echte’ Montmartre. Tientallen 
kunstschilders die de meest fraaie 
schilderijen produceerden. Mede 
door het fraaie weer, overvolle ter-
rasjes en op bijna elke hoek van de 
straat muzikanten die het publiek op 
een plezierige manier vermaakten. 
Toch ook nog ‘koude rillingen’ op 
deze zonnige zaterdag. In de Her-

vormde Dorpskerk bij het luisteren 
naar het Vordens Mannenkoor met 
onder meer het prachtige lied ‘Die 
Zwölf Rauber’ met als solist Ludo 
Eykelkamp. Schitterend gezongen! 
Het mannenkoor dat al 75 jaar onlos-
makelijk met Vorden is verbonden! 
Een goed gevulde dorpskerk wist dit 
met een dankbaar applaus naar waar-
de in te schatten.

Herinrichting centrum Vorden

Diepe buiging voor organisatie feestelijke 
zaterdag
Vorden - “Wij zijn bijna een jaar 
met de voorbereiding bezig ge-
weest, dus hebben we het mooie 
weertje van vandaag, wel ver-
diend”, aldus een lachende Henk 
Groenendal, voorzitter van de 
stichting Van Vorden Voor Vor-
den. Een groep vrijwilligers die 
destijds in het leven is geroepen 
om voor de plaatselijke bevol-
king een feestelijke dag te orga-
niseren. Dit als compensatie voor 
de overlast die men de afgelopen 
jaren tijdens de herinrichting 
van het dorp heeft ondervonden.

Burgemeester Henk Aalderink verricht de openingshandeling van het heringerichte Vordense centrum.

VRIJDAGAVOND
TOT 21.00 UUR

Koopavond

Graag willen wij 
de advertenties en de kopij

voor Contact Bronckhorst noord- 
midden en zuid van de week 

na Pinksteren

donderdag 5 juni
om 17.00 uur
in ons bezit hebben,
omdat ons bedrijf 

2e Pinksterdag is gesloten.

advertentie@contact.nl
redactie@contact.nl

Bronckhorst
Achterhoek

Groen loseweg 9      7261  AM  Ruur lo     Te l .  0573  -  451239    www.woner i j .n l

2e Pinksterdag 
van 11.00 uur tot 17.00 uur 
hoge kortingen OP=OP

Stationsweg 16                    www.welkoop.nl



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Pinkstermaandag: 10.00-

13.30 uur Familie-fietstocht

bij Coens Tapperij Keijenborg

en Cafe de Egelantier Hengelo

en braderie onderweg. Info: 

www.keiaosers.nl

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

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

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

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

Tandarts
7-9 juni (Pinksteren): M. Hermans, Vorden, tel. 0575 - 552253.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Tandprotheticus
Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het maken 
van nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw huidige kunst-
gebit. Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 of 06-51446299.

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

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

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 
bellen naar het alarmnr. (0900) 88 44 of bij grote spoed 112. 
Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 
afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 
stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 
de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 
het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 
via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 
leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, 
bel dan ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 
en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via tel. 
(0575) 75 05 00. 

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

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

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

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

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min), 

24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). Ge-

opend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 

bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en 

voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 

Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 

www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 

bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 

Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl

www.thuiszorggrootgelre.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-

ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl

Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 

lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 11 41 / 

(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 

gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 

lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: 

De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; Nijntje in Halle; 

Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; Hummeloord in 

Hummelo en Het Eerste Steentje in Steenderen. 

Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. Openingstijden: 

Maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur. Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.

Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur (juli/augustus t/m 16.00 uur).

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 

gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 

Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 

www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 

Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 

doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

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

info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Zondag 8 juni (Pinksteren): 
Raad van Kerkendienst in de Chr. Koningkerk 10.00 uur: 

ds. F.W. Brandenburg; pastor J. van Kranenburg; ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 8 juni: 10.00 uur: Pinksteren, ds Marianne Benard.

R.K. kerk Vorden
Zondag 8 juni: 10.00 uur: Oecumenische viering, 

vg. J. van Kranenburg, pastoraal werker.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 7 juni: 17.00 uur: Eucharistieviering, vg. pastoor 

F. Hogenelst.

Weekenddiensten

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

sen, tel (0575) 55 29 16, (06) 

51 60 15 16.Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Te huur: in het buitengebied

van Vorden 1 persoons ge-

deelte voor een woonhuis. Inl.:

0575-556876.

  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.nl
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gegrild spek

GRATIS 100 GRAM EIERSALADE

SPECIAL

Pep wrap

225
per stuk

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 4 max mix 
spiesen

GRATIS BBQ-SAUS

KEURSLAGERKOOPJE

Kip -
rollade

550
500 gram

MAALTIJD IDEE

Rundvlees
salade

398
500 gram

Dagmenu’s 4 juni t/m 10 juni
Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00.
Dagmenu bij ons consumeren € 10.75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) 
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 4 juni
Lente uiensoep/ Varkensmedaillons met champignonsaus, 
aardappelkroketten en groente.        

Donderdag 5 juni 
Spies de Rotonde met kruidenboter, aardappelen en groente / 
Vla flip met slagroom.

Vrijdag 6 juni 
Champignonsoep/ Urkervispot  met  peterselie aardappelen en 
rauwkostsalade.

Zaterdag 7 juni 
Spare ribs met zigeunersaus, frieten  en rauwkostsalade/ IJs 
met slagroom (alleen afhalen/bezorgen). 

Zondag en maandag 8 en 9 juni         
Beide Pinksterdagen vanaf 11.00 uur open...
leuke acties volg de website.

Dinsdag 10 juni          
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / 
IJs met slagroom.

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

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Bovenwoning met tuin en

schuur te huur in Ruurlo. Ge-

schikt voor 1-2 pers. Huurprijs

€ 695,=/mnd excl. gwe. Inl.06-

47906105



Ik sta op voor 
mijn man Hipke
 Anneke Nieboer (57)

Kijk wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? 

En toen was het stil...

Mischa is er niet meer...

Dag gozer

  Rob en Annita

Indy

  Henri en Jacqueline

Jesse, Sem, Niek

  Kees en Winanda

Twan, Merijn

Lieve Raymond, Jolanda en familie,

heel veel sterkte en kracht.
Volop aardbeien van de koude grond  

 

 
 
 

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

De Kruisbrink 
A.G.F. Garritsen 

Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575-451361 
WWW.AGFGARRITSEN.NL 

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

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en aktie's!   

Komkommers 2 stuks voor 0.75 
Tomaten deze week 500 gram 0.75 

Slabonen 500 gram 1.25  
Nieuwe oogst Frieslanders zijn er weer  

Aardbeien de lekkerste van de Achterhoek 
Kersen uit eigen bongerd 

Aardbeien nu ook voor de inmaak  
 

LIEVE
   

MISCHA

Bedankt dat we zo van je hebben mogen genieten. 

Je blijft altijd onze NR. 1

Je maat NICK

Tjeerd, Monique, Sharon & Bram 
en Maris Stapelbroek 

Raymond en Jolanda, 
veel sterkte gewenst met dit grote verlies.

geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak)  |  zo mogelijk 

dezelfde dag nog aan de beurt  |  ook ‘s avonds tot 22.00 uur | 

dinsdags gehele dag gesloten  |  afspraakherinnering per sms

Molenweg 7  -  7223 DN  Baak  -  Tel. 0575 44 20 67 
www.hetkniphuus.nl

Ride in heaven jongen.....

Onze stoere neef

Mischa

heeft zijn wedstrijd helaas niet mogen rijden.

Raymond en Jolanda, veel sterkte en kracht 
toegewenst.

Neven en nichten familie Buunk

Tijdens het uitoefenen van zijn geliefde sport is veel 
te jong overleden ons neefje

Mischa Kuit

Zoon van Raymond en Jolanda
Kleinzoon van Willy en Geert (in herinnering)

Wij wensen jullie alle kracht in de komende tijd.

Tantes en ooms familie Buunk

Wouter Besselink en Monique Vos

Geven elkaar op donderdag 12 juni 2014 
het ja-woord.

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte welkom
bij ons thuis vanaf 19.00 uur om met ons een 

borreltje te drinken en samen op een 
goede toekomst te klinken.

Wouter en Monique
“Nieuw maandag”

Veengoot 1A
7025 CX Halle

Verbijsterd en diep geraakt hebben wij het afgelo-
pen weekend kennis genomen van het overlijden 
van onze oud leerling

Mischa Kuit

Wij wensen de familie en vrienden alle sterkte toe 
dit enorme verlies te dragen.

Team, ouders en leerlingen
De Dorpsschool in Vorden

Lieve, leuke, enthousiaste, talentvolle, aardige,  
humoristische, altijd vrolijke en gezellige Maat
 

MISCHA

Nooit zal het meer hetzelfde zijn.
 
 BOYYYSSS
  
 Youri
 Fam. Pardijs
  
 Robin
 Fam. Kolkman
  
 Luuk
 Fam. van Zeijst
  
 Jesse
 Fam. Weenk

We zullen je nooit vergeten. 

 

WE HOUDEN VAN JE MOAT

# M.K.

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Trots en gelukkig zijn wij met de geboorte  
van onze zoon en mijn broertje

Draaijer
Mees is geboren op 31 mei 2014, 
weegt 3210 gram en is 49 cm lang

Thijs Althof en Kim Draaijer
Sem

Hoetinkhof 165
7251 WH Vorden Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

de specialist voor uw gebitsp
rothes

e

Adinda Brugman
Tandprothetische praktijk

Kastanjelaan 11b
Hengelo Gld.
0575 46 26 40
info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

NIEUWE DEELNEMERS GEZOCHT
Voor de Drie Dagen Afslanktest ben ik op zoek naar mensen 
uit gemeente Bronckhorst en omgeving om Nieuwe 3-DAY 
TRY-OUT pakketten te proberen! Unieke kans om op een 
makkelijke manier kennis te maken met de Herbalife voe-
ding en direct je eerste resultaat te boeken. 
Info: 

jbvitalcare@hotmail.com

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 7 juni 2014

Van onze vaste Hollandse teler!
Sperziebonen zonder draad 400 gram1.49
Nieuwe oogst Zeeuwse aardappelen
Doré of Frieslanders 2,5 kilo 2.99
Sappige pitloze
Watermeloen kilo 0.99
Voor uw gemak! 2 stuks gegaarde gehakt-
bal + 500 gram voorgegaarde krieltjes + 
bakje rauwkost naar keuze
 voor 2 personen 6.98
 (aanbieding is ook voor 1 persoon mogelijk)

Schilderijen van

Els Brummelhuis
Elly Lievense

Gerda Wisselink

in de 
Bronkhorster Kapel

van 31 mei 
t/m 6 juni

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

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

In memoriam

2009 2014

Carlo Bosch

Over jouw onverwachte overlijden ben ik nog steeds 
niet heen.

Arno Bosch

Met grote blijdschap en dankbaarheid aan God 
geven wij U kennis van de geboorte van onze 
zoon en broer

Hendrik
26 mei 2014

3295 gram en 51 cm

Ep, Mariko, Derk en 
Jan Willem Heuvelink-Yoshikawa

’t Heuvelink 
Vierakkersestraatweg 25,
7233 SE Vierakker



Daarom vanaf deze plek de verdiende 
dank aan allen die hun medewerking 
gegeven hebben om tot zo’n resultaat 
te komen. Om niet het risico te lopen 

iemand te vergeten worden geen na-
men genoemd. Wel weet iedereen 
dat zonder de inzet van talloze vrij-
willigers, ondernemers en de spon-
soren zo’n evenement niet mogelijk 
was geweest. Dat zoiets in Vorden ge-
lukt is, maakt anderen jaloers en dat 
mag heel Vorden als een compliment 
ervaren. Alle reden om trots te zijn 
op ons dorp. 

Stichting 4xV 
Van Vorden Voor Vorden.

Stichting 4xV kijkt terug 
op fantastische dag
Vorden - Een zaterdag vol met af-
wisselende activiteiten rondom 
de officiële heropening van het 
centrum, leverde de organise-
rende stichting Van Vorden Voor 
Vorden ontzettend veel positieve 
reacties op.

De peuterspeelzaal had namelijk een 
aanvraag ingediend voor een bijdrage 
voor de aanschaf van kruiptunnel- 

zitelementen en een uitbreiding van 
leesboekjes. Met dit bedrag kan de 
leeshoek flink uitgebreid worden. 
Peuterspeelzaal ’t Kraankuikentje is 
drie ochtenden per week geopend 
op dinsdag, woensdag en donder-
dag waarbij de ouders zelf kunnen 
kiezen van welk dagdeel of delen ze 
gebruik willen maken. Het Kraan-
kuikentje heeft een eigen lokaal bin-
nen basisschool de Kraanvogel in de 
Kranenburg. De openingstijden slui-
ten aan bij de basisschooltijden. De 

peuters genieten en spelen vrijuit in
de groene uitdagende omgeving in 
en rondom de school. Er wordt een
doorgaande lijn aangeboden zodat de
overstap van peuterspeelzaal naar ba-
sisschool als vanzelf gaat. De peuters
en kleuters spelen dan ook met enige
regelmaat samen. De blije peuters
hebben zelf een hart gemaakt dat ze
als dank hebben aangeboden aan de
medewerkers van de Werf.

Peuterspeelzaal ‘t Kraankuikentje 
bedankt de Werf
Vorden - De Stichting Veiling-
commissie Vorden wordt heel 
hartelijk bedankt door de peu-
ters van peuterspeelzaal ’t Kraan-
kuikentje. Tijdens de meimarkt 
van vorige week zaterdag kreeg 
het bestuur van peuterspeelzaal 
’t Kraankuikentje een cheque 
overhandigd t.w.v. € 500,00.

Toen het een dag “geen weer” was 
merkte men dat de prachtige tegel-
vloer wel erg besmettelijk was voor 
de regenachtige voetstappen op de 
mooie nieuwe tegelvloer. Al zwem-
mend ontstond toen het idee om als 
cadeau een aantal inloopmatten te 
schenken voor de vier ingangen in de 
nieuwe hal van het zwembad.
Een kleine actie werd georganiseerd 
en spontaan werd er gedoneerd door 
een grote groep vroege zwemmers. 
Op woensdag 28 mei heeft een klei-
ne groep vertegenwoordigers van de 
Vroege Vogels het cadeau aan badjuf-
frouw Toke aangeboden.

Cadeau voor vernieuwd zwembad 
In de Dennen
Vorden - Sinds de opening dit sei-
zoen van het vernieuwde zwem-
bad In de Dennen hebben ook 
de Vroege Vogels vanaf de eerste 
dag weer gebruik gemaakt van 
het zwembad. In de loop van de 
jaren zijn deze zwemmers als vas-
te ploeg zeer verknocht geraakt 
aan “hun” zwembad. Weer of 
geen weer: de trouwe zwemmers 
trekken hun banen in de vroege 
ochtend.

Het nieuwe cadeau voor het zwembad In de Dennen wordt voorzichtig uitgetest door een
aantal Vroege Vogels.

C1000 ondernemer Wilbert Groten-
huys: “Ik ben enorm trots op dit re-
sultaat. In de voorgaande rondes zag 
ik natuurlijk wel dat onze winkel het 
zeer goed deed, maar dat we er dan 
daadwerkelijk bijzitten is helemaal 
geweldig. Wij doen er elke dag alles 
aan om onze vele klanten tevreden 
de deur uit te laten gaan. Dat dit op-
gemerkt wordt in de verschillende 
juryrondes is een groot compliment 
voor ons hele team.” Naast een plek 
in de finaleronde is C1000 Groten-
huys nog een keer in de prijzen geval-

len. Zij behoren met de vleeswaren 
en kaasafdeling ook tot de beste 10 
C1000 winkels van Nederland. Dit is 
natuurlijk een prestatie van formaat. 
Alle eer komt toe aan onze verkoop-
medewerksters van deze afdelingen. 
Zie ook de advertentie elders in de 
krant. 

De C1000 Battle is half maart van start 
gegaan. In de eerste ronde gingen de 
afdelingen: Vleeswaren, Houdbare 
producten en Brood de strijd met el-
kaar aan. In de ronde die volgde was 

het de beurt aan de Slagerij, Aardap-
pel-, Groente-, Fruitafdeling en de
Kassa. Een juryteam heeft daarna
nog een tweede keer onverwachts de-
zelfde afdelingen beoordeeld in alle
C1000 winkels. Met de uitkomst van
deze 2 beoordelingen is per afdeling
bepaald welke winkels tot de beste 20
C1000 winkels van Nederland beho-
ren. In de finaleronde komt er weder-
om een jury langs. Daarnaast wordt
er een klantenonderzoek gehouden.
Er wordt onder andere beoordeeld 
op klantvriendelijkheid, orde en net-
heid, aanwezigheid van producten, 
versheid van producten en hygiëne.
De 10 beste winkels die overblijven 
gaan naar het eindfeest op 19 juni.
Daar wordt onthuld welke winkel
het beste heeft gescoord en de beste
C1000 winkel van Nederland is.

C1000 Grotenhuys Vorden bij de beste 
20 C1000 winkels van Nederland
Vorden - De finalisten van de interne winkelwedstrijd, de C1000 Battle 
2014 zijn bekend gemaakt en C1000 Grotenhuys in Vorden zit erbij. 
De groep van 20 winkels gaat door naar de finaleronde. Tijdens een 
spectaculair eindfeest op donderdag 19 juni wordt bekend gemaakt 
wie met de hoofdprijs naar huis gaat en zich de beste C1000 winkel 
van Nederland mag noemen.

De vis was goed los en samen vingen 
ze maar liefst 217 vissen met een to-
tale lengte van 24 meter en 97 centi-
meter. De uitslag 2e wedstrijd jeugd 
is als volgt.

Categorie 6 t/m 10 jaar
1. Twan Rouwenhorst: 35 stuks, 403 
cm. 
2. Ties Dekkers: 26 stuks, 329 cm.
3. Cas Kranenberg: 21 stuks, 245 cm.
Categorie 11 t/m 16 jaar
1. Frank Hulshof: 29 stuks, 315 cm.
2. Sander van Duin: 20 stuks, 236 cm.
3. Twan Meppelink: 13 stuks, 175 cm.

De volgende wedstrijd word gevist op 
10 juni. Uiterlijk 18:00 uur verzame-
len op het marktplein.

Uitslag 1e onderlinge wedstrijd 
vrije hengelkeus
Op 24 mei werd de eerste onderlinge 
wedstrijd vrije hengelkeus gevist. De 

IJssel was ditmaal het strijdtoneel. De
vangsten waren niet om over naar
huis te schrijven, maar het weer was
goed en dat is ook wat waard. Er werd
door 11 deelnemers in totaal 7.680 kg
vis gevangen. De uitslag is als volgt. 
Vak A: Rob Golstein: 2100 gram, Jan
Groot Jebbink: 500 gram en Wim Bul-
ten: 360 gram
Vak B: Wim Vreeman: 1200 gram,
Marcel Dekkers: 1020 gram en Barry
Wassink: 760 gram. 

De volgende wedstrijd word gevist op
woensdagavond 11 juni, dit is tevens
de eerste wedstrijd in de onderlinge
vaste stok competitie.

HSV De Snoekbaars
Vorden - Op dinsdagavond 27 mei 
hebben de jeugdleden van HSV 
De Snoekbaars hun 2e wedstrijd 
gevist. Ook ditmaal was de vijver 
op plan ’t Joostink het strijdto-
neel. De regen kwam met bakken 
uit de lucht en het is niet droog 
geweest, maar toch hadden we 
twaalf vissertjes aan de water-
kant, klasse jongens. Hieronder 
de uitslag, waarna de uitslag van 
de onderlinge wedstrijd vrije 

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



SV Ratti organiseert steevast aanslui-
tend aan het slot van de reguliere 
competitie al sinds 1976 toernooien 
voor elftallen waarmee men in het af-
gelopen seizoen zelf actief was in de 
competitie. Dat betekende dit jaar dat 
er toernooien voor E- en F-pupillen, B- 
en C-junioren, vrouwen en voor zon-
dagteams uitkomend in de zevende 
klasse en voor zaterdagclubs in de 
zesde klasse aan de Eikenlaan plaats-
vonden. Voor de pupillen en junioren 
wordt steevast een morgen of middag 
voor het toernooi uitgetrokken. Voor 
de vrouwen en senioren een gehele 
dag. 
In aanloop naar het 3-Weekeinden-
toernooi werd SV Ratti en de Toer-
nooicommissie geconfronteerd met 
het zeer plotselinge overlijden van 
bestuurslid Martin Heuvelink. Samen 
met zijn vrouw Gerdien was Martin 
onder meer jarenlang één van de 
drijvende krachten achter de 3-Week-
eindetoernooien. Als eerbetoon aan 
Martin werd in samenspraak met 
Gerdien besloten de toernooien door-

gang te laten vinden. “Dat had Mar-
tin ook zo gewild”, aldus voorzitter 
Bert Tuinman van SV Ratti. 
Waar bij andere verenigingen het 
presteren nog wel eens voorop staat, 
kiest de Toernooicommissie van SV 
Ratti vooral voor sportiviteit en ge-
moedelijkheid. Dat deze formule 
werkt, blijkt wel uit het feit dat er 
verenigingen zijn die al sinds jaar en 
dag juist en alleen daarom deelne-
men aan het toernooi. “De deelne-
mende teams komen uit de gehele 
regio. Van Enschede tot Nijmegen 
en van Apeldoorn tot Winterswijk”, 
zo vertelt Emmy Eggink, die samen 
met Gerdien Heuvelink de vrouwelijk 
inbreng heeft binnen de Toernooi-
commissie die verder uit Laurens 
Bleumink, Leo Wissink, Johan Hart-
man, Björn Nijenhuis, Bart Nijhof, 
André Balvert en Bram Klein Hane-
veld bestaat. De Toernooicommissie 
is een hecht team dat al jaren met 
veel plezier samenwerkt. Dat komt 
ook de contacten met de bezoekende 
elftallen ten goede. De toernooien bij 

Ratti zijn dan ook vaak een feest der 
herkenning. 
Gerdien Heuvelink: “Een voorbeeld 
is VV Ruurlo dat steevast met een 
elftal deelneemt. Na afloop van het 
toernooi worden er vaak al afspraken 
gemaakt voor het komende jaar. Een 
leuke anekdote is de afspraak die VV 
Ruurlo enkele jaren geleden maakte 
met de toernooicommissie. Ruurlo 
had na het toernooi gewonnen te 
hebben de wens dat de eerste prijs 
bij de senioren het volgende jaar uit 
karbonades zou bestaan. Dit werd 
uiteraard geregeld door de Toernooi-
commissie. Een jaar later bestond de 
hoofdprijs uit een fiks aantal karbo-
nades. Helaas voor Ruurlo ging dat 
jaar een ander team met de eerste 
prijs lopen!”

Lovende kritieken
De Toernooicommissie treft alle voor-
bereiding en de organisatie voor de 
toernooien zelf. Emmy Eggink: “We 
opereren bijna zelfstandig. Zo zorgen 
we jaarlijks voor een uitgave van een 
toernooiboek waarbij we zelf voor de 
acquisitie van de adverteerders zor-
gen. Er moeten vrijwilligers gezocht 
worden voor de kantine. De bezoe-
kende teams moeten goed en gastvrij 
opgevangen worden en de kleedka-
mers en de rest van de accommodatie 
moeten na afloop van de toernooida-
gen schoongemaakt worden. De uit-
stekende wijze waarop we dit in goe-
de banen leiden levert vaak verbaasde 
en lovende reacties op bij teams (van 
vooral grotere verenigingen) die het 
Ratti terrein en clubgebouw De Eik 
voor de eerste keer bezoeken. En dat 
geeft ons telkens weer een goed ge-
voel.” 
Emmy Eggink en Gerdien Heuvelink 
‘draaien’ volgend jaar ook weer mee 
in de organisatie. “Maar het zou zo 
maar de laatste keer kunnen zijn. 
Het is misschien wel tijd om na de 
veertigste editie plaats te maken voor 
een jongere generatie. Onze dochters 
zijn ook actief binnen de club. Mis-
schien moeten wij ze wel vragen om 
onze taak over te nemen”, aldus het 
enthousiaste tweetal.

Toernooicommissie tekent al bijna 40 jaar voor perfecte organisatie

3-Weekeindentoernooi SV Ratti uniek in 
de regio

Kranenburg - In de afgelopen drie weekeinden organiseerde de Toer-
nooicommissie van Sportvereniging Ratti uit Kranenburg de 39ste 
editie van het 3-Weekeindentoernooi. En daarmee onderscheidt Ratti 
zich nadrukkelijk van andere voetbalverenigingen uit de regio. Met 
als slot het Mix-toernooi dat zondag 1 juni plaatsvond.

Bij binnenkomst stond een lek-
ker kopje koffie of thee klaar met 
een echte Kloosterkoek. En na het 
welkomstwoord werden de diverse 
activiteiten gestart door de 20 deel-
nemende verwenbehandelaars. De 
dames konden zich laten verwennen 
door schoonheidsspecialistes, pedicu-
res, kapsters, masseuses en deelne-
men aan een workshop bloemen en 
apfelstrudel bakken. Een zeer bijzon-
dere ervaring was de yogales welke in 
het kapelletje van het klooster werd 
gehouden. Hoewel het weer niet ge-
heel mee zat was er ook de mogelijk-
heid om een wandeling te maken in 
de mooie omgeving van het klooster 
onder begeleiding van Jan Brinkman. 
En natuurlijk is ook de inwendige 
mens niet vergeten; er waren zoetig-
heden in de vorm van bonbons en 
heerlijks wafels en ook een zeer goed 
verzorgde lunch, waar iedereen van 
heeft genoten.
Bij het toasten op de geslaagde dag 
werden er nog diverse cadeaus ver-
loot onder de aanwezige gasten. De 
cadeaus zijn beschikbaar gesteld door 
City Bag Zutphen, De Wereldwinkel 
Vorden, Galerie de Burgerij, Hotel 
Bakker, Hotel Hulsman Valkenburg, 
Beauty praktijk Ellen, Den 4-akker, 
Reiki Vorden, Salon Marianne, het 
Meestershuis, Zielsgeluk-kig en Gas-
terij de Gracht. En om het geheel 
helemaal af te maken gingen alle 
dames voldaan weer huiswaarts met 
het tijdens de workshops gemaakte 
bloementaartje, de eigen gemaakte 
Apfelstrudel en goed gevulde goodie-
bags. Artikelen in de goodiebags zijn 
aangeboden door  behandelaars/
vrijwilligers van deze verwendag en 
Siemerink juwelier,  ijssalon Lekker, 
Hema Vorden, Visser Mode, Giesen 
Schoenmode, Sigarenspeciaalzaak 
W. Schimmel, Gesprekspraktijk van 

ziel tot ziel Marjan Koffeman ,VVV-
Vorden, Kokkie Anoukie, Da Vinci, 
Vrumona, Bloemsierkunst Halfman,
Oud Reuchlin & Boelen, Linzels Crea,
Barendsen Fixet, Bruna Vorden, Tiny
Koning Travel Counsellor en de Vor-
dense Pan.

Om de activiteiten van stichting Viva
la Donna nog meer landelijke bekend-
heid te geven, is Piet Paulusma uitge-
nodigd om zijn weerbericht vanaf het
Klooster van Kranenburg te komen
presenteren. Na afloop van de ver-
wendag zijn daarom een groot aan-
tal vrijwilligers en gasten samen met
Melanie en Edith gebleven om op Piet
te wachten. Ook is Corinne de Haas,
voorzitter van de landelijke stichting
Viva la Donna, gekomen om met Piet
Paulusma te praten over de Viva la
Donna day. Het doel van de stichting
is om aan iedere vrouw die door kan-
ker getroffen is een verwendag of ver-
wenmoment te kunnen aanbieden. 
Om dit te kunnen realiseren zijn er
namelijk meer vrijwilligers en meer
locaties in het land nodig. 
Daarom worden nogmaals alle deel-
nemers en vrijwilligers bedanken die
tijdens de verwendag in Vorden hun
bijdrage hebben geleverd: 
Het Klooster van Kranenburg, de Vor-
dense Tuin, Grand Bistro de Rotonde,
Ami Kappers Vorden, Catrien’s Kap-
perij,  Haarstudio Marloes, Voetver-
zorgingssalon Podi, pedicure Ria 
Pasman , pedicure Anita Helmink,
Time Out massage, Praktijk Balans,
Kei-reflex voetreflex, praktijk Jan-
sen van den Berg, Schoonheidssalon 
Bjoetie, Etos Barendsen, Overbeauty,
Schoonheids-gezondheidssalon So
Happy,  ’t Wafelhuisje, Indoor Sport
Vorden, IJssalon Lekker, Wijnhandel
Smit, Bosrestaurant de Reehorst en
de Lappengarage.

Verrassende afsluiting Viva 
la Donnadag

Vorden - Het is alweer de derde keer dat Edith Willems en Melanie 
Oonk een Viva la Donnadag in Vorden hebben georganiseerd. De ver-
wendag voor vrouwen die getroffen zijn (geweest) door kanker vindt
jaarlijks plaats rond de datum van 29 mei. Op maandag 26 mei werden
32 dames in het Klooster van Kranenburg heerlijk in de watten gelegd.
Jeroen en Danielle Timmers hebben speciaal voor deze dag hun kloos-
terhotel beschikbaar gesteld.

De accommodatie behoort toe aan de 
voetbalclub Sociï, de tennisclub en 
de volleybalclub. De vele genodigden 
(leden, sponsoren, vrijwilligers e.d.) 
werden verwelkomd door de drie 
voorzitters: Gert Hiddink (voorzit-
ter voetbal), Willem Krijt (voorzitter 
tennis) en Dirk Breukink (voorzitter 
volleybal). Algeheel voorzitter Gert 
Hiddink, benadrukte in zijn ope-
ningstoespraak de inbreng van de 
vele vrijwilligers die zich de afgelo-
pen twee jaren voor deze verbouwing 
hebben ingezet. Wethouder Paul See-
sing van de gemeente Bronckhorst 
sprak woorden van gelijke strekking 
en roemde eveneens de inbreng van 
deze groep mensen.
Hierna was het tijd voor de werkelijke 
openingshandeling. Daarvoor werd 
de steiger die voor de ingang was 
geposteerd, vakkundig afgebroken. 
Van “binnenuit” baanden de laatste 
bouwvakkers zich gewapend met een 
kettingzaag, een weg naar buiten. 
Vervolgens kwam vanaf het voetbal-

veld, de sporthal (volleybal) en de ten-
nisbaan, van iedere afdeling een lid 
aangelopen die gezamenlijk aan wet-
houder Paul Seesing de sleutel van 
het gebouw overhandigde. Aan hem 
de eer om door het omdraaien van 
de sleutel het vernieuwde complex te 
openen. Dit vormde tevens de aftrap 
voor een gezellige middag. Het com-
plex stond open voor bezichtiging en 
de barmedewerkers liepen af en aan.
Jan Marijnissen voerde het woord 
namens de gezamenlijke kerken in 
Wichmond en Vierakker. Hij bena-
drukte het maatschappelijk belang 
van sportclub Sociï en het feit dat je er 
eigenlijk alles leert wat nodig is in het 

leven: Geven, nemen, delen, samen-
werken- en spelen en alles wat met 
gezelligheid heeft te maken. Hij bood 
symbolisch een pakket aan waarin 
de volleybal, tennisbal en voetbal sa-
men zaten in een netje. Daarbij kreeg 
Sociï een foto aangeboden van de ge-
zamenlijke kerken. De foto zal een 
mooi plekje in de vernieuwde kanti-
ne krijgen. De sponsorcommissie van 
de afdeling voetbal nam de gelegen-
heid te baat om de nieuwe contracten 
met de shirt- sponsoren te tonen. De 
diverse teams die in het nieuw wor-
den gestoken, toonden hun nieuwe 
tenue. De middag werd verder opge-
luisterd door de band “Verdwaald” .

Vernieuwde accomodatie Sociï geopend
Wichmond - Zondagmiddag 
werd onder fraaie weersomstan-
digheden de vernieuwde accom-
modatie van sportclub Sociï ge-
opend. Zo is de bestuurskamer 
aan de oostzijde verplaatst, één 
kleedkamer is opgeofferd voor 
de aanleg van een nieuw toiletge-
deelte, terwijl aan de achterkant 
een kleedkamer is bijgebouwd. 
Ook de kantine kreeg een flinke 
opknapbeurt.

Foto: Theo Janssen.

Het thema: ‘Echte vrienden’. Lotte 
en Kyra hadden van te voren men-
sen van verschillende leeftijden ge-
interviewd over wat mensen ‘echte 
vrienden’ vinden. De interviews 

waren te zien in een filmpje. Isabel 
liet een dans zien op het lied: ‘Pes-
ten is stom’. Anna zong het lied: 
‘Make you feel my love’ van Adèle. 
In deze dienst werd gelezen uit het 
Evangelie van Matteüs. Daarvoor 
werd gebruikt: ‘de Torrie van Mat-
tie’, de Bijbel in straattaal. Jordy 
las deze lezing in de straattaal. Een 
dienst waar van alles te horen en te 
zien was. En zelfs te proeven, want 
er werden lekkere snoephartjes 
uitgedeeld om van te genieten. Fijn 
dat er veel mensen waren om deze 
dienst samen te vieren.

Goed bezochte gezinsdienst
Vorden - Zondag 1 juni was er 
’s morgens een druk bezochte 
dienst in de Gereformeerde 
kerk. Ds. Marije v/d Wilt uit Ab-
coude was de voorganger in de-
ze gezamenlijke gezinsdienst. 
De dienst was samen met de 
jongeren van Meet & Greet 
voorbereid.



Geluidsman Johny Addink kreeg alle 
complimenten voor een uitgebalan-
ceerde weergave van alle instrumen-
ten: tin-whistle, accordeon, bodhran, 

gitaar, mandoline, viool, plus alle vijf 
stemmen. Speciaal mag de zang van 
Victor en van de van oorsprong En-
gelse Carla genoemd worden. De Iers/

Schotse groep ‘Aodhan’ met Tonny, 
Carla, Marcel, Gerard en Victor. Vrij-
dag 6 juni heeft TOM een avond voor 
muzikale fijnproevers: klassieke mu-
ziek door gitarist Niels Ottink en het 
duo ‘C’est si bon!’ met Franse chan-
sons in een jazzy benadering - Parijs 
in 1950.

Aodhan en Lems in Theater 
Onder de Molen
Vorden - Afgelopen zondagmiddag dompelden de Iers/Schotse band 
Aodhán en dichteres Mariet Lems het ruim aanwezige publiek in Thea-
ter Onder de Molen, geheel in Keltische sfeer met prachtig uitgevoerde 
muziek, Ierse gedichten en mooi bijpassende foto’s.

De Ezelstal beschikt over een eigen 
expositieruimte waarin jaarlijks de 
laatst gerestaureerde werken ge-
toond worden en 
waar u van harte 
welkom bent om 
een kijkje te ne-
men en onze vor-
deringen te volgen. 

De Stichting beheert op dit moment
drie kunstcollecties te weten: Jan Ho-
man (1919-1991), Jetty Homan (1912-
1996) en Gradus Verhaaf (1932 ). 
U bent van harte uitgenodigd om de
prachtige jubileumexpositie te ko-
men bewonderen, waar alle drie de 
kunstenaars vertegenwoordigd zijn
op de open KunstZondagVorden 8
juni van 11.00 tot 17.00 uur en na
telefonische afspraak. De Ezelstal: 
Zomervreugdweg 2 te Vorden. Voor
meer informatie, bel: 0575- 55 38 58
of zie de website: www.ezelstal.net.

De Ezelstal viert 10-jarig 
bestaan
Vorden - De Ezelstal is een stich-
ting die maar één passie heeft en 
dat is tegelijkertijd haar doelstel-
ling: het beheren en behouden 
van kunstcollecties uit de 20e 
eeuw om ook volgende genera-
ties te laten genieten van dit bij-
zondere culturele erfgoed en om 
te voorkomen dat deze collecties 
verloren gaan.

De band bestaat uit bandleider Bill 
Mead (singer-songwriter-gitaar), 
Barry Payne (basgitaar) en Spencer 
Blackledge (drums); drie fanatieke 
muzikanten die keihard werken om 
het publiek een heerlijke avond te be-
zorgen. De band heeft een aantal gast-

muzikanten, zoals Brendan O’Neill, 
10 jaar drummer geweest van Rory 
Gallagher en hij is de huidige drum-
mer van Nine Below Zero. Afgelopen 
maanden heeft hij als gastdrummer 
een tour in Engeland gedaan met The 
Stranglers. Roger Cotton (gitaar en 

keyboards) is ook vaak gastmuzikant, 
hij is bekend van Peter Greens Splin-
ter Group, maar heeft ook met Car-
los Santana en John Mayall and the 
Bluesbreakers gespeeld. En ook speelt 
regelmatig gitarist Brian Willoughby 
van de Strawbs mee. 

Start European Tour 2014 
In april is het nieuwe album ‘Mis-
sissippi Thrill’ verschenen, dit is het 
derde album van The Sharpees. Mede 
hierdoor groeit de populariteit weke-
lijks en is het een graag geziene band 
op de Europese muziekpodia. De 
band krijgt goede recensies voor het 
nieuwe album, inmiddels is de band 
voor 2015 al geboekt in Canada, Grie-
kenland en Amerika en hun activitei-
ten in Nederland zijn ook uitgebreid. 
Dit alles heeft erin geresulteerd dat 
The Sharpees eind mei begint aan een 
nieuwe European Tour 2014. 
Ze beginnen hun tour in Nederland, 
maar spelen ook in Duitsland, Bel-
gië en Frankrijk. De band doet op 
korte termijn een aantal plaatsen in 
de Achterhoek aan en speelt 
op 6 juni 2014 bij eetcafé De 
Slof, Dorpsstraat 34 te Vor-
den, aanvang 21.30 uur. Wil 
je een leuke, gezellige en swin-
gende avond, kom dan vrijdag 
zeker even aan bij De Slof,  
www.deslofvorden.nl.

Swingende blues/rockband 

The Sharpees uit Engeland bij De Slof

Vorden - De bijzondere up-tempo blues/rockband The Sharpees uit 
Londen speelt vrijdag 6 juni bij eetcafé De Slof in Vorden. Deze swin-
gende band is enorm in opkomst en speelt al heel veel in Europa. De 
muziek is beïnvloed door onder andere Rory Gallagher, Dr Feelgood, 
Tom Petty, George Thorogood, The Stones en Paul Kossoff. De bandle-
den hebben veel connecties in de Londense muziekscene en er spelen 
regelmatig bekende muzikanten met hen mee.

MAANDMENU
JUNI

voor 2 à 3 personen

* Mini Loempia’s

* Babi Pangang

* Foe yong hai

*
*
*

 € 17,50

Vorden 

Elke zondag een uitgebreid 

Chinees buffet. Onbeperkt 

eten voor € 13,80 p.p.

C1000 Grotenhuys
Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden

ORAN
JE

KOM     BALLEN RADEN!
bij de C1000 in Vorden
en maak kans op schitterende prijzen!

Hoofdprijs:

LCD kleurentelevisie
Tweede prijs:

Weber Barbecue
Derde prijs:

5 boodschappentassen

PBB bezorgdienst
PBB bezorgdienst
Burg.Langmanweg 14
7021BK Zelhem
tel. 0314-625159
fax.0314-625159
pbbbezorgdienst@live.nl

ook een leuke bijverdienste ?

voor de dinsdag / woensdag zoeken wij nog 
bezorgers in het verspreidings gebied van 
deze krant.
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1.992.99

volgens de Consumentenbond*

3.99

99.99 399.00

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Vanaf woensdag 04-06-2014

VERLAGINGEN
PRIJS

* Bron Consumentengids april 2014.

Pioenen*

Diverse soorten en 
kleuren, ook wit. 8 
stelen. Lengte: 50 cm.

Diverse kleuren. 
24 stelen. 
Lengte: 40 cm.

Rozen*

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.* Prijzen geldig t/m 08-06-14

4 tot 6 personen.

Gezinstent

Premium 
vruchten-
sap

Cappuccino of Wiener Melange

Frisse fruitdrank

Brosse koek

Yoghurtdrink

Choco-
bollen

Luxe 
cake

Candybars

Diverse soorten.

Zomerfruitplanten

Vanaf 04-06-2014

Allround PC voor 
thuisgebruik.
-  4 GB DDR3

SDRAM 
werkgeheugen 
met 1.866 MHz

- 2 TB harde schijf 

PC MD 8349

FESTIVAL
VERVOER
RETOURTJE
REURPOP

€15
(INCL. ENTREE)

Staat jouw woonplaats er niet bij? Bel Gelderesch Reizen (0544-476240)

         za 14 juni zo 15 juni
Route 1
Lievelde   NS station      19.15 uur  13.15 uur
Lichtenvoorde   Bushalte bij gemeentehuis    19.25 uur  13.25 uur
Zieuwent   Kerk       19.35 uur  13.35 uur
Mariënvelde   Cafe Wieggers      19.45 uur  13.45 uur
Aankomst Reurpop        20.00 uur  14.00 uur

Route 2
Zelhem    Sporthal de Pol      19.20 uur  13.20 uur
Keijenborg  Cafe Winkelman     19:25 uur 13:25 uur
Hengelo Gld.   Kerk       19.35 uur  13.35 uur
Vorden    NS station      19.50 uur  13.50 uur
Aankomst Reurpop        20.00 uur  14.00 uur

Route 3
Lochem    Bushalte Graafschapterrein / Prins Bernhardweg  19.40 uur  13.40 uur
Barchem   Rest. In de Groene Jager, Barchemseweg   19.50 uur  13.50 uur
Aankomst Reurpop        20.00 uur  14.00 uur

Route 4
Eibergen   Bushalte de Viersprong     19.20 uur  13.20 uur
Neede    Busstation     19.30 uur  13.30 uur
Borculo    Busstation      19.45 uur  13.45 uur
Aankomst Reurpop        20.00 uur  14.00 uur

Route 5
Groenlo    Busstation      19.30 uur  13.30 uur
Beltrum    Café Dute / Mariaplein     19.45 uur  13.45 uur
Aankomst Reurpop        20.00 uur  14.00 uur

Vertrektijd vanaf Reurpop       01.30 uur  20.30 uur

LET OP!

REURPOP.NL
ONLINE RESERVEREN NOODZAKELIJK :

13, 14 & 15 JUNI
JETT REBEL, KINGS OV LEON, LA FUENTE
 GERARD EKDOM & MICHIEL VEENSTRA
                          EN VELE ANDEREN



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur,

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 75 

02 50.

Telefonisch kunt u ons bereiken:
Maandag t/m donderdag 08.30 - 16.30 uur

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, Communicatie, voorlichting 

en promotie, Publiekszaken

Wethouder Arno Spekschoor

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

Wethouder Paul Seesing

Werk, Inkomen en Zorg, Participatiewet, 

Verkeer en Vervoer, Breedband, Wegen 

en Groen, Volksgezondheid

Wethouder Antoon Peppelman 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

(incl. welzijn, ouderenbeleid) en AWBZ, 

Jeugdzorg en Jeugdbeleid, Personeel en 

organisatie, Bedrijfsvoering,  

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

Wethouder Jan Engels 

Sport en cultuur, Onderwijsbeleid en 

 onderwijshuisvesting, Economische 

zaken (inclusief centrumplannen), 

Recreatie en Toerisme, Coördinatie plat-

telandsontwikkeling, Bestuurlijke ver-

nieuwing en burgerparticipatie,  

Kleine kernenbeleid

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
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De herinrichting van beide oevers 
van het Bronkhorsterveer is in volle 
gang! Voor de zomervakantie zijn de 
werkzaamheden klaar en kunt u 
 genieten van deze vernieuwde plek 
als rustpunt, speelplaats en ontmoe-
tingsplek. 

Pontfeest
Na de zomervakantie, op 6 september, 
willen de gemeenten Bronckhorst en 
Brummen beide oevers feestelijk in 
gebruik nemen onder de noemer 
‘Pontfeest’, verwijzend naar de festi-
viteiten die vroeger bij het pont wer-
den georganiseerd. Dit Pontfeest 
 organiseren we graag samen met u! 
Daarom zijn we op zoek naar enthou-
siaste inwoners, ondernemers en 
 organisaties die een activiteit willen 

organiseren die past bij een culturele 
markt. Denk hierbij aan dans, muziek, 
fotografie, kunst, streekproducten, 
historische verbeelding en sport en 
spel. Ook zoeken we vrijwilligers die 

helpen om het programma te organi-
seren en de dag zelf in goede banen 
te leiden. Is dit wat voor u, geef u dan 
uiterlijk 19 juni op via het aanmeld-
formulier op www.bronckhorst.nl/

bronkhorsterveer of scan de QR- 
code. Hier vindt u ook meer informa-
tie over de veeromgeving. Voor 
 vragen en aanmeldingen kunt u ook 
contact opnemen met de heer Peter 
van der Meulen van onze gemeente, 
via tel. (06) 13 25 50 69.

Oeroude techniek
Met stortstenen en bundels wilgen-
takken zijn onlangs de oevers van het 
Bronkhorsterveer bekleed. Deze oer-
oude techniek met zogenaamde zink-
stukken (zie foto) is al 400 jaar oud en 
wordt door Nederlandse specialisten 
in de hele wereld toegepast. We 
plaatsen de constructie om erosie 
van de oeverwand 
tegen te gaan. Ver-
volgens leggen we 
de bestrating aan 
voor de parkeer-
plaats en ontmoe-
tingsplek.

Opening oevers Bronkhorsterveer
Helpt u mee?

Op maandag 9 juni (Tweede Pinkster-
dag) is er geen afvalinzameling. In 
plaats daarvan komen de inzamel-
wagens langs op zaterdag 7 juni. 

Plaats ook op de inhaaldag uw 
 container voor 07.00 uur aan de weg. 

Ook het Recycleplein in Zutphen, het 
brengpunt van Dusseldorp in Doetin-
chem en de Afval-Informatie-Lijn zijn 
op Tweede Pinksterdag gesloten.

Meer informatie
Informatie over inhaaldagen vindt u 

ook op uw papieren of digitale afval-
kalender en de Afvalvrij-app. 

Heeft u nog vragen? Kijk dan op 
www.berkelmilieu.nl of bel de Afval-
Informatie-Lijn van Berkel Milieu,  
tel. (0575) 54 56 46.

Afvalinzameling Pinksteren

Twee jaar geleden is het idee ont-
staan voor een bijzonder solarpark in 
Hengelo. Solarpark De Kwekerij moet 
een zonne-energiepark worden, 
prachtig ingepast in het landschap, 
waar natuur om te recreëren en het 
duurzaam opwekken van energie 
hand in hand gaan. De zonnepanelen 
in het park moeten voor ca. 600 huis-
houdens stroom gaan opwekken! 
Misschien ook uw eigen zonne-
stroom, maar dan zonder zorgen en 
zonder dat het op uw eigen dak ligt? 
De initiatiefnemers verwachten na de 
zomer met concrete informatie hier-
over te komen. 

Ontwerpplan
Het ontwikkelen van zo’n uniek park 
is in Nederland geen eenvoudige 
zaak. Nadat de gemeente in het 
 voorjaar van 2012 enthousiast 
 reageerde op het idee van dit solar-
park zijn de initiatiefnemers volop 
aan de slag gegaan. Er zijn diverse 
ontwerpen gemaakt door tuinarchi-
tect Nico Wissing uit het Achterhoek-
se Megchelen. Samen met tuinman 

Lodewijk Hoekstra (bekend van de  
tv-programma’s Eigen huis & tuin en 
Green-Kids) is Nico verantwoordelijk 
voor de duurzame en landschappelij-
ke inrichting van het park. De nadruk 
ligt op de toepassing van duurzame 
producten en eerlijke materialen, 
waartussen u straks heerlijk kunt 
wandelen. Van elk product in dit 
 solarpark wordt onderzocht of het op 
een verantwoorde manier is gemaakt 
met minimale belasting van het 
 milieu. Het eerste resultaat is tijdens 

een bijeenkomst in de zomer van 
2013 aan inwoners gepresenteerd en 
toegelicht. Tijdens en na deze bijeen-
komst kwamen omwonenden met 
veel goede ideeën en terugkoppeling. 
Dit is zoveel mogelijk verwerkt in de 
plannen die er nu liggen. 

Vergunningprocedure solarpark in Hengelo binnenkort opgestart
Inspraakprocedure
Het ontwerp van solarpark De Kwe-
kerij is inmiddels zo goed als klaar. 
De onderzoeken ten aanzien van 
 flora, fauna en waterhuishouding 
zijn afgerond. De verwachting is dat 
initiatiefnemers half juni de vergun-
ningaanvraag bij de gemeente in-
dienen. Dit betekent dat de plannen 
in juli ter inzage komen te liggen. 
Voor meer informatie over het ont-
werp en de vergunningprocedure 
organiseren we tegen die tijd een 
 inloopbijeenkomst. U hoort hierover 
later meer. Tijdens de terinzage-
periode kunt u op het ontwerp 
 reageren. 

Wie en waar
De initiatiefnemer voor het park is  
IQ-SOLAR.COM in samenwerking met 
NL Greenlabel (Nico Wissing en 
 Lodewijk Hoekstra). De gemeente 

stelt de gronden beschikbaar. Het 
plangebied voor het nieuwe solar-
park loopt van de Hiddinkdijk aan de 
noordkant tot de De Heurne aan de 
zuidkant, het Vordens voetpad aan de 
oostkant en nieuwbouwwijk De Kwe-
kerij aan de westkant, in Hengelo. 
Meer info over het solarpark kijk op 
www.nlsolarparkdekwekerij.nl.

Gaat u ook aan de slag met straatver-
siering om het Nederlands elftal aan 
te moedigen tijdens het WK-voetbal 
in Brazilië? Een vrolijk gezicht, maar 
versieringen over de weg moeten 
wel ruimte laten voor inzamelvoer-
tuigen en hulpdiensten! Minimaal één 
keer per week rijden bijvoorbeeld 
 inzamelwagens van Berkel milieu bij 
u in de straat. Vlaggetjes of andere 
versieringen die te laag over de weg 
zijn gespannen, kunnen de inzamel-
wagens hinderen. In dat geval 
 kunnen de wagens vlaggenlijnen 

 ongewild kapot trekken of sommige 
straten zelfs niet inrijden. Om zulke 
problemen te voorkomen, vragen we 
u om vlaggetjes op minimaal 4,20 
meter hoogte te hangen en een 
breedte van 3,5 meter aan te houden. 
Let svp ook op of u en uw gasten 
 auto’s juist parkeren, zodat hulp-
diensten altijd doorgang hebben. 
 Hartelijk dank! 

Tips voor brandveilig versieren

van de feestversiering. Wees er 

 zeker van dat u alleen versiering 
koopt die niet gemakkelijk ontvlam-
baar is

-
ring kan lopen en dat de versiering 
de doorgang in uw woning niet 
blokkeert

-
meter afstand van spotjes en ande-
re apparaten waarvan de opper-
vlaktetemperatuur kan oplopen

-
snoeren en plak bekabeling vast 
met tape, zodat niemand erover kan 

struikelen. Rol kabelhaspels hele-
maal af en verleng een verleng-
snoer nooit met een ander snoer

Als u twijfelt of versieringsmateriaal 
brandveilig is, kunt u dit met een 
 eenvoudige proef zelf testen, zie 
www.brandweer.nl.

Denk bij WK-straatversiering aan inzamel- en hulpdiensten



Programma
Lengte parcours: 1240m

Categorie: Aantal ronden:  Starttijd:
C licentiehouders 16 10.00 uur 
Masters 40+ en 50+ 34 10.45 uur
B licentiehouders 34 12.15 uur
Aansluitend huldiging Masters, B en C
 
Kadetten meisjes 8 14.00 uur
Kadetten jongens 8 14.30 uur
Junior B meisjes 10 15.00 uur
Junior B jongens 10 15.30 uur
Junior A meisjes 15 16.00 uur
Junior A jongens 15 16.30 uur
Aansluitend huldiging: Kadetten, Junioren A en B
 
Dames Senioren 34 17.30 uur
Ronald en Michel Mulder Sprintwedstrijd 18.30 uur
A Senioren 34 19.00 uur
met o.a. Koen Verweij & Jan Blokhuijsen
Aansluitend huldiging: Dames en A Senioren 20.00 uur

Speciaal katern in:

NKInline-skaten
9 juni 2014 - Vorden   

Start/Finish bij Hotel Bakker - Dorpsstraat 24

Met aan de start:

Jorit Bergsma, Koen Ve weij
Ronald en Michel Mulder, 
Foske Tamar van der Wal 

r



EasyBlue™ is de bekende 5 kg fl es in een nieuw blauw jasje en voorzien van 
een extra beschermende laklaag.

EasyBlue™ wordt eenmalig aangeschaft en u betaalt nooit meer voor 
keurjaren en dat bespaart u geld.

Een lege EasyBlue™ kan onbeperkt worden omgeruild voor een volle. 
U betaalt dan alléén de vulling. 

Meer blauw op straat! 

Scan de QR-code 
en download de 
handige EasyBlueTM 
Inhoudsmeter app. 
De app is in staat 
om de inhoud van 
uw EasyBlueTM  
gasfl es te meten 
en meteen door te 
vertalen naar de nog 
beschikbare brandtijd.

www.primagaz.nl



NKInline-skaten 9 juni 2014

Foske Tamar van der Wal hoeft niet 
heel diep in haar geheugen te gra-
ven. Ze herinnert zich die dag in 
2004 nog maar al te goed. De dag 
waarop ze in Vorden Nederlands 
kampioene op de marathon werd. 
Bij haar eerste NK sinds jaren keert 
ze meteen terug naar Vorden. ,,Da’s 
wel bijzonder.’’

Nog één keer blikt Foske Tamar van 
der Wal terug op die voor haar zo me-
morabele dag, nu tien jaar geleden. 
,,Ik was pas zeventien, kwam net kij-
ken. Ik was eerstejaars senior en het 
was ook pas mijn eerste NK bij de 
grote kanonnen. Eindelijk, zo voelde 
ik dat toen. Ik was ook best zenuw-
achtig. Elma de Vries was toen ook 
al de grote favoriet en daar keek ik 
best tegenop. Maar heel verrassend 
pakte ik zelf de titel. Hartstikke mooi 

natuurlijk.’’
Het draaide in de straten van Vorden 
destijds uit op een sprint. Van der 
Wal, 27 inmiddels, weet nog precies 
wie ze daarin versloeg. ,,Jannitta 
Spigt eindigde daar als tweede en 
mijn ploeggenote Janneke Hut als 
derde. Eén en drie, dat was een mooi 
succes voor het team.’’
Na dat NK verslapte de aandacht 
van Foske Tamar van der Wal voor 
het inline-skaten. De Groningse was 
immers ook een zeer getalenteerd 
schaatsster en langzaam verschoof 
het accent naar het langebaanschaat-
sen. ,,Ik heb nog wel wat wedstrijden 
gereden, maar in 2006 maakte ik de 
keuze me echt op schaatsen te rich-
ten. Dan raak je er heel snel uit, kan ik 
je zeggen.’’
In de tussenliggende jaren maakte 
Van der Wal wat omzwervingen. Na 

teleurstelling en tegenslag stopte ze 
al jong met schaatsen, om uiteindelijk 
terug te keren in de marathon. Daar 
ontpopte ze zich als de koningin van 
het peloton. Van der Wal boekte zege 
na zege op kunstijs en pakte de pres-
tigieuze Nederlandse titel op natuur-
ijs na een heroïsch gevecht.
Pas dit jaar keert ze weer terug in 
het peloton van de inline-skaters en 
prompt is het NK weer in Vorden. 
Da’s mooie symboliek. ,,Ja, dat viel 
mij ook meteen op. Het is inderdaad 
mooi terug te keren naar de plaats 
waar je zo’n mooi succes hebt ge-
haald. Maar ik moet eerlijk zeggen 
dat ik er verder ook niet zo mee bezig 
ben. Klinkt misschien nuchter, maar 
een NK is een NK, waar het ook gere-
den wordt. En ik geloof dat er inmid-
dels in Vorden ook veel veranderd is. 
Destijds reden we nog wat buiten het 

dorp, nu is het echt een mooi rondje 
in het dorp zelf.‘’
Maar Van der Wal kijkt wel uit naar 
het NK en natuurlijk zou ze het mooi 
vinden op herhaling te gaan in Vor-
den. ,,Je weet het nooit. Het zal een 
zware wedstrijd worden en dat kan 
misschien in mijn voordeel zijn. Maar 
de vorm van de dag is ook belangrijk 
en ik ben nu niet zo top als tien jaar 
geleden. Ik ben er een tijd uitgeweest 
en heb het inline-skaten nu weer op-
gepakt omdat ik het echt leuk vind. 
Elke wedstrijd die ik kan meepakken, 
die rijd ik. En ik voel dat ik elke week 
beter word, dichter naar de andere 
meiden toegroei. Maar ik heb ook 
gemerkt dat het niveau heel hoog is 
en dat ik echt m’n best moet doen om 
aan te pikken.’’
De Groningse is realistisch en weet 
dat ze zeker niet zomaar even gaat 

winnen in Vorden. ,,Dat is een illu-
sie. Er staan heel sterke meiden aan
de start die meer kans maken dan
ik. Maar als ik rij, wil ik winnen ook.
Daarvoor start ik, zeker ook in een
NK. Het zal een spektakelstuk wor-
den, dat staat vast.’’ Is ze kanshebber
of outsider? ,,Tja, als je het toch wilt
benoemen, dan zie ik mezelf als een
outsider. Ik moet echt een donders
goede dag hebben om op het podi-
um te komen.’’ 

Foske Tamar van der Wal doet weer gooi naar de titel
Na tien jaar terug naar Vorden

Foske Tamar van der Wal 

Het Skeelercomité Vorden is uiterma-
te verheugd dat zij op Tweede Pink-
sterdag het Nederlands kampioen-
schap skeeleren mag organiseren. 
Opnieuw een hoogtepunt voor de or-
ganisatie die de afgelopen jaren over-
duidelijk heeft bewezen skeelerwed-
strijden zoals bijvoorbeeld de strijd 
om de Holland Inline Cup perfect te 
kunnen laten verlopen. Binnen het 
comité wordt er rekening mee ge-
houden dat de NK 2014 in Vorden het 

laatste sportieve  “feestje” wordt . De 
kans bestaat namelijk dat skeeleren 
in Vorden van de agenda verdwijnt. 
Uit een gesprek met de voltallige or-
ganisatie kan echter worden gecon-
cludeerd dat men toch nog een slag 
om de arm wil houden. Dat blijkt o.m. 
uit de woorden van Arjan Mombarg 
die zei: “Tot dusver zijn wij er altijd 
in geslaagd om voldoende sponsors 

nancieel geheel rond. Dat neemt niet 
weg dat het aantrekken van sponsors 
voor sportevenementen zoals het 
skeeleren, steeds moeilijker wordt. 

terdege dat, mochten wij stoppen, 
het een aderlating voor de gehele 
Achterhoek betekent. In dit deel van 
Nederland worden alleen in Vorden 
skeelerwedstrijden georganiseerd.  
De komende maanden beslist het 
Skeelercomité Vorden hoe nu ver-
der. Het skeeleren valt sinds enkele 

jaren onder de vlag van de KNSB. Dat 
deze bond vorig jaar besloot om de 
NK 2014 aan Vorden toe te wijzen is 
niet zo verwonderlijk. Jaap Hesselink, 
voorzitter van het skeelercomité: “Bij 
de KNSB weten ze inderdaad heel 
goed wat wij kunnen. Publiek, spon-
sors komen volop aan hun trekken 
en ook de skeelertop van Nederland 
geeft altijd acte de présence”, zo zegt 
hij. Tweede Pinksterdag zullen man-
nen als Jan Blokhuizen, Koen Verwey, 
Gary Hekman, Chrispijn Ariëns, Jorrit 
Bergsma  e.d.  aan de start verschij-
nen. Bovendien wordt het publiek 
tussen de wedstrijden door, getrak-
teerd op een sprintduel tussen de 
broers Michel en Ronald Mulder. Een 
herhaling van circa vijf jaar geleden 
toen de tweeling op het industrieter-
rein ook de strijd met elkaar aanging.

De eerste skeelerwedstrijd in Vorden 
vond in 2002 plaats. Een initiatief van 

Martien Pater en Arjan Mombarg. 
Laatstgenoemde maakte in  die ja-
ren deel uit van de succesformatie 

titels op rij van Arjan Smit. Captain 
van de ploeg was Erik Hulzebosch. 
Arjan Mombarg: “ De sport was toen 
gigantisch populair en wij waren van 
mening dat we het publiek in Vorden 
van dit succes moesten laten mee 

meeussen was de eerste winnaar. De 
nationale bond was dermate onder 
de indruk van de aanpak in Vorden, 
dat reeds een paar jaar later (2004)
Vorden de NK kreeg toegewezen 
met Arjan Smit als glorieuze winnaar. 
In 2010 opnieuw een groot spekta-
kel. Toen stonden de wedstrijden in 
het teken van het afscheid van Arjan 
Mombarg. Alle cracks uit het tijdperk 
“Mombarg” waren aanwezig om de 
populaire Vordenaar uit te zwaaien, 
waarbij Erik Hulzebosch,  Arjan de 

het zonnetje zette.

En wat schetst anno 2014 onze ver-
bazing en wat zien wij in de contreien
van ons Achtkastelendorp, een skee-

sen. Wie?  Juist ja, Arjan Mombarg die
op Tweede Pinksterdag in zijn woon-
plaats weer als vanouds wil vlammen.
Wellicht dat dit enthousiasme van
Arjan het gehele skeelercomité een
dermate “boost” geeft dat er toch
nog tot in lengte van jaren, in Vorden
skeelerwedstrijden zullen worden
georganiseerd. De KNSB, de skee-
lercracks, de plaatselijke bevolking,
zij zullen dit alleen maar toejuichen.
Of om nog even “Mompie” aan het
woord te laten: “Toch wel zonde dat
wij stoppen met “iets” dat wij inde
loop der jaren hebben opgebouwd”.
Waarvan acte!

Skeelercomité Vorden blij met organisatie NK
door Ab Velhorst

Ze hoorden afgelopen winter tot de 
sterren op het ijs tijdens de Olym-
pische Spelen in Sochi. Michel en 
Ronald Mulder werden wereldbe-
roemd als de tweeling die op de 500 
meter samen op het podium stond: 
Michel met goud, Ronald met brons. 
En de snelste mannen op aarde ko-
men nu naar Vorden voor een heuse 
titanenstrijd.

Op de klinkers in Vorden gaan Michel 
en Ronald Mulder de strijd aan met 
elkaar. De supersprinters vermaakten 
afgelopen winter al de Nederlandse 
televisiekijkers met hun dagelijkse 
duelletjes, zoals ze dat eigenlijk al 
hun hele leven doen. ,,Wij zien overal 
strijd in’’, bekende Michel Mulder. 
,,Als we vroeger thuis kwamen, ging 
het erom wie het eerste bij de voor-
deur was, of wie het eerst bij de poort 
was. Geweldig was dat.’’
In Vorden binden ze ook weer de 
strijd aan met elkaar. Niet in de ma-
rathon, stelt Ronald Mulder voor de 
duidelijkheid. ,,Wij zijn echte sprin-
ters. Dat is iets te ver voor ons. Maar 

we maken er wel een leuk wedstrijdje 
van met elkaar. Ik denk gewoon een 
rondje op het parkoers. Maar wel op 
het scherpst van de snede natuurlijk. 
We willen het publiek vermaken met 
spektakel, laten zien hoe hard het 
kan gaan op skates en hoe mooi deze 
sport kan zijn.’’
Uit die opmerking spreekt al de 
liefde voor het inline-skaten die de 
28-jarige tweeling met de paplepel 
is ingegoten. Ze worden steeds vaker 
naar voren geschoven als de ambas-
sadeurs van de inlinesport. Dat heeft, 
denkt Ronald, ook te maken met de 
resultaten van de twee op de schaats. 
,,Daardoor komen we toch meer in 
de publiciteit, ook als we op wieltjes 
staan. Maar hoe graag we de sport 
ook willen uitdragen, in eerste instan-
tie skeeleren we natuurlijk gewoon 
omdat we prijzen willen winnen. Daar 
trainen we hard voor, en daardoor 
gaat het de laatste jaren ook goed.’’
Ze begonnen alle twee al vroeg met 
inline-skaten, maar eigenlijk gelijktij-
dig ook met schaatsen. ,,Het is wel 
zo dat mensen denken dat we eerder 

zijn gaan skeeleren omdat we daar 
eerder goed in waren, eerder wat 
eerder prijzen haalden. In 1996 werd 
ik bij de pupilletjes al voor het eerst 
Nederlands kampioen, terwijl ik toen 
met schaatsen niet eens voorkwam in 
de top honderd van mijn leeftijd. Pas 
vrij laat, als A-junior, won ik voor het 
eerst een medaille in een NK op de 
schaats.’’
Ronald en Michel zijn altijd blijven 
skeeleren, alleen voor Ronald met 
uitzondering van één jaar. ,,Ik heb 
een keertje geprobeerd hoe het zou 
gaan zonder skeeleren. Dat was geen 
slecht jaar, maar ik miste gewoon het 
plezier. Dat is voor mij nog steeds het 
belangrijkste in sport, het plezier. 
Ik miste de competitie, de wedstrij-
den, het sfeertje, plus het feit dat je 
natuurlijk wel gewoon Europees- en 
wereldkampioen kan worden. Want 
het is wel topsport, waarin bikkelhard 
wordt gestreden om de prijzen.’’
Het mooiste van inlineskaten kan 
Ronald prima samenvatten. ,,De snel-
heid, het tactisch vermogen. Tijdrij-
den is ook iets speciaals. De krachts-

explosies. Elke keer weer op het 
scherp van de snede strijden, en de 
mooie titels die er te verdienen zijn. 
Bijkomend is dat inline-skaten vanuit 
het schaatsen een goede training is, 
zowel mentaal als fysiek. Maar het 
staat niet puur in dienst van. Ik zie 
inlinen absoluut wel als een sport op 
zich.’’
En hoe zit het met de rivaliteit tussen 
de twee broers? ,,Die is groot’’, geeft 
Ronald grif toe. We jutten elkaar al-
tijd op, zeker. Maar het is echt niet 
zo dat we elkaar elke training weer 
willen afmaken, dat we constant 
wedstrijdjes met elkaar maken. Dit is 
topsport. We zijn nu al enkele jaren 
de beste sprinters, maar het niveau 
wordt steeds hoger. Achter ons klop-
pen ze op de poort. Daarom moeten 
we scherp blijven en hard trainen. 
Maar als er een moment is waarop we 
de competitie kunnen zoeken, dan 
zullen we dat zeker niet laten. Com-
petitie maakt dingen leuk. Daarom 
vind ik het inline-skaten in de zomer 
ook zo leuk. Van alleen maar trainen 
word je een beetje wedstrijdlui, heb 

ik altijd het idee. Nu gaan we elke
week de strijd aan.’’
Ook in Vorden zal dat gebeuren,
ook al zijn ze maar met z’n tweetjes.
Ronald, lachend: ,,Ik hoef maar één
meter op kop te rijden, en da’s de al-
lerlaatste, haha.’’ Ze willen zelf ook
genieten van de sport. ,,We gaan ze-
ker nog naar het NK bij de mannen
kijken. Dat wordt spektakel. Weet je,
skeeleren is één van de mooiste spor-
ten om naar te kijken. Heel weinig
mensen weten hoe mooi het werke-
lijk is. Ik vind het leuk dat te laten zien.
Als mensen voor het eerst komen kij-
ken, is de reactie vaak hetzelfde. ‘Wat
een spektakel, wat een snelheid’. En
zo is het. Laat de mensen echt komen
kijken om het zelf te zien.’’

De beste sprinters van de wereld strijden in Vorden
Titanenstrijd: Michel en Ronald Mulder
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U de lusten, wij de lasten

Ondernemen inspireert.

“Ik haal mijn 
inspiratie uit mijn werk. 

Mijn accountant doet 
de rest.” 

Als ondernemer bent u van grote waarde. Ondernemers zijn de pioniers, de durfals en de motor van de
maatschappij. Ondernemen daagt uit en dwingt u om creatief bezig te zijn. Het inspireert u om altijd op zoek te
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Wij willen de volgende sponsoren bedanken voor hun medewerking:

Koen Verweij. Lachebek, lefgozer, 
lange blonde manen en regerend 
wereldkampioen allroundschaat-
sen. Zo kent het grote publiek de 
Noord-Hollander. Maar Koen Ver-
weij is ook een topper op inline-
skates. Ook Verweij komt naar 
Vorden om daar een gooi te doen 
naar de Nederlandse titel mara-
thon. Zijn derde zelfs, want Ver-
weij heeft er al twee op zak.

Verweij is een kind van het inline-
skaten. Skeeleren, zoals dat nog 
heette in de jonge jaren van de 
blonde Noord-Hollander. Hij groei-
de op met generatiegenoten als 
Jan Blokhuijsen, Maurice Vriend en 
de helaas veel te vroeg overleden 
Sjoerd Huisman. Cowboys van de 
weg, een rol die Verweij op het lijf 
was geschreven.
Koen Verweij is pas 23, maar zijn 
erelijst is al indrukwekkend. Ook 
in het inline-skaten. In 2009, in 
het Noord-Hollandse Julianadorp, 
veroverde hij zijn eerste nationale 
marathontitel, na een zinderende 
eindsprint waarin hij Crispijn Ariëns 
klopte. En twee jaar terug ging Ver-
weij al op herhaling. In Staphorst 
liet hij Gary Hekman en opnieuw 
Ariëns achter zich om zo zijn twee-
de titel op zijn naam te schrijven.
Tegenwoordig is Koen Verweij voor-
al de schaatser Koen Verweij. Niet 

vreemd na een winter waarin hij we-
reldkampioen allround werd, in een 
memorabele en zenuwslopende 
race zilver pakte op de Olympische 
1500 meter, Nederlands kampioen 
allround werd en ook nog de nati-
onale titel op de schaatsmijl pakte. 
Koen Verweij heeft zich in een jaar 
tijd opgewerkt tot de absolute top 
in de schaatssport.
Des te mooier is het dat de Alk-
maarder desondanks niet zijn af-
komst verloochent. Als straks hier 
in Vorden alle inlinetoppers aan de 
start staan voor de Nederlandse ti-
telstrijd, staat Verweij daar gewoon 
tussen. En de blonde pijl is een ab-
solute kanshebber.
Dat bewees Verweij ook al op de 
schaats, toen hij anderhalf jaar 
geleden zijn heil zocht in de ma-
rathonwedstrijden om wat meer 
inhoud te kweken. Hij had gezien 
hoe opeens concurrenten uit het 
marathonpeloton zich aandienden 

op de langebaan. Verweij besloot 
een kijkje in de keuken te nemen en 
mee te koersen in die marathons. 
Op het allerhoogste niveau bleek 
hij zich te kunnen meten met de 
besten. Verweij was meteen een 
aanwinst in het peloton, maar bleef 
uiteraard de focus houden op de 
langebaan. Een juiste keuze, is in-
middels duidelijk. Maar het is net zo 
duidelijk dat het sportbeest Koen 
Verweij een topper is in elke strijd 
die hij aangaat.
,,Als ik start, wil ik winnen. Zo sim-
pel is het’’, vertelde Verweij. ,,En 
dat zal niet anders zijn als ik straks 
in Vorden aan de start sta. Ik kan 
daar mijn derde nationale titel op 
inline-skates pakken, en dat lijkt me 
geweldig.’’

Het publiek in Vorden moet hem 
zeker in de gaten houden. Lache-
bek, lefgozer, lange blonde manen. 
En een fantastische inline-skater!

Wereldkampioen schaatsen komt ook naar Vorden
Koen Verweij wil derde titel Voor jong en oud, beginners en 

wedstrijdrijders is een prach-
tige accommodatie geopend. De 
inline-skate baan in Doetinchem, 
gelegen op Sportpark Zuid, in-
gang Liemersweg. In de zomer om 
te skeeleren, in de winter (bij ge-
ringe vorst) om te schaatsen. De 
baan is voor iedereen geopend 
tijdens publieksuren. Daarnaast 
worden er regelmatig activiteiten 
georganiseerd.

De baan
De 400-meterbaan voldoet aan de 
hoge eisen van NOC*NSF, ISA Sport 
en KNSB. De baan is daardoor ge-

inline-skatewedstrijden. Langs de 
baan ligt een “krabbelbaan” van 20 
bij 30 meter, waar ideaal geoefend 
kan worden. Naast skeeleren en 
schaatsen is de baan geschikt voor 
rolskien, steps, skate- en waveboar-
den, streethockey en voor sporters 
met een beperking. Kortom, een 
unieke baan in de Achterhoek met 
veel sport- en spelmogelijkheden!

IJsvereniging Doetinchem’96: 
toegankelijk en actief
IJD’96 heeft als doelstelling zoveel 
mogelijk mensen te kunnen laten 
inline-skaten en schaatsen. De ver-
eniging hanteert laagdrempelige 
tarieven en er worden veel activi-
teiten georganiseerd. In februari 
hebben 20 kinderen Doetinchem 

vertegenwoordigd op de IJStijd
Winterspelen in het Olympisch Sta-
dion in Amsterdam. In april hebben
zo’n 300 kinderen van verschillende
basisscholen een inline-skate clinic
gevolgd en hebben 30 kinderen
meegedaan aan kies-je-sport trai-
ningen. IJD’96 groeit snel en inmid-
dels heeft de vereniging meer dan
350 leden.

Meedoen of kijken naar een 
echte inline-skate wedstrijd? 
Op 16 juli vindt in Doetinchem een
inline-skate wedstrijd plaats waar
iedereen aan kan deelnemen. Meer
informatie is te vinden op de web-
site www.free-wheelinlinecupoost.
nl

Openingstijden publieksuren
Dinsdag:  8.30 - 21.30
Woensdag:  14.00 - 17.00
Zaterdag:  14.00 - 17.00
Zondag:  14.00 - 17.00

Trainingen en lessen
Jeugd:  Dinsdagavond van 

18.30 tot 19.45 uur
Volwassenen:  Dinsdagavond van 

19.45 tot 21.00 uur

Informatie 
Alle informatie staat op onze web-
site www.ijd96.nl. Abonneren op
onze nieuwsbrief is ook mogelijk.
Zijn er vragen? Mail dan naar: 
secretariaat@ijd96.nl. 

Gloednieuwe combibaan in Doetinchem

Meer dan karten alle
en...Karting Eefde



Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, 7251 BB  Vorden   •   Telefoon (0575) 55 13 12 •   www.bakker.nl

BakkerBakker

NK Skeeleren: start, finish én feest met Olympisch Kampioenen bij Bakker

2e Pinksterdag is Goud bij Bakker!
Van 10.00 - 20.00 uur:
Start en finish skeelermarathon en NK bij Bakker voor de deurFEEST!v.a.

20.00 uur

GRATIS

Feest met muzikale omlijsting

Elzerdijk 44  |  7211 LT Eefde  |  0575 - 540229  |  www.kartingeefde.nl

Survival

                                     Klimmen en ziplinen

Racen op de outdoor kartbaan

en nog veel meer....

Karting Eefde
& Outdoor Sport

0544-375518    |   autobedrijfbleumink.nl 

Grote keuze uit nieuwe en gebruikte 
auto’s van diverse merken.

Tanken met kredietpas, chipknip, 
bank- en/of giropas.

Reparatie en onderhoud. Tevens 
APK keuring en in- en uitbouwen 
van LPG installaties.

Schadereparaties. Tijdens deze re-
paratie staat een vervangende auto 
voor u klaar.

Autowash en buswash. Laat uw auto 
of bus compleet wassen in één van 
de moderne wasstraten.
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www.free-wheel.nl
Bel 0575 554228!

VORDEN - Het organisatiebureau Free-wheel uit Vorden biedt families, vrienden, verenigingen, 

toeristen en bedrijven al jarenlang een gevarieerd aanbod voor een gezellig dagje uit. Het bedrijf is 

creatief en ieder seizoen borrelt er weer wat nieuws op. Hierdoor zijn er ook relatief veel groepen die 

weer terugkomen om steeds iets anders te gaan ondernemen. De kracht zit ook in de samenwerking met 

de diverse ondernemers in Vorden en directe omgeving. 

Het nieuwste arrangement is met een originele Thaise Tuk Tuk een tocht langs diverse horecabedrijven, 

de zogeheten Tuk Tuk Culinair. Je gaat dan van het ene restaurant waar je een voorgerecht krijgt door met 

de Tuk Tuk naar het volgende restaurant. daar staat dan weer een heerlijk diner klaar en ten slotte rijd 

je naar het laatste restaurant voor 

een heerlijk nagerecht en kan je 

nog even naborrelen. Behalve de 

Bob dan...

Verder zijn er ook veel team-

building activiteiten waarbij het 

naast de samenwerking vooal om 

het plezier gaat. Zoals de Schotse 

Highlandgames. Door de kleding 

en de muziek kom je al helemaal 

in de juiste sfeer en dan samen 

diverse spelonderdelen spelen.

Altijd een succes.

Of op expeditie door het bos en 

daar verschillende opdrachten 

uitvoeren om uiteindelijk met je 

team als winnaar te eindigen.

Natuurlijk is het dan leuk om 

als afsluiting samen te eten en te 

drinken. Dat alles kan verzorgd 

worden door Free-wheel. 

Spreek een bedrag af en geef alles 

uit handen. Makkelijk toch?

Nb Je kan natuurlijk ook gewoon 

lekker met z’n tweetjes een solex 

huren en op deze manier de 

omgeving verkennen.

Free-wheel heeft een brochure 

uitgebracht waarin naast alle 

arrangementen ook de bedrijven 

vermeld staan waarmee dit 

samen tot stand is gebracht. Een 

kleurrijk blad dat op diverse 

locaties te verkrijgen is. Het kan 

ook toegestuurd worden en via de 

website is het gratis te downloaden.

Free-wheel is te vinden op 

industrieterrein Werkveld aan 

de rand van Vorden tegen het 

natuurgebied Het Groote Veld. 

Adres: 

Netwerkweg 7, 7201 KV Vorden

Bel 0575-554228 of 

mail: info@free-wheel.nl

voor de leukste uitjes!

Het NK Marathon kan in Vorden 
best eens uitdraaien op een strijd 
tussen twe machtsblokken in het 
peloton. Enerzijds de beresterke 
ploeg Van Werven en anderzijds 
de uitdager, de nieuwe formatie 
van Powerslide/A-ware.

aantal grote namen uit het peloton 
van de marathonschaatsers. Jor-
rit Bergsma, de Olympisch kam-
pioen tien kilometer kom uit voor 
Powerslide/A-ware, en met hem 
kanonnen als Bob de Vries, Ingmar 
Berga, Niels Mesu en Jouke Hoog-
eveen.
Hoogeveen werd afgelopen winter 
gekroond tot marathonschaatser 
van het jaar. Maar ’de lange adem’ 
kan zijn succes op de schaats nog 
niet vertalen naar de wieltjes. ,,Ach, 
voor mij is het eigenlijk pas interes-
sant als het heel lang en zwaar is, 
met liefst een grote ronde. Dan ben 
ik op m’n sterkst. Dat laagvliegen is 
niets voor mij’’, stelt hij zelf al vast.
Op inline-skates voorziet Hoog-
eveen voor zichzelf vooral een 
dienende rol in de nieuwe forma-
tie van Powerslide/A-ware. ,,Niels 
Mesu kan heel hard rijden, maar 
dat wist ik natuurlijk al. Maar mijn 
nieuwe ploeggenoot Ingmar Berga, 
tjongejonge, wat kan die man hard. 

zinnen gezet op die nationale ti-

tel. Zou Berga ook zomaar kunnen 
winnen. Die heeft een paar van die 
koersen per jaar waarin hij wegrijdt 
en niemand hem meer terugziet.’’
Niels Mesu is één van die hardrij-
ders in de ploeg van Powerslide. 
De Zeeuw heeft 9 juni al een tijdje 
in zijn agenda staan. ,,Ik had een 
paar wedstrijden aangekrast. Dat 
waren in ieder geval Steenwijk en 
het NK, maar ik hoop ook op het 
EK te starten.’’ In Steenwijk reed 
Mesu verdienstelijk en werd derde. 
,,Daar was ik echt blij mee. Zo vroeg 
in het seizoen was dat een mooi re-
sultaat. Maar straks bij het NK wil ik 
nog graag twee treetjes hoger ein-
digen.’’
De ploeg van Powerslide belegde 
nog een trainingskamp eind mei, 
in Limburg. Daar wil Mesu zich op-
timaal prepareren om de strijd 
aan te gaan met de mannen van 
Van Werven. ,,Dat is toch de ploeg 
waar iedereen naar kijkt. Met al die 

team en dat hebben ze inmiddels 
al bewezen ook.’’ Toch acht Mesu 
zichzelf niet kansloos. ,,Zij hebben 

ze na het schaatsseizoen hebben 
doorgetraind, terwijl ik zelf twee 
maanden rust heb gepakt. Ik was 
kapot na de winter. Maar nu heb-
ben we die achterstand toch weer 
deels weggewerkt. En we zien nu 
dat ook die mannen van Van Wer-

Powerslide strijdt met Van Werven
ven kunnen verliezen. Ze zijn niet zo 
oppermachtig meer, niet zo sterk 
als in het begin. We gaan in ieder 
geval de strijd aan met ze, dat staat 
vast.’’
Ingmnar Berga wil niets liever. De 
Drent mocht al een aantal keer rui-
ken aan een nationale titel. ,,Tjonge, 
wat ben ik er een paar keer dichtbij 
geweest’’, verzucht hij. ,,Maar die 
titel ontbreekt nog steeds op mijn 
erelijst.’’ Die palmares vermeldt on-
der andere wel een fantastische Eu-
ropese titel op de marathon, naast 
ook twee nationale kunstijstitels op 

de schaats. Dat maakt Berga een 
absolute topper. ,,Maar het wordt 
nu tijd dat ik die leegte van de na-

tionale titel opvul. Dat moet dan
maar in Vorden gebeuren.’’

Parcours 2014 



Jij doet toch ook mee?!
Spinnen voor Energy4All.

Spinningmarathon

Start:   12:00 uur
Plaats: Vorden
Waar:   Marktplein

1   uur € 10,00
2 uren € 17,50
3 uren € 25,00
4 uren € 30,00
5 uren € 35,00

De gehele opbrengst komt ten goede aan Energy4all.

Energie(K)Vorden 2014
9-juni-2014 2e Pinksterdag om 11 uur

Tweede Pinksterdag, 9 juni 2014 organiseert het Cycling Team Vorden samen met Indoor Sport 
Vorden een Spinning marathon in het centrum van Vorden.  De opbrengst van deze marathon komt 
geheel ten goede aan Energy4all.   

Het succes van een grote opkomst van vorig jaar hee  de organisa e doen besluiten dit jaar de 
spor eve uitdaging opnieuw jdens Energie(K) Vorden te organiseren. Bovendien wordt tegelijk het 
Na onaal Kampioenschap Skeeler gehouden. Te midden van de Vordense ondernemers die zich rond 
de Dorpskerk presenteren en met een goed uitzicht op het skeelercircuit gaan de spinners hun 
spor eve uitdaging aan.  Tijdens de marathon zal door  Reiniers en Leonie’s Groente- en Fruithandel  
fruit en frisdrank voor de spinners worden verzorgd. 

Het Spinning evenement start om 12.00 uur op het Marktplein in Vorden.  
 

C1000 vraagt om uw flessenbon

E-Bike testdag
Special testparcours

Vanaf 26 mei zal voor de duur van twee maanden in de C1000 in Vorden een essenbonnen ac e 
starten. De opbrengst komt geheel ten goede aan Energy4All. 

 Op de vraag van Cycling Team Vorden of een essenbonnen ac e mogelijk was hee  Wilbert 
Grotenhuys van C1000 Vorden enthousiast gereageerd.  

Hoe werkt deze ac e precies. In plaats van de bon voor de ingeleverde 
lege essen bij de kassa te innen kunnen de klanten van C1000 deze  bon 
geven aan Energy4all. In 21 september 2014 als het Cycling Team een 

etstocht hee  volbracht zal het bedrag samen met de opbrengst van 
andere ac es worden overhandigd aan Energy4all. 

Regelma g zal in de C1000 een bekende Vordenaar het doel van de ac e aan de klanten uitleggen. 
Op deze wijze wordt geprobeerd Energy4all onder het winkelend publiek bekendheid te geven. 

Wilbert Grotenhuys en Cyclingteam Vorden verwachten dat de klanten dit ini a ef ondersteunen. 

 

Net als vorig jaar laten ondernemers uit Vorden zich jdens Energiek Vorden zien. 
Pro le Bleumink zal klaar staan met tes ietsen, de befaamde E-bikes! 
Op de parkeerplaats achter de C1000 wordt een heus testparcours uitgezet. 
Er zullen vele E-bikes aanwezig zijn: Gazelle, Batavus, Sparta, Mul cycle en  
nog vele andere merken. 
Maar er is meer, Het Wafelhuisje bakt overheerlijke wafels voor het  
goede doel en zal een 
deel van haar omzet schenken aan Energy4All. Ook zal Energe x haar  
sieraden tonen. 
Timmerbedrijf Hartman laat wat van zijn vakmanschap zien. Freewheel zal 
net als vorig jaar hun outdoor specialiteit tonen! 
Er zijn voor ondernemers nog enkele plekken beschikbaar om hun kwaliteit  
te laten zien.  
 
Er is voldoende parkeergelegenheid aan de rand van het dorp, dat is op een  
paar minuten loopafstand van het evenement. 

Er wordt door de S ch ng Cyclingteam Vorden loten verkocht waarvan de opbrengst ten goede komt 
aan Energy4all. 
Ondernemers in Vorden hebben prijzen beschikbaar gesteld zoals een etsbon van 1000 euro door 
Pro le Bleumink, een atscreen tv door Dutch PC Vorden, een kunstwerk en vele andere prijzen zoals 
een Hugo Bosshorloge, waardebonnen en boodschappenpakke en. 
De loten zijn 25 euro per stuk en verkrijgbaar bij Pro le Bleumink. 
De trekking zal jdens Energie(k) Vorden omstreeks 17.00 uur plaatsvinden. 

Sponsorloterij



NKInline-skaten 9 juni 2014

Wat hebben we genoten met z’n allen van alle Neder-
landse successen op de Olympische spelen in Sochi. Op 
2e pinksterdag kunnen we weer vol op genieten van 
een deel van deze Olympische kanonnen! Na de onge-
twijfeld spectaculaire wedstrijd van de dames is het de 
beurt aan Michel- en Ronald Mulder… Mulder versus 
Mulder! Ze gaan de strijd met elkaar aan over 1 volle 

voor Hotel Bakker. Het beloofd een spannende strijd te 
worden, Michel regerend wereldkampioen sprint, goud 
in sochi op de 500m en zilver op de 1000m, Roland, win-
naar van het wereldbekerklassement 500m en olymisch 
brons op de 500m. Ook op skeelers zijn de heren aan 
elkaar gewaagd! Als sluitstuk van het NK staat de wed-
strijd voor A-rijders op de rol. Ook hier bekende namen 
uit de schaatwereld! Koen Verweij, wereldkampioen all-
round, zilver en goud in Sochi, Jan Blokhuizen, vice-we-
reldkampioen, zilver en goud in Sochi en Mark Tuitert 
goud 4 jaar geleden in Vancouver gaan de strijd aan met 
de echte skeeleraars als Gary Hekman, Ingmar Berga 
en Crispijn Ariens. Veel toppers dus aan de streep op 9 
juni want ook Jorrit Bergsma (goud op de 10km in So-
chi) zal aan de start staan, samen met Bob de Vries en 
Crijstijn Groeneveld. 

Regionale Deelname
Er doen verschillende regionale deelnemers mee in di-
verse klassen. Henry Pardijs (vierakker) en Harry Nij-

 (Vorden) mogen als eerste van de regionale rijders 
om 10.45uur het spits afbijten bij de Masters (40+), hun 

beide ondernemers zou het een enorme prestatie zijn 
als dit lukt, de trainingen schieten er nog weleens bij in 
door het drukke schema. Meteen daarna is het de beurt 
aan Sander Meijerink uit Vorden hij start bij de B-rijders. 
Deze talentvolle langebaanschaatser uit de geldersche 
selectie rijdt dit seizoen voor het eerst wedstrijden op 
skeelers en doet dit niet onverdienstelijk! Als zijn pro-
gressie zo doorzet kan hij over een paar jaar Zo meestrij-

den bij de A-rijders. Sander zou nog wel eens voor een 
verrassing kunnen zorgen door een gooi te doen naar 
het eremetaal. Om 16.30uur is het Casper de Gier uit 
Laag Keppel die absoluut een grote kans maakt op de 
Nationale titel bij de A-junioren. Casper won in Ommen 
2 weken voor de titelstrijd nog een wedstrijd bij de B-
rijders. Tot slot is het Arjan Mombarg die 4 jaar na te 
zijn gestopt bij de A-rijders zo rond de klok van 19.00uur 
zin skeelers onderbindt om de strijd aan te gaan met de 
eerder genoemde grootheden in de sport! Zelf heeft Ar-
jan geen hoge verwachtingen, een rugblessure gooide 
roet in de voorbereiding, “een gooi naar het podium is te 
hoog gegrepen maar ga er zeker alles aan doen om me 
in de strijd te mengen!” Met z’n 42 jaar is Mombarg met 
afstand de oudste rijder van het A-peleton.

Veel Olympisch eremetaal in Vorden op de skeelers

Toertocht voor recreanten 
en liefhebbers op Skates 
en Skeelers in Vorden
2e Pinksterdag maandag 9 juni is het tijd om de skeelers 
of skates weer uit de kast te halen. De kastelentocht op 
skates en skeelers wordt na 6 jaar weer gehouden in 
Vorden. Het evenement wordt weer op de agenda ge-
zet omdat skaten en skeeleren weer hot is. Steeds meer 
mensen pakken de sport op de kleine wieltjes weer op als 

bestaat uit verschillende afstanden, zoals: 30, 20 km pe-
lotonstocht waarbij de deelnemers onder begeleiding 
van gezellige muziek, een volg wagen en motoren een 
route kunnen skeeleren of skaten van eerste een ronde 
van 20 km en daarna voor de fanatiekelingen eventueel 
een extra ronde van 30 km waardoor het totaal op 50 
km zal staan. Voor kinderen of gezinnen is er de 5 en 10 
km. Deze zal met een route beschrijving en onder leiding 
van een gids gereden worden. De routes die de skeeler- 
en skatedeelnemers rijden zijn voorzien van goed asfalt. 
Tijdens de tocht kom je langs de mooiste plekjes van de 
achterhoek. Waarbij verzorging onderweg van een hapje 
en drankje vanzelfsprekend is .

De tocht staat onder auspiciën van de KNSB. Een Dag 
licentie zit bij het inschrijfgeld van € 9,00 voor volwas-
senen en € 6,00 voor kinderen tot 12 jaar bij de prijs in. 
Evenals de verzorging onderweg en een leuke attentie 

is verplicht. Aanmelden kan op de bewuste dag van de 
Kastelentocht tussen 9.00 tot 10.30 uur bij Free-wheel 
schaatsen en skeelers aan de netwerkweg 7 in Vorden. 
De diverse afstanden en de pelotonstocht start om 
10.30 uur. Het evenement zal rond 15.00 afgelopen zijn. 
Hierna kunt u uiteraard gaan kijken bij het NK skeeleren 
in het centrum van het Dorp. Kortom een leuke dagbe-
steding. 
U kunt zich vooraf al inschrijven per mail via info@free-
wheel.nl onder vermelding ‘aanmelding Kastelentocht’, 
daarnaast kunt u ook telefonisch contact opnemen via 
het nummer 0575-554228. 
Kijk voor meer informatie op www.free-wheel.nl.



BITUMINEUZE DAKBEDEKKING

KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE

DAKPANNEN

KOPER

LOOD

ZINK

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

Dorpsstraat 36 - Tel. 0575-551436
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Uw specialist in wielersportkleding en accessoires 
GROTE MERKEN VOOR KLEINE PRIJZEN! 

 
De GIRO AEON nu supervoordelig: 

 
Giro AEON, de absolute tophelm van Giro, 
weegt slechts 222 gram en is super 
ventilerend met 21 grote luchtopeningen 
en interne luchtkanalen. 
 

 

Van Euro 259,95 
Nu voor 

Euro 179,95 

POSTBUS 593, 7000  AN DOETINCHEM   +31 (0)314 366600   INFO@I-REAL.NL   WWW.I-REAL.NLT E I

Watermanagement Grondzaken

Energiemanagement

Verkeersinstallaties

Innovatieve software voor

I-Real wenst alle deelnemers aan het

NK skeeleren veel succes!

I-Real richt zich op het omzetten van data uit verschillende meet- en 

regelsystemen naar toepasbare managementinformatie

Robot Maaier

L.M.B. VORDEN B.V.

krachtige li-ion batterij,
langere maaitijd
degelijk maaimes
tot 4 beheerde zones
milieuvriendelijk
gebruiksvriendelijk

spiraalvormig maaien,
meer oppervlak in minder tijd
mooier gazon t.o.v. een 
conventionele grasmaaier
meer dan 10 jaar ervaring,
niet de eerste - wel de beste!
diverse modellen op voorraad

Voor deskundig advies en service:

van 400 M2 tot 10.000 M2

Maak het uzelf gemakkelijk, Wiper zorgt voor uw gazon.
Va

na
f:

€1
29

9,=

L.M.B. VORDEN B.V.
Voor deskundig advies en service:

www.dostal.nl

Mooi werk
=Vakwerk

Maar liefst twee ronde missen zullen de 
winnaars op het podium met hun overwin-
ning feliciteren. Marit en Marlies komen uit 
Gorssel en Vorden, zijn allebei 18 jaar en 
kennen elkaar van de middelbare school. 
Marit studeert Toegepaste psychologie en 
Marlies International business and langua-
ges. 
De meiden zijn zeer sportief, Marlies is bij-
na dagelijks in de sportschool te vinden en 
Marit is een fanatiek schaatsster en in de 
zomer staat zij op de skeelers. 
Sporten is gewoon erg leuk en daarom 
hebben ze er ontzettend veel zin in om 
tijdens het Nederlands Kampioenschap in 
Vorden de prijzen te mogen uitreiken… en 
natuurlijk om met Michel en Ronald Mul-
der en Koen Verweij op de foto te mogen.

Deze dames verwelkomen 
de winnaars op het podium

Bij de Heren A-rijders krijgen Marit en Mar-
lies hulp van Gretha Smit! Het zal de strijd 
om de podiumplekken nog heviger maken! 
Wie wil er nu niet door zo´n mooie de olym-
pisch zilveren medaille winares gezoend 
worden? Wij zijn wel een beetje bang dat 
alle middelen in de strijd gegooid zullen 
worden om op het podium te belanden. De 
dopingcomtrole is gewaarschuwd! 

Wie gaat er voor de zoenen 
van Gretha Smit?
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Als er iemand weet hoe het is Ne-
derlands kampioen te worden op 
inline-skates, dan is het wel Gary 
Hekman. De ‘Hulk uit Hardenberg’ 
zoals hij tegenwoordig respect-
vol wordt genoemd, veroverde al 
twee Nederlandse titels. En het 
werd wordt, zegt hij strijdlustig, 
nu echt tijd voor de derde.

Voor zijn eerste nationale titel 
moet Gary Hekman terug naar 
2006, in het Noord-Hollandse ‘t 
Veld. Zeventien jaar was hij pas, 
maar een begenadigd talent. Als 
broekie maakte hij persoonlijk een 
einde aan de hegemonie van Arjan 
Smit, die liefst zeven keer op rij Ne-
derlands kampioen werd.
Twee jaar later al ging Hekman 
op herhaling. In Almere liet hij op-
nieuw iedereen achter zich om op-
nieuw kampioen te worden. Negen-
tien jaar en al twee nationale titels 
achter zijn naam. Het tijdperk van 
Gary Hekman leek aangebroken.
Dat liep anders. Koen Verweij, 
Sjoerd Huisman en Crispijn Ariëns 
waren de mannen van de laatste 
jaren. Hekman viste achter het net.
Die tijd is was hem betreft nu voor-
bij. Hekman komt maar voor één 
ding naar Vorden. In het dorp van 
Arjan Mombarg, zijn voormalige 

Hulk’ zijn zinnen gezet op de titel. 
,,De laatste was alweer in 2008. Dat 
is wat mij betreft echt te lang gele-
den. Het wordt weer hoog tijd voor 
een nieuwe titel.’’
Gary Hekman is absoluut één van 
de favorieten. De 25-jarige Grams-
berger is bezig aan de beste peri-
ode uit zijn loopbaan. Hekman was 
altijd al een enorme krachtpatser. 
Eén bonk spieren, waarmee hij bo-
vendien ook nog eens een gigan-
tische snelheid wist te bereiken. 
Maar sinds vorig jaar is hij de verbe-
terde versie van zichzelf. Een soort 
Gary Hekman 2.0. Sneller, lichter, 
sterker. Op de schaats reeg hij in 
het marathonpeloton de zeges aan 
elkaar, op wieltjes wil hij nu hetzelf-
de doen.
Bij de ploeg van Van Werven is hij 
daarvoor op de juiste plek. De for-
matie van coach Roy Boeve gros-
sierde op ijs al in zeges, met Hek-
man als speerpunt. Maar door de 
komst van wereldkampioen Crispijn 
Ariëns en Rob Hadders is er inmid-
dels een superformatie ontstaan, 
waarin de beste mannen elkaar 
hebben gevonden.
De eerste wedstrijden van het sei-
zoen hebben bevestigd wat ieder-
een vooraf al dacht. De formatie 
van Van Werven is deze zomer de 
sterkste ploeg van allemaal. Met 

twee ‘clean sweeps’ in de eerste 
twee marathons werd de toon ge-
zet. In het NK moet nu de eerste 
hoofdprijs worden binnengehaald.
,,Dat is wel de bedoeling’’, stelt Gary 
Hekman, die nu wel te maken met 

ploeg. Met wereldkampioen Ariëns 
naast zich, weet de Hardenberger 
dat er niet altijd voor hem gereden 
zal worden. ,,Dat hangt helemaal 
af van het plan dat onze coach Roy 
Boeve bedenkt. Als daarin geen 
hoofdrol voor mij is weggelegd, zal 
ik dat accepteren. Nee, daar heb ik 
echt geen moeite mee. In de winter 
is er veel voor mij gereden, dan is 
het nu goed iets terug te kunnen 
doen.’’

Hekman weet wel dat de plannetjes 
van Boeve vaak redelijk uitkomen. 
Voor de eerste race in Emmeloord 
stelde de coach dat hij met niets 
minder genoegen nam dan een 
één-twee-drie. ,,En het was echt 
niet zo dat één-twee-vier ook goed 
was, nee, we moesten echt de eer-
ste drie plaatsen pakken. Dat ge-
beurde. En in de tweede wedstrijd 
meteen weer. Fantastisch. Het is 
echt een genoegen in zo’n ploeg te 
rijden.’’
Ook in Vorden zal de lat hoog liggen, 
stelt Hekman. ,,Het gaat ons daar in 

ieder geval om de titel. Dat is voor 
ons steeds één van de speerpunten 
in het seizoen geweest. Maar alleen 
winnen zal niet genoeg zijn. Ik denk 
dat er minimaal ook een tweede 

plaats bij moet komen.’’ Bij een
één en twee is de voorkeur voor de
verdeling bij Hekman in ieder geval
duidelijk. Lachend: ,,Tja, dan zet ik
toch mezelf op de eerste plaats.’’

‘Die laatste Nederlandse titel is al te lang geleden’
‘Hulk’ Hekman op titeljacht

Gary Hekman (foto: Glenn Wassenbergh)

Ontwikkeling van de inline-skate sport
Historie Nederland
Skeeleren wordt door veel mensen 
vrij snel gekoppeld aan het mara-
thonschaatsen. Zij gaan er dan ook 
vanuit dat skeeleren vooral een 
sport is die in Nederland wordt 
beoefend. Wat velen niet weten is 
dat de historie van het wereldwijde 
skeeleren veel verder teruggaat 
dan in Nederland. Wel hebben de 
Nederlanders een belangrijke rol 
gespeeld in de ontwikkeling van 
het skeeleren. 
In Nederland werd in de zomer 
door de vele marathonschaatsers 
getraind op skeelers. Een uitvin-

den voornamelijk losse wedstrijden 
gereden. In 1984 werd in Hattum 

Na de winter van 1985 en eindelijk 
weer een Elfstedentocht kwam er 
meer structuur in het geheel dank-
zij de oprichting van de Stichting 
Skeelermarathon. Daardoor wer-
den ook meer wedstrijden georga-
niseerd. Wedstrijden werden vooral 
verreden op de Veluwe en konden 
rekenen op duizenden bezoekers. 
Het waren ook de bekende namen 
van de Elfstedentocht die de dienst 
uitmaakten, Namen als Dries van 
Wijhe, Henri Ruitenberg en Evert 
van Benthem. Het materiaal van 
toen was niet te vergelijken met de 
spullen van nu. 

Historie rest van de Wereld
De skeelersport in de rest van de 
wereld is iets heel anders.  In het 
verleden werden wedstrijden ver-
reden op quads, beter bekend als 
rolschaatsen met twee keer twee 

wieltjes naast elkaar. De sport was 
vooral immens populair in Colom-
bia, waar skeeleren nog altijd de 
tweede grootste sport is na voet-
bal. De historie van de rolschaats-
sport gaat ver terug. Al in 1924 
werd de internationale rolschaats-
bond (FIRS) opgericht. Wedstrijden 
werden vooral gereden op 200 
meter lange pistes met oplopende 
bochten. De makkelijkste verge-
lijking is met het baanwielrennen, 
met een enorme diversiteit aan 
wedstrijden. Van individueele 200 
meter sprint tot afvalraces en pun-
tenkoersen. 

Skeelers versus Rolschaatsen
De wereld van het Nederlandse 
skeeleren en het wereldwijde rol-
schaatsen ontmoetten elkaar in 
1992, toen tijdens het WK in Rome 
voor het eerst het rijden op skee-
lers werd toegestaan. Dat deze een 
stuk sneller waren dan de rolschaat-
sen werd bewezen door Erik Hulze-
bosch en Jenita Smit. Hulzebosch 
won de marathon en Smit zowel 

de tien kilometer afvalkoers als de 
halve marathon. Vrij snel schakel-
den alle rolschaatsers om naar de 
skeelers. Na dit WK kwam de ont-
wikkeling in een stroomversnelling. 
De wielen ontwikkelden zich van 5x 
72 mm wieltjes, tot de 4x 110 mm 
wielen waar we tegenwoordig op 
rijden. De schoenen veranderden 
van slappe leren schoenen naar 
carbon schoenen die op maat wor-
den gemaakt. Na 1992 duurde het 
tot 2013 voordat een Nederlander 
er in slaagde om wereldkampioen 
te worden, Crispijn Ariëns is de 
geweldenaar die dit gepresteerd 
heeft, Ariëns die ook in Vorden van 
de partij zal zijn met zijn teamVan 
Werven.

Kweekvijver
Jammer genoeg is het skeeleren 
(inline-skaten) nog niet olympisch, 
om deze reden zijn veel inline-ska-
ters (skeeleraars) ovegestapt naar 
het schaatsen. Het Inline-skaten 
is dan ook een  een kweekvijver 
geworden voor het langebaan- en 

het marathonschaatsen. Namen 
als: Gretha Smit,Jenita Smit Hulze-
bosch, Erik Hulzebosch, Mark Tui-
tert, Koen Verweij, Jan Blokhuizen, 
Michel- en Ronald Mulder maar ook 

Amerikaan Chad Hedrick en Belg
Bart Swings zijn allemaal schaatsers
die uit de skeelersport komen. 
Het podium van de afgelopen 15
jaar: 

HEREN:
Jaar  Plaats Goud Zilver Brons
1998 Gramsbergen Edward Hagen René Ruitenberg Mark Tuitert
1999 Uitgeest Arjan Smit René Ruitenberg Erik Hulzebosch
2000 Kamerik Arjan Smit Haico Bouma Erik Hulzebosch
2001 Staphorst Arjan Smit Jan-Ronald Wigarda  Roel van Hest
2002 Hoogezand Arjan Smit Roel van Hest Erik Hulzebosch
2003 Naaldwijk Arjan Smit Roel van Hest Arjan Mombarg
2004 Vorden Arjan Smit Ingmar Berga Sjoerd Huisman
2005 Steenwijk Arjan Smit Sjoerd Huisman Ingmar Berga
2006 ‘t Veld Gary Hekman Arjan Smit Roy Boeve
2007 Nijverdal Geert-Jan vd Wal Arjan Mombarg Hermen vd Wal
2008 Almere Gary Hekman Roy Boeve Mark Horsten
2009 Julianadorp Koen Verweij Crispijn Ariëns Ingmar Berga
2010 Rijssen Sjoerd Huisman Bob de Vries Karlo Timmerman
2011 Otterlo Crispijn Ariens Ingmar Berga Karlo Timmerman
2012 Staphorst Koen Verweij Gary Hekman Crispijn Ariens
2013 Veendam Crispijn Ariens Rick Smit Gary Hekman

DAMES:
Jaar     Plaats Goud Zilver Brons
1998 Gramsbergen Karin Verhoef Anne van Esch Kim Wiggeman
1999 Uitgeest Kim Wiggeman Karin Verhoef Anne van Esch
2000 Kamerik Laura Kamminga Wieteke Cramer Jannitta Spigt
2001 Staphorst Elma de Vries Mariska Huisman Sonja Kolijn
2002 Hoogezand Elma de Vries Anka Greving Jannitta Spigt
2003 Naaldwijk Jenita Hulzebosch-Smit Jannitta Spigt Nienke Stenekes
2004 Vorden Foske Tamar vd Wal  Jannitta Spigt Janneke Hut
2005 Steenwijk Elma de Vries Foske Tamar vd Wal Jannitta Spigt
2006 ‘t Veld Elma de Vries Foske Tamar vd Wal Jannitta Spigt
2007 Nijverdal Marieke van Hoek Erna Kijk in de Vegte Mariska Huisman
2008 Almere Elma de Vries Foske Tamar vd Wal Mariska Huisman
2009 Julianadorp Mariska Huisman Erna Kijk in de Vegte Anniek ter Haar
2010 Rijssen Elma de Vries Anniek ter Haar Margo vd Merwe
2011 Otterlo Manon Kamminga Mariska Huisman Elma de Vries
2012 Staphorst Elma de Vries Manon Kamminga Irene Schouten
2013 Veendam Elma de Vries Lisanne Buurman Carla Ketellapper-ZielmanDe eerste Nederlander die wereldkampioen werd, Crispijn Ariëns



De grootste onafhankelijke 
bedrijfsovername specialist
Marktlink Fusies & Overnames BV is een sterk groeiend bedrijf, actief op het 
gebied van advisering en begeleiding van fusies, overnames, waarderingen, 
management buy-outs en management buy-ins. Sinds onze oprichting in 1996 zijn wij 
uitgegroeid tot één van de grootste onafhankelijke advieskantoren op de Nederlandse 
markt, met vestigingen in Amsterdam, Deventer en Gouda. Een uniek kenmerk van onze 
organisatie is dat wij onafhankelijk opereren in de markt, zodat wij altijd in staat zijn 
het optimale resultaat voor onze opdrachtgevers te realiseren. 

Marktlink begeleidt aan- en verkooptrajecten, in de verschillende branches, van eerste oriëntatie tot 
en met de overdracht bij de notaris. Daarnaast treedt Marktlink op als onafhankelijke adviseur voor 

Voor referenties van succesvolle (internationale) transacties verwijzen wij u graag naar onze website 
www.marktlink.nl. Wilt u eens vrijblijvend verder praten over de mogelijkheden die er voor u zijn, neem 
dan contact met ons op!

Amsterdam  |  Deventer  |  Gouda

www.marktlink.nl

uw overname, 
onze zaak
van start 



Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons 
 opnemen. U kunt langskomen, b ellen , via internet zaken regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we 
zoveel mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. 

De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m do. van 08.30-16.30 uur (’s middags vanaf 13.00 uur alleen 
op afspraak), do. avond van 17.30-19.30 uur en vrijdag van 08.30-12.30 uur. Voor veel voorkomende producten 
zoals een paspoort of rijbewijs en voor een intakegesprek als werkzoekende kunt u heel eenvoudig digitaal via de 
website een afspraak maken. Voor alle andere afspraken (wij verzoeken u bijvoorbeeld voor een vergunning of 
een Wmo-aanvraag, zoals een woningsaanpassing of vervoersvoorziening, altijd een afspraak te maken) kunt u 
ons bellen, tel. (0575) 75 02 50. 
Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn.

Daan: “Ieder jaar en veelal rond 
 Koningsdag worden Koninklijke 
 onderscheidingen (Ko’s) uitgereikt. 
Ook in onze gemeente gebeurt dat 
bij regelmaat. Inwoners ontvangen 
een Koninklijke onderscheiding 
 omdat zij een bijzondere prestatie 
hebben geleverd. Of zich op bijzon-
dere wijze verdienstelijk hebben 
 gemaakt voor de samenleving. 
 Mensen op wie we trots kunnen zijn! 
Vaak gaat het om personen die zich 
lange tijd, vaak vrijwillig, inzetten 
voor verenigingen of maatschappe-
lijke organisaties.” 

Toon: “Kent u zo iemand en wilt u 

hem of haar voordragen voor een 
Koninklijke onderscheiding, dan is 
het belangrijk om de aanvraag op 
tijd in te dienen. Omdat diverse 
 personen en instanties (onder meer 
de burgemeester en de commissa-
ris van de koning van de provincie) 
de aanvragen toetsen en daarover 
adviseren, neemt het gehele traject 
geruime tijd in beslag. Om de aan-
vragen voor Lintjesregen 2015 op 
tijd te kunnen verwerken, is het 
noodzakelijk dat de aanvraag uiter-
lijk 1 juli 2014 bij de gemeente is 
 ingediend. Wanneer u een aanvraag 
wilt indienen voor een uitreiking 
 tijdens een andere gelegenheid dan 

Koningsdag (bijvoorbeeld een 
 afscheid of jubileum) dan moet u de 
aanvraag minimaal zes maanden 
van tevoren indienen.”

Daan: “Dicky de Geus is bij ons aan 
het juiste adres als ze haar collega 
in aanmerking wil laten komen voor 
een Koninklijke onderscheiding. Ons 
bestuurssecretariaat kan in grote 
lijnen aangeven of de verdiensten 
bijzonder genoeg zijn voor een Ko-
ninklijke onderscheiding. Ook lopen 
ze procedure met u door. U bereikt 
hen via tel. (0575) 75 02 50. Meer in-
formatie en een aanvraagformulier 
vindt u ook op www.lintjes.nl. 

Deze maand: Aflevering 39 
Hoe vraag ik een lintje aan voor iemand die dat verdient?

Dicky de Geus werkt al vele jaren samen met iemand die zich in zijn vrije tijd 
voor verschillende organisaties inzet als vrijwilliger. Dicky vindt de inzet van 
haar collega zo bijzonder, dat ze van mening is dat hij eigenlijk wel een konin-
klijke onderscheiding verdient. Hij zit onder andere in het bestuur van de fanfa-
re en de carnavalsvereniging en is al 25 jaar scheidsrechter bij de voetbalclub 
in zijn dorp. Ze vraagt zich af wat ze moet doen om hem voor te dragen en vroeg 
ons om meer informatie.

Inwoners mevrouw Spanjers, de heer Stortelder en mevrouw Eil ontvingen afgelopen jaar 

een Koninklijke onderscheiding tijdens de Koningsdag lintjesregen op 25 april

Uit de raad

Op 28 mei vergaderde de gemeen-
teraad. Er is o.a. gesproken over:

Domein 
In de coalitieonderhandelingen 
tussen CDA, D66 en PvdA is afge-
sproken om de raad voor te stellen 
de werkgroep Sociaal Domein op 
te heffen en dit onderwerp in te 
bedden in één van de openbare 
commissievergaderingen. De raad 
gaat hiermee akkoord (voor CDA, 
D66, PvdA, tegen VVD, GBB, 
GroenLinks) Het amendement van 
VVD, GBB en GroenLinks om de 
werkgroep in stand te houden 
werd verworpen

 
Deze bestemmingsplanwijziging 
betreft een functieverandering van 
een schuur voor een aan-huis- 
gebonden beroep op dit adres. De 
raad stelt unaniem het bestem-
mingsplan gewijzigd vast 

 
B en w stelde de gemeenteraad 
voor om OBS De Bongerd in Hoog-

Keppel niet over te nemen als het 
tot een fusie komt tussen OBS De 
Bongerd en OBS De Woordhof in 
Hummelo. De raad wil dit agenda-
punt pas behandelen als de lande-
lijke geschillencommissie uit-
spraak heeft gedaan over het fu-
sieplan. Zodra de uitspraak bekend 
is, komt het punt in de eerstvol-
gende raadsvergadering aan de 
orde 

 
De raad stelt met algemene stem-
men de Verordening maatschap-
pelijke participatie Wet werk en 
bijstand 2014 vast en trekt de oude 
verordening in. Deze verordening 
regelt het recht op en de hoogte 

van minimavoorzieningen, zoals 
de langdurigheidstoeslag bij rond-
komen van een laag inkomen, 
 collectieve aanvullende zorgverze-
kering en de bijdrage in de kosten 
voor sociaal-culturele, educatieve 
en sportieve activiteiten

-

 
De gemeente neemt deel aan de 
gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Achterhoek 
(ODA). Daarom liggen deze finan-
ciële stukken voor aan de raad. De 
raad aanvaardt met algemene 
stemmen de financiële stukken 

 
De ECAL beheert o.a. de archieven 
van gemeenten in de regio die na 
20 jaar moeten worden overge-
bracht. De raad neemt kennis van 
de stukken en stemt unaniem in 
met de begroting en gemeentelijke 
bijdrage van € 219.407

 
De jaarstukken 2013 van de 
 gemeente Bronckhorst worden 
unaniem vastgesteld door de raad. 
Daarmee geeft de raad goedkeu-
ring voor de volgende punten:
-  Van het jaarresultaat 

(€4.792.000) wordt een bedrag 
van € 1.494.000 bestemd voor 13 
projecten die in 2014 worden uit-
gevoerd of opgestart

-  De lasten van de 13 projecten 
voor de overige jaren worden 
 opgenomen in de programma-
begroting 2015-2018 ten laste 
van de algemene reserve 

(€1.254.000)
-  De geactualiseerde grondexploi-

taties worden vastgesteld voor 
2014 en daarmee ook de gedane 
uitgaven voor de masterplannen 
Vorden/Hengelo

-  Het restant van het jaarresultaat 
over 2013 wordt na bestemming 
voor projecten in 2014, zijnde 
€ 3.298.000, toegevoegd aan de 
algemene reserve. Bij dit punt 
heeft de gehele raad een amen-
dement van VVD, GBB en Groen-
Links aangenomen waardoor 
€ 100.000 beschikbaar wordt 
 gesteld van het restant als extra 
aanvulling voor de duurzaam-
heidssubsidie in 2014. Als gevolg 
daarvan vloeit € 3.198.000 terug 
naar de algemene reserve. De 
uitgebreide informatie over de 
jaarrekening heeft u al eerder op 
deze gemeentepagina’s kunnen 
lezen en staan ook  
www.bronckhorst.nl

 
De raad stemt unaniem in met een 
aantal wijzigingen in de planning 
en uitvoering van de programma-
begroting 2014-2017 

 
De raad gaat akkoord met de wijzi-

ging van de statuten van Stichting 
IJsselgraaf, waarmee een Raad 
van Toezicht kan worden inge-
steld. (voor CDA, D66, PvdA, GBB, 
VVD (1), tegen VVD (4), GroenLinks) 
Een amendement van GroenLinks, 
VVD en GBB om niet in te stemmen 
met deze statutenwijzing, zodat de 
raad zijn controlerende rol kan 
houden, haalde het niet

 
VVD, GBB en GroenLinks dienden 
een motie in, waarmee het college 
opdracht krijgt om het proces van 
de krimp actief te begeleiden en 
een actieve rol op te pakken bij 
 integratie en samenwerking van 
basisscholen. Daarbij hoort ook 
toezicht op het proces, waarbij 
schoolbesturen ouders en perso-
neel op tijd horen te betrekken en 
waarbij het uitgangpunt is dat 
zoveel mogelijk kinderen in hun 
eigen omgeving passend onder-
wijs krijgen. Wethouder Engels 
verklaart deze punten al als 
 uitgangs- en aandachtspunten van 
het huidige beleid omtrent krimp 
en sluiting kleine scholen en heeft 
geen moeite met deze motie. 23 
raadsleden stemmen in met de 
motie, 2 onthouden zich van stem

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl (onder Bestuur 
en organisatie ➝ 
Openbare vergade-
ringen ➝ Gemeen-
teraad.) De eerst-
volgende gemeen-
teraadsvergadering 
is op 26 juni 2014.



Openbare bekendmakingen

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

Inwoners van Zelhem zijn er inmid-
dels goed bekend mee. Onder het 
motto: ‘Afval in de goede bak, dat doe 
je met gemak!’ kun je in het centrum 
van het dorp op tien plekken het afval 
dat je hebt, als je op straat loopt of 
fietst, gescheiden inleveren. Sinds de 
plaatsing van de trio-containers in 
september vorig jaar monitoren we 
wekelijks de hoeveelheid ingezameld 
afval. De eerste conclusie is dat met 
name de bakken bij de Aldi en de 
Jumbo goed gebruikt worden. Dat is mooi! Het gebruik van de overige 

bakken is nog een stuk minder. Gooit 
u afval dat u op straat heeft ook in de 
gescheiden bakken? Het komt het 
 milieu ten goede!

Recyclen
Thuis is afval scheiden heel gewoon. 
Op straat belandt op de meeste plek-
ken echter alles nog bij elkaar in de 
prullenbak. Dit gaat naar verbran-
dingsovens, terwijl er waardevolle 

materialen in zitten die prima herge-
bruikt kunnen worden, zoals plastic 
flesjes en bakjes. Het plastic en de 
drankpakken uit de Zelhemse trio-
bakken wordt gerecycled. In de oran-
je bak doet u plastic verpakkingen, 
zoals lege flesjes, patatbakjes of zak-
jes. In de gele bak kunt u drankkar-
tons kwijt, zoals lege pakjes van sap 
of melk. Al het overige afval kan in de 
groene bak voor restafval. De proef 
loopt tot eind oktober 2014. 

Afval in de goede bak, dat doe je met gemak!
Vordense blikvanger adopteren? 
Wist u dat er inmiddels 25 inwoners zijn die prullenbakken in Bronckhorster 
dorpen geadopteerd hebben en het daarmee mogelijk maakten dat naast de 
gemeentelijke prullenbakken, extra bakken zijn blijven staan om afval in te 
doen? Een mooi voorbeeld van inwoners en gemeente die samen aan de slag 
zijn voor Bronckhorst. Helaas kan de vrijwilliger die het legen van de blikvan-
ger aan de Baakseweg in Vorden op zich nam, dit niet meer doen. Vindt u deze 
afvalinzamelmogelijkheid zo waardevol dat u deze wilt adopteren? U kunt 
hiervoor van ons dan zakken krijgen en wij halen het ingezamelde afval bij u 
thuis op. Heeft u hier interesse in, dan horen wij dat graag. U kunt ons bellen 
via tel. (0575) 75 02 50 of een mail sturen naar info@bronckhorst.nl.

Wilt u het energieverbruik in uw 
 woning verminderen en daarmee de 
kosten verlagen? En tegelijkertijd een 
bijdrage leveren aan een duurzame 
leefomgeving? Dan kunt u energie-
besparende maatregelen aanbren-
gen in uw woning. De gemeente sti-
muleert dit door woningeigenaren  
de mogelijkheid te geven hiervoor 
subsidie aan te vragen. 

‘Achterhoek bespaart’
Als woningeigenaar kunt u van ons 
maximaal 500 euro subsidie krijgen 
voor het aanbrengen van isolatie-
maatregelen aan uw huis. Denk hier-
bij aan dak-, gevel- of vloerisolatie of 
het aanbrengen van HR++-glas. De 
regeling is bekend onder de naam 
‘Achterhoek bespaart’. Tot voor kort 
konden alleen woningeigenaren van 
woningen die voor 1 januari 1980 
 opgeleverd zijn, deze subsidie 
 aanvragen. Deze voorwaarde is 
 geschrapt. Vanaf nu komen alle 
 woningen, ongeacht het bouwjaar, in 
aanmerking voor de subsidie ‘Achter-
hoek bespaart’. 
Meer informatie over de voorwaar-

den en het aanvraagformulier vindt u 
op www.bronckhorst.nl, zoek op 
 subsidie energie. 

Gaat u aan de slag met energie-
besparende maatregelen in uw 
woning? Vergeet niet gebruik te 
maken van deze subsidiemogelijk-
heid! 

Tips
Op www.zonatlas.nl/bronckhorst 
kunt u kijken of het plaatsen van 
 zonnepanelen op uw dak mogelijk is 
en zin heeft. Verder heeft het rijk een 
‘energiebespaarlening’ voor woning-
eigenaren die graag energiebespa-
rende maatregelen willen aanbren-
gen, maar de investering op dit 
 moment niet direct kunnen/willen 
betalen. Zij kunnen een goedkope 
 lening afsluiten bij het Nationaal 
Energiebespaarfonds. Meer informa-
tie vindt u op www.ikinvesteerslim.nl. 
Heeft u plannen om uw woning te 
verduurzamen, kijk dan ook eens op 
de site www.verduursaam.nl van de 
Stichting Achterhoek Duurzaam 
 Verbouwen.

Subsidie voor 
energiebesparende 
maatregelen aan woningen

B en w stelden vorige week het 
 beleidsplan Participatiewet vast. Dit 
geeft invulling aan de nieuwe Parti-
cipatiewet, die op 1 januari 2015 in 
werking treedt en waarmee de 
 gemeente verantwoordelijk wordt 
voor re-integratie en participatie van 
een bredere doelgroep inwoners. De 
raad beslist in juni over het plan. Het 
uitgangspunt is dat iedere inwoner 
naar vermogen deelneemt aan de 
samenleving. Als dit niet mogelijk is 
bij een reguliere werkgever, is 
maatschappelijke participatie 
 (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) een 
mogelijkheid.

Visie en uitgangspunten
De gemeente wil de uitstroom naar 
langdurige arbeid bevorderen, zodat 
minder mensen gebruik hoeven te 
maken van een uitkering. Hierbij 
gaan we uit van de eigen verant-
woordelijkheid van inwoners. We 

verwachten dat inwoners hun best 
doen om naar vermogen mee te 
doen in onze maatschappij. Andere 
uitgangspunten zijn de principes 
‘werk gaat boven inkomen’ en ‘voor 
wat hoort wat’ en ook de werkgever 
moet waar krijgen voor zijn geld. We 
denken in mogelijkheden, niet in 
 beperkingen. Daarbij is gedeeltelijke 
of tijdelijke uitstroom naar werk ook 
uitstroom. Uiteraard gaat het om 
maatwerk. Een verandering waar 
 inwoners die een uitkering aanvra-
gen iets van merken is dat bij het 
 bepalen van het recht op en/of de 
hoogte van een uitkering, wordt 
 gekeken naar het inkomen van inwo-
nende kinderen. Dat was tot nu toe 
niet zo. Er is altijd aandacht voor een 
gehele (gezins)situatie. Als er meer-
dere ondersteuningsvragen binnen 
een gezin zijn, werken we volgens 
het principe één gezin, één plan, één 
aanspreekpunt. 

Beschut werk
Met de komst van de nieuwe wet, 
start de gemeente ook met het rege-
len van beschut werk. Beschut werk 
is bedoeld voor mensen die niet kun-
nen werken in een reguliere werk-
omgeving. 

De basis van het nieuwe beleidsplan 
is door de acht Achterhoekse 
 gemeenten opgesteld.

Beleid voor Participatiewet gemaakt

Aanvragen

Omgevingsvergunningen
Ontvangen op 23 mei 2014:

in Hengelo (Gld) 
Ontvangen op 26 mei 2014:

Ontvangen op 27 mei 2014:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, maar kan bij een uitgebreide procedure 26 
weken duren. Deze termijnen kunnen eenmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de ter-
mijnen ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. Zodra 
een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen op deze gemeente-
pagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter 
inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Ontwerpvergunningen 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

De stukken liggen van 5 juni t/m 16 juli 2014 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U 
kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, schrif-
telijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belangheb-
benden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen. 

Verleende vergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 26 mei 2014:

-
fing art. 35 Drank- en Horecawet, 11 juli van 20.00 tot 01.30 uur en 12 juli 2014 van 20.00 tot 01.30 

Afgegeven op 27 mei 2014:

17.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 14 juni van 15.00 tot 24.00 uur en 15 juni van 
12.00 tot 17.00 uur, plaatsen van kampeermiddelen buiten een kampeerterrein, 13 t/m 14 juni 
2014, belangenvereniging Halle-Heide

diverse demonstraties van 11.00 tot 17.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet van 11.00 
tot 19.00 uur, ijsboerderij De Steenoven

en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning voor een tent, 20 t/m 23 juni 2014, stichting evene-
menten schuttersgilde Sint Jan

-

-
vereniging Vogelvreugd

stichting museum Smedekinck
Afgegeven op 28 mei 2014:

-
ren van een bruiloft, 6 juni 2014 van 10.00 tot 01.30 uur, P. Timmerije

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 27 mei 2014:

-
te van bestaande praktijkruimte 



Openbare bekendmakingen - vervolg

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen 

Ontheffing verbod motorvoertuigen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Bestemmingsplannen

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied; Halseweg 36, Zelhem’

➝ ➝

Inspraakreactie indienen?

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied; Bielemansdijk ong., Zelhem’

➝ ➝ 

Inspraakreactie indienen?

Ontwerpbestemmingsplan ‘Steenderen; Integraal kindcentrum’

➝ ➝

Zienswijze indienen?

Onherroepelijk wijzigingplan ‘Buitengebied; Maalderinkweg 8 Vorden’

➝ ➝

Wet geluidhinder 

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde 

➝ ➝

Reactie indienen?

Wet milieubeheer

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

AANVANG: 14.30 UUR

WOLCO
RSO

LIEVELDE | ZONDAG 15 JUNI

WWW.WOLCORSO.NL
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OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

Ontdek je eigen 
OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

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

Fruitdag
Zaterdag 7 juni

20% 

KORTING 
op fruitbomen 
en -struiken!
Kom met je vragen, 

laat je inspireren 

en kom smoothies 

proeven bĳ  het 

fruithof team.
2e Pinksterdag

 open van 12.00 tot 17.00 uur

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Een kleine beurt
& 

APK vanaf € 75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 13.00 uur.

APK € 19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

Zutphenseweg 24 Vorden  I  0575 55 15 14  I  info@helminkwonen.nl

HELMINK WONEN MA AK T HET MOOIER BIJ U THUIS

50% KORTING
elk tweede EASTBORN Olympus matras met

w
w
w
.h

e
lm

in
kw

o
n
e
n
.n

l

@helminkwonen     

facebook.com/helminkwonen

2E PINKSTERDAG
GEOPEND

EASTBORN

DE GROOTSTE 
RELAXFAUTEUIL
SPECIALIST VAN
DE ACHTERHOEK

VAN
11.00 TOT 17.00 UUR

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

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding JUNI
MEUBELACTIE
We maken ruimte voor onze 
nieuwe collectie meubelen in 
Hengelo Gld.. Daarom de hele 
maand juni diverse meubelen 
voor bodemprijzen!

Volg ons nu ook op

Praktijk voor Chinese Geneeskunde Vorden 
NIEUW IN DE PRAKTIJK 
COSMETISCHE ACUPUNCTUUR 

SHIATSU MASSAGE/THERAPIE 
Shiatsu is een vorm van drukpuntmassage, waarmee de algehele circula-
tie wordt gestimuleerd en een betere doorbloeding en de lichaamsenergie 
bevorderd wordt. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van Acupressuurpunten, 
(drukpunten) zodat blokkades, stagnaties oplossen. 

Shiatsu werkt bij allerlei klachten o.a.: * Migraine 
* Darmklachten 
* Schouder/Nek/Rugklachten 
* Stressklachten 
* Slaapstoornissen 
* Spijsverteringsproblemen enz. 

Het mooie is dat je het effect van de behandeling al snel kunt merken. 
Bijvoorbeeld omdat de spijsvertering verbeterd of omdat slaap en concentra-
tiestoornissen verdwijnen. Shiatsu heeft een ontspannende werking en is zeer 
rustgevend om te ondergaan. 

OOK IN DE PRAKTIJK: Acupunctuur en Cosmetische Acupunctuur 
Aangesloten bij TBNG en Zhong, zodat behandelingen grotendeels 
vergoed worden door Zorgverzekeraar. 
www.chinesegeneeskundevorden.nl

Voor info of behandeling op afspraak: Jet Scholtz-Hartman
 Ruurloseweg 95  Vorden
 Tel. 0575-556500

EUSEBIUSKERK ARNHEM,
DONDERDAG 5 JUNI 2014
11.00 - 20.00 UUR

BEZOEKERS VVE BEURS

GRATIS TOEGANG

Boek nu voor uw leukste zomer!

www.reisburoavanti.nl
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Jan Borgonjen, namens de organisa-
tie: “Uiteraard hebben we ook Ajax 
uitgenodigd, helaas hebben de Am-
sterdammers voor een ander evene-
ment gekozen. Volgend jaar vieren 
we ons zilveren jubileum, hopelijk is 
Ajax dan wel weer van de partij. Wij 
hebben overigens bij de samenstel-
ling van het deelnemersveld, overleg 
gevoerd met de jeugdopleiding van 
PSV en Feyenoord. Die hebben ons 
tijdens evaluerende gesprekken ken-
baar gemaakt dat wij moeten zorgen 
voor een sterk deelnemersveld. De 
buitenlandse clubs die nu meedoen, 
hebben volgens PSV en Feyenoord 
kwaliteit genoeg”, zo zegt hij. Het 
Kuijpertoernooi vindt plaats op za-
terdag 23 en zondag 24 augustus. Jan 
Borgonjen: “Om het toernooi blijvend 
te kunnen financieren, hebben we 
het evenement aangepast”.
Tijdens voorgaande toernooien kwa-
men de clubs al op vrijdagmiddag in 
Vorden aan, waarna ze zich ‘s avonds 
tijdens het stratenvoetbaltoernooi 
op het marktplein aan het publiek 
presenteerden. Dit jaar arriveren (be-
halve West Ham United) de teams 
pas in de loop van de zaterdagmor-

gen, vandaar dat het toernooi op 23 
augustus pas om 11.30 uur start. De 
teams spelen die dag wedstrijden 
van 2x15 minuten en op zondag 24 
augustus 2x 20 minuten. Clubs en 
begeleiding worden zaterdagnacht 
ondergebracht in de Ehzerwold. Ro-
gier Honig en Wim Bekken stellen 
de (Nederlandse) scheidsrechters aan. 
De organisatie heeft voor het komen-
de Kuijpertoernooi ook een speciaal 
sponsorplan ontwikkeld.
Jan Borgonjen: “Een toernooi zon-
der de inbreng van de “Vrienden 
van het Kuijpertoernooi”, en zonder 
de inbreng van een aantal sponsors, 
is ondenkbaar. Wij hebben goede 
contacten met de sponsors met als 
insteek dat wij niet alleen de hand 
willen ophouden. Wij willen iets te-
rug doen, gewoon samenwerken met 
de sponsors. Wij bieden een aantal 
pakketten aan, waarbij voor de spon-

sors de mogelijkheid is om hun be-
drijf/product te promoten. Dat kan 
bijvoorbeeld middels advertenties in 
de Kuijperkrant (oplage 60.000 stuks) 
c.q. middels naamsvermelding tij-
dens het toernooi, via internet, via 
spandoeken langs de speelvelden, 
passe- partouts met hun relaties voor 
een VIP arrangement e.d. Door sa-
menwerking is heel veel mogelijk.
Wij hebben inmiddels al verschil-
lende gesprekken met diverse onder-
nemers gevoerd. Die zijn unaniem 
enthousiast over deze wijze van sa-
menwerking”. Tijdens het toernooi 
wordt er op het sportpark, rondom 
de velden, ook van alles voor kin-
deren georganiseerd: luchtkussens, 
draaimolen, schminken, doelschie-
ten e.d. Zo kan het gehele gezin op 
allerlei manieren (en met prachtig 
jeugdvoetbal) vermaakt worden.

Deelnemersveld internationaal 
Wim Kuijpertoernooi rond
Vorden - De organisatie van het 
internationale Wim Kuijper 
jeugdvoetbaltoernooi voor spe-
lers U13, heeft het deelnemers-
veld definitief rond. Uit Neder-
land nemen deel: PSV (Eindho-
ven), Feyenoord (Rotterdam), F.C. 
Twente (Enschede) en Willem II 
( Tilburg), aangevuld met een se-
lectieteam van de voetbalclub 
Vorden. Uit het buitenland ko-
men de volgende ploegen naar 
Vorden: Bayer 04 Leverkusen, Bo-
russia Mönchen- Gladbach, West 
Ham United (Londen) en uit Bel-
gië Lierse SK en K.V. Mechelen.

Om hun succes van vorig jaar te kun-
nen herhalen is AS Trencin op volle 
oorlogssterkte vanuit Slowakije naar 
Ruurlo afgereisd. Van het winnende 
team van vorig jaar zijn maar liefst 
twaalf spelers in de selectie voor dit 
KS toernooi opgenomen, inclusief 
een aantal spelers dat inmiddels voor 
het eerste elftal uitkomt. De Slo-
waakse club van eigenaar Tscheu La 
Ling, de oud Ajacied die veertien keer 
voor Oranje uitkwam, heeft een sa-
menwerkingsverband met Ajax. Hun 
jeugdopleiding is dan ook op Amster-
damse leest geschoeid. De vraag wie 
het Slowaakse team van een tweede 
toernooizege afhoudt lijkt dan ook 
gerechtvaardigd. Stel je deze vraag in 
Belgrado aan de selectie van FK Rad 
dan zal het antwoord ongetwijfeld 
zijn dat de Karel Stegeman Cup deze 
keer in de bus richting Servië gaat. De 
laatste jaren behoort FK Rad tot de 
top van onder de negentien jaar com-
petitie (U19) in hun land en de club 
was vorig jaar met maar liefst vier 
spelers in de finale van het EK voor 
U19 teams vertegenwoordigd. Servië 
won zelfs deze finale door Frankrijk 
met 1-0 te verslaan. Van genoemde 
FK Rad spelers kwamen er drie op het 
KS toernooi uit en één ervan, Andrija 
Lukovic, scoorde het enige doelpunt 
en schonk Servië de Europese titel.
Kanshebbers voor de 30ste editie van 
het KS toernooi op sportpark ’t Rik-
kelder zijn op voorhand ook de Bel-
gen van AA Gent en Djurgardens IF 
en Halmstads BK uit Zweden. Tot de 
groep outsiders lijken het Twents Ta-
lenten Team, FC Honka uit Finland 
en het Noorse Sandefjord Fotball en 
Tennis Borussia Berlin uit Duitsland, 
dat negen dagen voor het toernooi 
Cercle Brugge verving, te behoren. 
Wellicht is daarnaast één van de de-
butanten, Omonoia Nicosia (Cyprus) 
of het Ierse Waterford United, tot een 
verrassing in staat. Het team van de 
organiserende VV Ruurlo zal er alles 
aan doen opnieuw een goed figuur op 
het eigen toernooi te slaan.

Gastvrij Ruurlo
De organisatoren van dit meerdaagse 
evenement (7 tot en met 9 juni) zijn 
er bijzonder trots voor de dertigste 
keer alle spelers bij gastgezinnen 
onder te kunnen brengen. Om het 
toernooi überhaupt mogelijk te kun-
nen maken zetten maar liefst negen-
tig gezinnen hun deuren gedurende 
het Pinksterweekend open. Uniek! 
De openingsceremonie zal zaterdag 7 
juni van 11.45 tot 12.45 uur plaats-

vinden met de officiële opening van
het toernooi door burgemeester Hein
Bloemen van de gemeente Berkel-
land, de presentatie van de deelne-
mende teams en een demonstratie-
wedstrijd van de meisjesteams van 
VV Ruurlo. Voorafgaand zullen de
aanvoerders en twee officials van de
deelnemende teams zaterdagmor-
gen door het college van B en W van
Berkelland in de Orangerie Ruurlo 
worden ontvangen. Na afloop van
de finale vindt maandag 9 juni om
17.30 uur de prijsuitreiking van het 
toernooi plaats met aansluitend een
gezellige slotavond voor alle deelne-
mers, gastgezinnen, leden, sponsors
en donateurs met medewerking van
De Tijdbrekers in en om clublokaal 
VV Ruurlo.

Programma Karel Stegeman toer-
nooi 2014
Vrijdag 6 juni: 12.30 - 20.30 uur: Aan-
komst en ontvangst buitenlandse
teams Sandefjord Fotball, Djurgår-
dens IF, FC Honka, AC Omonoia Nico-
sia en Waterford United in clublokaal
VV Ruurlo.
Zaterdag 7 juni: 09.00 uur: Bespre-
king delegatieleiders teams met orga-
nisatie KST in Hotel Avenarius; 10.00
- 11.00 uur: Ontvangst aanvoerder 
en twee officials van deelnemende
teams door college van B en W van
de gemeente Berkelland in de Oran-
gerie;11.45 - 12.45 uur: Openings-
ceremonie KST 2014op sportpark ’t
Rikkelder,o.a.: officiële opening van
toernooi door burgemeester Berkel-
land, presentatie deelnemende teams
en demonstratiewedstrijd meisjes-
teams VV Ruurlo; 13.00 - 18.00 uur:
Groepswedstrijden(twee per team).
Zondag 8 juni: 10.30 - 17.15 uur:
Groepswedstrijden(drie per team); 
19.30 - 24.00 uur: Meeting voor bege-
leiders en officials van deelnemende
teams in clublokaal VV Ruurlo.
Maandag 9 juni: 10.00 - 17.00 uur:
(Kruis)finalewedstrijden(twee per 
team); 17.30 - 18.00 uur: Prijsuitrei-
kingdoor Reina Stegemanen slui-
tingsceremonie; 18.00 - 22.00 uur:
 Gezellige slotavond voor alle deelne-
mers, gastgezinnen, leden, sponsors
en donateurs m.m.v. De Tijdbrekers
in en om clublokaal VV Ruurlo. Ver-
trek vijf buitenlandse teams vanaf
clublokaal VV Ruurlo sportpark ‘t
Rikkelder.
Dinsdag 10 juni: 06.45 - 08.00 uur:
Vertrek overige vijf buitenlandse 
teams vanaf clublokaal VV Ruurlo 
sportpark ‘t Rikkelder.

Organisatie steunt dit jaar stichting ‘Doorgaan met CVID’

Clubs uit tien landen op 30e 
Karel Stegeman Toernooi

Ruurlo - Na de openingsceremonie zal de 30ste editie van het Interna-
tionale Karel Stegeman Toernooi van voetbalvereniging Ruurlo voor
A- junioren zaterdag 7 juni om 13.00 uur afgetrapt worden door de
12-jarige Ruurloër Wouter Wensink. Wouter Wensink heeft net als 
zijn zus Fleur (9) en broer Bas (14) de ziekte CVID, een afweerstoornis
waarbij het lichaam niet in staat is zelf afweerstoffen tegen virussen,
bacteriën en schimmels aan te maken. Het KS toernooi steunt dit jaar
de stichting ‘Doorgaan met CVID’. Nadat Wouter de bal aan het rol-
len heeft gebracht, neemt de winnaar van het KS toernooi 2013, AS
Trencin, deze over en bindt het de strijd aan tegen de nummer vier
van vorig jaar: het Twents Talenten Team dat met het CVID-logo op
hun shirts speelt.

Er waren verschillende ontsnappin-
gen maar die werden steeds weer 
ingehaald door het peloton. Het leek 
erop dat de wedstrijd in een massa-
sprint zou eindigen maar de 24-jarige 

Rens te Stroet wist als enige van het 
groepje aanvallers uit de greep van 
het peloton te blijven en won de wed-
strijd. Als leider in het puntenklas-
sement werd Rens de trotse bezitter 

van de groene trui. Een heel knappe 
prestatie. Er waren nog meer wed-
strijden waar wielrenners van RTV 
aan deelnamen: woensdag 28 mei 
werd onder zeer natte omstandighe-
den het clubkampioenschap verre-
den in Delden. Het ere-podium was 
voor Felix Wolbert (1e), Martin We-
ijers (2e) en Koen Jansen (3e). Zondag 
1 juni, Ronde van het Ronostrand: Si-
mon Bargeman 96e plaats. Zaterdag 
31 mei, Ronde van Didam: Peter Mak-
kink 19e en Ralf Vos 33e plaats.

Wielrenner Rens te Stroet wint 
etappe in Tour de Gironde
Vorden - Van 28 mei tot en met zondag 1 juni was er een meerdaag-
se wielerwedstrijd: Tour de Gironde in Frankrijk. Voor Cyclingteam 
Jo Piels heeft Rens te Stroet uit Keijenborg (ook lid RTV Vierakker-
Wichmond) meegedaan.De eerste dag was een ploegentijdrit, het team 
van Jo Piels haalde hier de tweede plaats. Donderdag 29 mei vertrok-
ken de 148 renners in het peloton vanuit Saint Aubain De Medoc voor 
een rit van 114 kilometer.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
De duiven van PV De IJsselbode 
Steenderen vlogen op zaterdag 31 
mei vanaf Soissons. Uitslag 1-5-9 G. 
Kelderman, 2-3-7-10 H. Dieks, 4-6 H. 
Hulshof, 8 P. Hendriks.

PV DE KOERIER ZELHEM 
Op zaterdag 31 mei stond voor PV 
de Koerier de wedvlucht vanuit het 

Franse Peronne op het vliegprogram-
ma. Door 21 liefhebbers zijn er in to-
taal 254 duiven ingezet. De gemiddel-
de afstand tot Zelhem bedraagt 333 
km. De duiven zijn gelost om 9:00 
uur onder prima omstandigheden en 
met een noordoosten wind. De snel-
ste duif is geklokt om 13:24 uur, en 
vliegt hiermee circa 75 km per uur. 
De uitslag van de top 10 ziet er als 
volgt uit: 1-2-6-9-10 A. Kamperman, 3 
H. Niesink, 4-5-8 H. Wassink, 7 Com-
binatie Menkhorst.

PV VORDEN 
De vlucht van zaterdag 31 mei was 
een midvond vlucht van 335 km van-
uit Peronne. De snelheid bij lichte 

tegenwind was 75 km/uur. Winnaar 
werd H. B. M. Hoksbergen met een 
1e, 3e, 4e, 6e en 10e plek. T. J. Berent-
sen 2, Marc Tiemessen 5, 8 en 9, Ash-
ley Eykelkamp 7e.

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD
Zaterdag 31 mei werden 102 duiven 
om 9.00 uur gelost vanuit Peronne. 
Bij een N-NO windkracht 3 behaalde 
de duif van R. Koers een snelheid 
van 1252 mpm. Uitslag: 1 R. Koers 
13.24.36, 2 L. Te Stroet 13.28.01, 9 
E. Koers 13.44.54, 12 G. Duitshof 
13.45.34, 14 C. Te Stroet 13.46.37, 15 
A.H.J. Peters 13.46.40.

D u i v e n b e r i c h t e n  3 1  m e i  2 0 1 4

Bronckhorst - Uitslagen van 
wedvluchten van de vier duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst: PV De IJsselbode 
uit Steenderen, PV De Koerier uit 
Zelhem, PV Vorden en PV Steeds 
Sneller Hengelo Gld.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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FEESTEN
PINKSTER
OOSTERWIJKSE

TREKKERTREK
&

8JUNI

KIEK NOW US

7JUNI

ACHTERHOEKSE 
MUZIEK FABRIEK

TREKKER TREKTRUCK PULLING

20:30

10:00

20:30

19:00

&

Z E L H E M

WWW.BVOOSTERWIJK.NL

 

Showroommodellen

Restpartijen

Beursmodellen

Inruilmeubelen DIRECT LEVERBAAR
GRATIS GELEVERD!

IN GELDERLAND & OVERIJSSEL

10% KORTING
OP HET GEHELE

ASSORTIMENT!!

www.ak-ziemeubelhal.nl

WEGENS SUCCES VERLENGEN WIJ ONZE 

MAGAZIJN OPRUIMING TOT EN MET 14 JUNI 2014!!

Winkelskamp 2
Hengelo Gld.
T. 0575 460105

Geopend:
Vrijdag      10.00 - 21.00 uur
Zaterdag   09.30 - 17.00 uur

MEGA MAGAZIJN OPRUIMING

TIJDELIJK GRATIS UPGRADE VAN  
CLIO HATCHBACK NAAR CLIO ESTATE 
NÚ BIJ HERWERS

www.herwers.nl/renault

TĲDELĲK GRATIS UPGRADE VAN  

HATCHBACK NAAR ESTATE + FREESTYLE 
JOUW NIEUWE CLIO TOT € 1.000,-

CUSTOMIZABLE INTERIEUR EN EXTERIEUR
MULTIMEDIA- EN NAVIGATIESYSTEEM MET TOUCHSCREEN
EFFICIËNTE MOTOREN

HERWERS RENAULT DE BESTE DEALER, DE BESTE DEALS
DOETINCHEM  EDISONSTRAAT 79 TEL. (0314) 32 72 02
NEEDE  HAAKSBERGSEWEG 102  TEL. (0545) 28 00 00
ZEVENAAR  KELVINSTRAAT 2  TEL. (0316) 52 35 23

SALON DE PROMOTION T/M 7 JUNI 

Actieperiode Salon de Promotion loopt van 2 tot en met 7 juni 2014. Bepalend is de datum waarbij de aankooporder bij Renault Nederland binnenkomt. De auto dient uiterlijk 31 januari 2015 gekentekend te zijn. Afbeeldingen die in deze advertentie zijn gebruikt kunnen 
afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. De gecommuniceerde bijtellingbedragen zijn gebaseerd op de meest gunstige bijtelling van het betreffende model op basis van de 42% belastingschijf. 
Alle personenautoprijzen en diensten zijn inclusief BTW en BPM en exclusief kosten rijklaar maken. Vraag altijd uw dealer naar de exacte details voor uw persoonlijke situatie. Het vermelde maximale “Freestyle jouw nieuwe Renault” bedrag is inclusief btw en alleen geldig 
bij particuliere klantorders en zijn niet geldig i.c.m. de doorlopende All-in-One aanbiedingen. De hoogte van het “Freestyle jouw nieuwe Renault” bedrag is afhankelijk per model. Het “gratis upgrade” aanbod is alleen geldig voor particuliere klantorders voor Renault Clio 
Estate, Mégane Estate, Laguna Estate en Grand Scénic. Een nieuwe Renault Clio, Mégane of Laguna Estate voor dezelfde prijs als een Renault Clio, Mégane of Laguna Hatchback, of een Grand Scénic voor de prijs van een Scénic. De hoogte van het “gratis upgrade“ aanbod 
varieert per model op basis van de meerprijzen en is voor een Clio Estate en Mégane Estate € 1.000,- incl. BTW en is voor een Laguna Estate en Grand Scénic € 1.200,- incl. BTW. Vraag uw dealer voor meer informatie en bekijk 
de algemene voorwaarden op renault.nl. Min./max. verbruik: 3,2-5,2 l/100 km. Resp. 31,3-19,2 km /l. CO2 83-120 g/km.

RENAULT CLIO VANAF € 13.990,-
NETTO BĲTELLING VANAF € 81,- PER MAAND
EXCL. KOSTEN RĲKLAAR MAKEN
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Hengel ze binnen!
voordeel in en uit Hengelo

Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.
Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nl

Hengelo gld

SLIMBELLY
Lokale vetverbranding 

tot 8 cm minder 
buikomvang in 4 weken tijd.

4+2 
weken 
gratis

NU

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

Sportcentrum AeroFitt is
hoofdsponsor van zwembad ‘t Elderink!

Aqualessen bij zwembad ‘t Elderink 
volg je GRATIS met je 

AeroFitt (zomer)abonnement!

www.aerofitt.nl

AQUA
LESSEN

* Actie geldig tot en met 30 juni 2014

OP=OPactie
JUNI

Steenderenseweg 11 Hengelo GLD
T: 0575 46 21 39  
info@goossensatomica.nl
www.goossensatomica.nl

Dames zomer-, 
fleece- en softshell 

jassen 

Heren zomer-, 
fleece- en 

softshell jassen

25% 
korting

* Actie geldig tot en met 30 juni 2014

OP=OPactie
JUNI

Nu voor

Bellagio aluminium tuinset
4 santiago stoelen en tafel florence 180x100  

€ 699,- 

Steenderenseweg 11 Hengelo GLD
T: 0575 46 21 39  
info@goossensatomica.nl
www.goossensatomica.nl

E-Bike Testdag

Kom testfietsen op ons testparcours
Tijdens Energie(K)Vorden

achter de c1000 op de parkeerplaats

      de winkel is open vanaf 11 uur

 

       9-juni-2014

2e Pinksterdag
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Een avond waardoor je er weer een 
tijdje tegen kunt en met ‘gelijkge-
stemden’ lekker geniet van heerlijk 
eten op een bijzondere locatie, aan-
gevuld met een vleugje cultuur. De 
mensen zelf zijn een belangrijk in-
grediënt. Leuk, inspirerend, gezellig. 
Dat dit niet onopgemerkt is gebleven 
blijkt uit het volgende: Voor het TV 
programma Groeten uit Gelderland 

van Omroep Gelderland zullen er op-
names worden gemaakt op de, nu nog
geheime, locatie in Hengelo op 27 ju-
ni. En ook de Stichting Hanzefeesten
Doesburg plakt aan het mooie evene-
ment op 14 juni een avond Gaon vast.
Voor de lezers van Contact een mooie
gelegenheid om ‘lekker dichtbi-j’ een
avond te ontspannen. Opgave via de
website www.gaon.nl.

Gaon! Etten op TV en op de 
Hanzefeesten

Hengelo - Iedereen is op zijn tijd op zoek naar ontspanning. Wie daar-
bij kiest voor iets wat typisch past bij de identiteit van de Achterhoek,
de streekproducten, de mensen, kortom de kwaliteit van leven komt
als snel uit bij Gaon! Een impulsieve ingeving waar je gewoon aan toe
moet geven, en dan zie je wel wat er gebeurt. Denk er niet te veel bij
na, het komt altijd goed.

Het mannenkoor is dan ook dank-
baar voor de financiële bijdrage van 
Rabobank Graafschap-Midden, VSB 
Fonds en het Prins Bernard Cultuur-
fonds. Maar ook de vaste sponsoren 
hebben hiertoe bijgedragen. Voor de 
oude koorkleding is een bestemming 
gevonden. Het wordt de COEH (Stich-
ting Commissie Oost Europa Hengelo 
Gld.). Zij versturen het naar een con-
tactpersoon in Roemenië en zij zorgt 
voor de uitgifte van de kleding. Een 
zekerheid dat het goed terecht komt. 
Het koor o.l.v. Marc Buijs zal deze 
avond weer zorgen voor een afwisse-
lend programma. Met aan de piano 
Rick Helmes. Er zijn ook een aantal 
nieuwe nummers ingestudeerd die 
men deze avond dan ten gehore zal   

brengen o.a. uit de 5e Messe van 
Charles Gounod, Nella Fantasia en 
een drietal Jiddische liederen. Maar 
ook naar  bekend repertoire zal men 
kunnen luisteren. 
Het concert begint om 20.00 uur in 
Cultureel Centrum de Brink. Door de 

verbouwing van Brink is de toegang 
tot de zaal aan de achterzijde. De zaal 
is open om 19.30 uur. De toegang is 
gratis. Wel zal er na afloop een col-
lecte worden gehouden. 

Zie ook www.mannenkoorzelhem.nl

Zomerconcert Chr. Mannenkoor Zelhem
Zelhem - Op zaterdag 14 juni tij-
dens het Zomerconcert van het 
Chr. Mannenkoor Zelhem zal de 
nieuwe koorkleding worden ge-
presenteerd. Het is gelukt om de 
financiën rond te krijgen voor de 
aanschaf van nieuwe kostuums. 
Na 15 jaar was dit ook echt wel 
nodig.

André: “Ik werkte destijds in een fa-
briek waar meubels in series werden 
gemaakt. Mijn hart ging meer uit 
naar het maken van maatwerk. In 
2005 kon ik hier aan de Schuttestraat 
een werkplaats huren, die ik in 2009 
heb aangekocht. Het was keihard 
werken om een klantenkring op te 
bouwen. De eerste jaren waren heel 
stabiel, in 2010 werd de recessie voel-
baar en was dat voor mij gewoon een 
slecht jaar. Per 1 oktober 2013 heeft 
Erik Dimmemdaal zich als compag-
non bij De Bovenste Plank ingekocht 
(VOF). Verder hebben wij in Frank 
Bulten een goede medewerker”.

Erik: “André en ik vullen elkaar goed 
aan. Bij de opdrachten die binnenko-
men handelt één van ons beiden het 
gehele project af. Indien nodig vul-
len wij elkaar aan. Dat functioneert 
goed”, zo zegt hij. André Garritsen: 
“Op dit moment verloopt alles naar 
wens, wij hebben een orderporte-
feuille van acht tot tien weken en 
daar zijn we heel tevreden mee. Ons 
uitgangspunt is kwaliteit leveren van 
de bovenste plank, waarbij het na-
komen van afspraken bij ons hoog 
in het vaandel staat”, zo zegt hij. De 
klantenkring beperkt zich niet al-
leen tot Vorden en omgeving maar 
bevindt zich ook daar buiten. Het 
bedrijf is ook op internet zeer actief: 
www.debovensteplank.com.

Hoofdmoot is de meubel en interi-
eurbouw op maat. André Garritsen: 
“Ons bedrijf heeft een jarenlange er-
varing in het vervaardigen en plaat-
sen van maatwerk meubels. Wat de 
klant in gedachten heeft, maken wij 
in stijl en afgestemd op het budget 
van de klant. Een eerste oriëntatie op 
nieuwe meubels doen wij graag bij 
de opdrachtgever thuis. Wij meten 
ter plekke en werken het idee van 
de klant snel uit”, zo zegt hij. Bij De 
Bovenste Plank worden bijvoorbeeld 
ook boomstamtafels gemaakt, boe-
kenwanden, kasten op maat, maat-
keukens, inbouwkasten e.d. Ook 
tuinhuisjes, terrasvonders of houten 
speelgoed is voor De Bovenste Plank 
geen onbekend terrein.
Beide ondernemers krijgen bij de uit-
oefening van hun beroep steun van 
het thuisfront. Iedere maand is er een 

werkbespreking waarbij Edith (echt-
genote van André en Renate, echtge-
note van Erik, eveneens aanschuiven. 
Beide dames verrichten bij De Boven-
ste Plank ondersteunende admini-
stratieve werkzaamheden. Richting 
de toekomst zijn André Garritsen 
en Erik Dimmendaal het duidelijk 
eens: “Ervoor zorgen dat De Bovenste 
Plank een gezond bedrijf blijft”.

De Bovenste Plank viert jubileum met actie
Vorden - André Garritsen en Erik 
Dimmemdaal, compagnons in 
het bedrijf De Bovenste Plank, 
willen het tienjarig bestaat met 
het houden van een actie, extra 
luister bijzetten. Klanten krijgen 
namelijk bij besteding van 2500 
euro, een tweepersoons- verras-
singsdiner bij hotel Bakker aan-
geboden. De Bovenste Plank is 
een initiatief van André Garrit-
sen die in 2004 in Lochem zijn 
toen nog eenmansbedrijf startte.

Er werd uitleg gegeven over de ver-
zorging van het kalf, het invullen 
van het boekje en de veterinaire eisen 
waaraan men moet voldoen. Verder 
kregen de kinderen instructie over 
het wassen en scheren van het kalf 
en hoe ze het kalfje moeten ”voor-
brengen” (rondje lopen), dit mochten 
ze later nog oefenen.Als de jury twee 
keer op huisbezoek is geweest dan 

volgt de centrale eindkeuring. Deze
is op zaterdag 23 augustus bij Cam-
ping de Warnstee van de familie Ro-
zendaal aan de Lankhorsterstraat 34
in Wichmond. 
Mochten er nog kinderen willen mee-
doen, die kunnen zich alsnog opge-
ven bij Gerreke Boschloo 0620254932
of per mail kocbronckhorst@gmail.
com.

Instructieochtend kalfjes

Vorden - Op zaterdag 24 mei heeft de kalveropfokclub een instructie-
ochtend gehouden bij de Fam. Zents aan de Ruurloseweg in Vorden.
Voorzitster Annet Harenberg opende de ochtend en nam het pro-
gramma door.

Er zullen ongeveer 50 kramen gevuld 
worden met boeken, kleding, ijzer-
waren, speelgoed, antiek, huishoude-
lijke artikelen etc. De rommelmarkt 
wordt gehouden op Sportpark De 

Meisterskamp (voetbalvelden in Hal-
le), Roggestraat 50 in Halle. De aan-
vang is 11.00 uur en de entree is 2 eu-
ro inclusief een kopje koffie of thee. 
Heeft u nog spullen voor deze rom-
melmarkt dan horen wij dit graag. 

U kunt contact opnemen met 
Gerard Wielheesen 0314 622834, 
Herman Roenhorst 0314 631709 of 
Henk Braakhekke 06 53247848.

Boeken- en rommelmarkt 
SV Halle
Halle - Op zondag 22 juni houdt 
SV Halle weer haar jaarlijkse rom-
melmarkt. Het hele jaar zijn vele 
vrijwilligers bezig om de spullen 
op te halen en te sorteren.

Op de vraag waarom de program-
mering van ‘De Dansvloer’ op zater-
dag uit 100% vrouwen bestaat heeft 
Tante Rikie een geëngageerde reactie. 
“Ik maak mij al jaren hard voor de 
positie van vrouwen binnen de mu-
ziekindustrie en het zakenleven. Op 
de Zwarte Cross is geen glazen pla-
fond en dat vieren we op de zaterdag 
met een line-up van sterke vrouwen. 
Ik ben heus niet de enige zelfstandige 
tante hoor!”, aldus Rikie.

De dames van ‘De Dansvloer’
Miss Monica (NL – techno), Lady Aida 
(NL – techno/tech house/electro), Ra-
ving George (BE – techno), Spacegirls 

(NL – Chicago house/new beat/Italo 
disco), Lisa Koolen (DUI - tech-house/
deep-house), Delicatesse (NL – Ber-
lin minimal/techno), Miss Bunty (NL 
– “Shirley Bassey on acid”) and last 
but not least: Tante Rikie (NL –  Hum-
melse heide house)

‘Dancemuziek is inspirerend en 
leerzaam!’
Duizendpoot Tante Rikie begint met 
dit optreden aan een nieuw hoofd-
stuk in haar leven. Naast festivaldi-
rectrice bestiert ze al enige tijd een 
evenementenorganisatie (De Feest-
fabriek), een platenmaatschappij 
(Tante Rikie Records), lanceerde ze 

in 2013 een damestassenlijn gemaakt
van gerecyclede festivalzeilen en
brouwde ze het drankje ‘Nozem Oil’.
Met haar DJ act keert ze terug naar
haar grote liefde: de bühne. Hier was
ze van 1992 t/m 2007 bijna wekelijks
te vinden met rockband Jovink & The
Voederbietels. “Natuurlijk stond ik
de afgelopen jaren nog wel eens tij-
dens de Zwarte Cross op een podium,
maar dit waren meer ceremoniële ge-
legenheden. Ik miste ‘de planken’ als
artistieke uitlaatklep steeds meer!”,
aldus de festivaldirectrice. “In de loop
der jaren ben ik verslaafd geraakt aan
het effect dat muziek op het publiek
kan hebben. Met dancemuziek be-
geef ik mij op een nieuw terrein en 
het is inspirerend en leerzaam voor 
mij als mens en artieste.” 

Meer info:
www.zwartecross.nl

‘De Dansvloer’ 100% vrouw op Zwarte 
Cross zaterdag!
Lichtenvoorde - Op zaterdag 26 juli zal de programmering van de 
Zwarte Cross danceweide ‘De Dansvloer’ volledig bestaan uit vrouwen. 
Daarnaast zal Zwarte Cross festivaldirectrice Tante Rikie een speciale 
DJ set ten gehore brengen als één van de headliners van deze festival-
dag.
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Onweer, bliksem
zwaar gedonder
‘t Is natuurgeweld
dat ik bewonder
Respect voor die geladen wolkenstrook

Bang hoef ik niet te zijn
Want als ik bang ben
onweert het ook

J. Wagenvoort

Om tegen half twee gingen de mu-
ziekanten van de blaaskapel de Bloas-
köppen na hun optreden en de boe-
rendansgroep Wi’j Eren ’t Olde uit 
de Velswijk op weg om gezamenlijk 
de gemaakte broden te gaan opla-
den. Ruim een kwartier later kwam 
de dansgroep met de muziekkapel 
weer terug met een, volgeladen rog-
gebroodwagen, die door de Zelhemse 
diaconie was versierd. In de stoet was 
een mooi rijtuig toegevoegd van Stap 
en Draf, die burgemeester Aalderink 
naar de plaats van de broodweging 
bracht. 
Voordat burgemeester Aalderink de 
podiumwagen opging, kregen hij en 
de koetsiers eerst een borreltje aan-
gereikt door voorzitter Henk Waarlo 
en secretaris Gerhard ten Bokkel van 
de Stichting Historische broodweging 
Muldersfluite. Op de podiumwagen 
hadden de afgevaardigden van de 

kerkgenootschappen al plaatsgeno-
men, die éénmaal per vier jaar door 
roulatie de opbrengst ontvangen. Dit 
jaar ging de opbrengst van de rog-
gebroodveiling naar de Voedselbank 
in Zelhem. De oproep om bij de aan-
schaf van roggebrood hieraan te den-
ken heeft geholpen. 
De notabelen werden allen eerst 
voorzien van een kopje thee met een 
koekje, gevolgd door het uitreiken 
van Goudse pijpen met tabak en een 
glas rode wijn. Intussen werd het 
opgehaalde roggebrood afgeladen 
en door de leden van de boerendans-
groep Wi’j Eren ’t Olde op het po-
dium gezet. Burgemeester Aalderink 
vertelde in het kort over het ontstaan 
van deze traditie en bood later zelf 
mee op een groot roggebrood. Er was 
door de cijnsplichtigen dit jaar 680 
pond roggebrood opgegeven bij bak-
ker Sloot.

Daarna werden een aantal broden 
gewogen. Het zwaarste brood 32 
pond, werd geleverd door boerderij 
Honnekink en beloond met 2 flessen 
wijn. Het geleverde brood bracht € 
110,00 op. Het tweede brood van 31 
pond werd geleverd door Dhr. H.J. 
Ruiterkamp van boerderij Beijerink. 
Dit brood bracht bij de veilingmees-
ter F. Ruiterman ook € 110,00 op en 
ging naar de diaconie van Zelhem die 
het bestemde voor de voedselbank. 
Het derde zwaarste brood, 30 pond, 
is geleverd door Dhr. R. Fokkink van 
boerderij Massink in de Dunsborg en 
was goed voor één fles wijn. Dit brood 
bracht € 100,00 op en werd gekocht 
door de diaconie uit Hengelo. Secreta-
ris Gerhard ten Bokkel kon de flessen 
wijn uitreiken aan de cijnsplichtigen 
of hun afgevaardigden met de groot-
ste broden.
Bakker Sloot levert al sinds 1919, 
generaties lang het roggebrood voor 
de cijnsplichtigen en had een snijma-
chine meegebracht waar velen met 
handkracht zijn eigen brood kon 
snijden of hulp bij het snijden kreeg. 
Velen gingen tevreden met een ge-
sneden brood onder de arm naar 
huis. De broodweger/penningmeester 
Harry Somsen van de Stichting was 
tevreden over de geslaagde dag die 
mede mogelijk gemaakt werd door 
de vrijwilligers, demonstrateurs en 
vooral niet te vergeten “cijnsplichti-
gen” die aan deze eeuwen oude tradi-
tie meewerken en het als een familie 
eer zien, een bijdrage te kunnen leve-
ren aan de broodweging.
De traditie van het brood leveren en 
wegen is ook dit jaar weer gelukt, 
zeker voor het goede doel: de voed-
selbank, die hiervan profiteert. Zij 
zagen vele broden naar hun toe gaan 
en krijgen een geldbedrag. Het is 
goed dat deze unieke traditie in stand 
wordt gehouden en het bestuur van 
de Historische Broodweging Mulders-
fluite is steeds bezig om samen met 
de cijnsplichtigen het evenement te 
behouden. Daarnaast bedankten zij 
ook de sponsoren die deze rogge-
brood weging mede mogelijk maak-
ten.

Veel belangstelling traditionele 
broodweging Muldersfluite

Zelhem - De eeuwen oude traditionele Roggebroodweging bij de Mul-
dersfluite aan de weg van Zelhem naar Hengelo, op Hemelvaartdag, 
trok ook dit jaar veel belangstellenden en kopers ondanks het min-
der mooie weer. Vanaf 12.00 uur waren de vrijwilligers in de kramen 
van de Oudheidkundige verenigingen Salehem en het museum Sme-
dekinck, het Chr. Oratorium koor uit Zelhem, O.H.V. Hengelo en de 
Imkervereniging “De Vooruitgang” uit Hengelo. Zij waren druk in de 
weer met het promoten van hun meegebrachte artikelen. In de grote 
tent van de Marktcommissie en een aantal kramen was het goed toe-
ven bij demonstrateurs van oude spelletjes, midwinterhoornblazers 
en kunstschilders etc. Er was door museum Smedekinck een groot 
terras ingericht en er waren wafels, koffie en frisdrank te koop.

Dit jaar nemen er nóg meer tuinen 
deel. Naast Drempt, Hummelo en 
Keppel zijn ook tuinen in en rondom 
Zelhem, Hengelo (Gld) en Doesburg 
open. U kunt genieten van allerlei 
verschillende tuinen van groot tot 
klein, van boeren- tot stadstuin, van 
moes- tot siertuin. De tuineigenaren 
zullen u gastvrij ontvangen en zien 
er naar uit hun tuinverhalen met u 
te delen.
Bij de toeristische ondernemers én 
bij de deelnemers zelf vindt u boek-
jes, waarin alle tuinen (met enige 
achtergrondinformatie) zijn opgeno-

men. Op de dag zelf zijn de deelne-
mers herkenbaar aan een banner. 
Daarnaast vindt u alle informatie op
www.achterommetjes.nl onder knop
‘tuinen & natuur’. Naast een bezoek
brengen aan de tuinen kunt u ook
natuurwandelingen in het gebied
maken. Er zijn enkele nieuwe routes
uitgezet, waarin natuurpaden zijn
opgenomen, die erg de moeite waard
zijn om eens te lopen.
Hebt u vragen of wilt u nadere infor-
matie, dan kunt u een email sturen
aan de organisatie via 
natuurentuinen@gmail.com.

‘Open Tuinen’ weekend

Bronckhorst - Na het succes van 2013 organiseert het Toeristisch Plat-
form DHK dit jaar opnieuw twee ‘Open Tuinen’ weekenden in de re-
gio. Er is inmiddels hard gewerkt om alles voor te bereiden. Het eerste
‘Open Tuinen’ weekend is met Pinksteren op zaterdag 7 en zondag 8
juni. Gedurende dat weekend kunt u niet alleen open tuinen bezoe-
ken, maar ook tuinen van particulieren! En dat is bijzonder.

De inschrijving is reeds gestart, en de 
werkgroep beachvolleybal is al druk 
bezig met de voorbereidingen. Heb je 
zin in een sportieve en gezellige dag, 
geeft je dan snel op. Dit kan nog tot 
en met 22 juni.

Vrijdagavond wordt er gestart met 
het 2 x 2 toernooi. In deze klasse is 
er een dames en heren poule, waar-
in ze 2 tegen 2 spelen. Deze nieuwe 
klasse is voor de echte fanatiekeling 
natuurlijk een fantastisch beach on-

derdeel. Op de zaterdag morgen zal
gestart worden met de Mini’s die het
zogenaamde “Cool Moves Volleybal”
(CMV) spelen en de ABC Jeugd tot 18
jaar in teams van 4 spelers. 
Zaterdagmiddag wordt er gestreden
om de “Marvo-Beach-Cup”. In die
klasse spelen de meer prestatiegerich-
te dames- en herenteams en wordt er
nauwer volgens de regels gespeeld.
Dit is bedoeld voor competitiespe-
lers, waarbij het niveau gemiddeld
rond de 1e - 2e klasse ligt en gespeeld
wordt in teams van 3 personen.
Zondag staat geheel in het teken van
recreatief beachvolleybal voor bedrij-
ven-, vrienden- en familieteams. He-
ren- en damesteams spelen 3 tegen 3,
mixed teams spelen 4 tegen 4. 
Voor meer informatie kunt u ook te-
recht op de website www.marvo76.nl

18 t/m 20 juli in Mariënvelde  

Beachvolleybaltoernooi
Mariënvelde - Volleyballiefheb-
bers kunnen zich nog aanmelden 
voor het 18e Marvo’76 beach vol-
leybaltoernooi op vrijdag 18, za-
terdag 19 en zondag 20 juli 2014 
(weekend voor de Zwarte Cross) 
op het Kerkplein in Mariënvelde.

STUUR UW PERSBERICHT NAAR REDACTIE@CONTACT.NL  

DEADLINE: VRIJDAG OM 12.00 UUR.

Ter inspiratie heeft de Bibliotheek 
West Achterhoek 30 bloedstollende 
boekentips op een rijtje gezet. Een 
tip voor iedere dag van de maand. 
Reserveer online of vraag ernaar in 
de Bibliotheek. Ook maakt u in de 
maand juni kans op één van de tien 

spannende-boeken-verwenpakketten 
t.w.v. 100 euro. Leen in de maand ju-
ni een spannend boek en lever de uit-
leenbon in via de speciale dropbox in 
de Bibliotheek - voorzien van naam, 
mailadres en telefoonnummer. Mee-
doen kan zo vaak u wilt.

Geschenkboek: De Amerikaanse best-
sellerauteur Tess Gerritsen schrijft 
het geschenkboek Incendio voor Ju-
ni - Maand van het Spannende Boek 
2014. In deze maand krijgen klanten 
het boek cadeau van de boekhan-
delaar bij besteding van ten minste 
€ 12,50 aan Nederlandstalige boeken. 

Meer informatie vindt u op onze 
website www.bibliotheekwestachter 
hoek.nl of op www.maandvanhet 
spannendeboek.nl.

Juni: maand van het spannende boek
Bronckhorst - Van 30 mei tot en met 30 juni wordt voor de 26ste keer 
de Maand van het Spannende Boek gehouden. Spannende boeken vor-
men een populair genre. De Bibliotheek beschikt over een enorme 
collectie spannende boeken. Goed voor uren leesplezier, om heerlijk 
te ontspannen.

Het inzamelen van huishoudelijk af-
val is een wettelijke taak van de ge-
meente. Ieder huishouden is ook wet-
telijk verplicht om het huishoudelijk 
afval aan de gemeente aan te bieden. 
Bronckhorst kent het zogenaamde 
“volume- en frequentiesysteem”. 
Huishoudens betalen een vast tarief, 
het zogenaamde vastrecht, en een 
variabel deel. Het vastrecht is voor 
ieder huishouden gelijk. Het varia-
bele deel is afhankelijk van de grote 
van de containers en het aantal ke-
ren dat deze aan de weg wordt gezet 
om te legen. Dit legen is een bron van 
onenigheid tussen de burgers en de 
gemeente. Regelmatig klopt de afre-
kening van de gemeente volgens de 
burgers niet. Vaak worden teveel ke-
ren berekend dat de container aan de 
weg zou hebben gestaan, terwijl vol-
gens de burger dit aantal niet klopt. 
Bij de gemeente kan men een over-

zicht krijgen van het aantal keren dat 
de container is geleegd. Een deelne-
mer aan het onderzoek verwoord het 
aldus: “De afrekening van de groene 
container over 2013 niet ontvangen. 
Na een e-mailtje alsnog per e-mail 
een overzicht ontvangen. Dit klopt 
echter niet met mijn eigen admini-
stratie. Drie keer teveel gerekend. Je 
kunt niet in beroep. Het gaat mij niet 
om dat kleine bedrag maar ik vind 
het raar dat de gemeente ervan uit-
gaat dat zij alles goed registreren. De 
burger trekt sowieso aan het kortste 
eind”. Het is van belang dat de bur-
ger kan vertrouwen op de gegevens 
van de gemeente. Het zelf bijhouden 
van de keren dat de containers zijn 
geleegd is een goede zaak en men kan 
aan de hand van de data aantonen 
wanneer de containers aan de weg 
zijn gezet. Veel panelleden vinden 
het volume-en frequentiesysteem te 

duur. De angst voor het toenemen 
van zwerfafval is een veel gehoord 
geluid. “Er is nu heel veel zwerfafval” 
aldus een deelnemer.
Behalve commentaar hadden de deel-
nemers ook verbeteringen voor de af-
valinzameling. Vaak werd de sugges-
tie voor een container voor blikafval 
bij een milieuparkje genoemd. Het 
goed scheiden van afval mag volgens 
sommigen ook wel beloond worden. 
Verder moet nog meer dan nu het ge-
val is de vervuiler betalen, is een vaak 
gehoorde opmerking. Het invoeren 
van het ophalen van grofvuil is ook 
een wens van een aantal panelleden, 
evenals het gratis kunnen wegbren-
gen of laten ophalen van veel groen-
afval, bijvoorbeeld na het snoeien.
De gemeente kan met deze resul-
taten van het panel aan de slag om 
het huidige systeem te verbeteren of 
om aanpassingen door te voeren. De 
gemeente Bronckhorst hoopt dat de 
resultaten van dit onderzoek kunnen 
bijdragen aan betere plannen en be-
sluitvorming die de inwoners, onder-
nemers en maatschappelijk organisa-
ties in Bronckhorst ten goede komen.

‘Bronckhorst Spreekt’ heeft gesproken
Bronckhorst - In de maanden maart en april hield de gemeente 
Bronckhorst weer een online onderzoek. Het onderzoeksthema was 
ditmaal onder andere de afvalinzameling. Aan het onderzoek hebben 
906 panelleden meegedaan, 446 vrouwen en 460 mannen uit een totaal 
van 1376 panelleden. De respons bedroeg 65,8 procent.



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

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

GEZOCHT:
trainer/trainster recreatieve gymnastiek

Gymnastiekvereniging Achilles is met ingang van 2 september 2014 
op zoek naar leiding voor de lesuren van jongens en meiden gymnastiek. 

Op dinsdagmiddag vanaf 15.30 uur komen er elk uur kinderen in 
verschillende leeftijden de basisbeginselen van de gymnastiek oefenen.
In de les is er een mix van turnonderdelen en speloefeningen. 

Wat vragen wij:
-  Enthousiast en gedreven.
-  Goede omgang met kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 12 jaar.
-  Creatief en ondernemend.
-  Afgeronde Gymnastiek Leider 3 of een behaald opleiding aan de ALO, 
 het CIOS, ROC Sport. 
-  Beschikbaar is op dinsdagmiddag vanaf 15.30 uur.

De mogelijkheid bestaat om, in overleg, meer uren les te geven, 
namelijk aan wedstrijdturnsters en een jongensgroep. 
Klinkt dit als een uitdaging, dan zijn wij op zoek naar jou.  
Reactie graag naar secretariaat@achilles-hengelo.nl

Achilles
Gymnastiekvereniging Hengelo Gld.

www.achilles-hengelo.nl

Opgericht: 17 mei 1926
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info

Ideeën volop tijdens de eerste bijeen-
komst van het  project ‘Vitale kern 
Hengelo, de ondernemers aan zet!’ 
van de Hengelose Ondernemers 
Vereniging (HOV). Tientallen onderne-
mers en andere belangstellenden wa-
ren maandag 26 mei naar Ons Huis 
gekomen om met elkaar te brainstor-
men over de toekomst van het cen-
trum.

Het project is één van de 12 projecten die 
door de provincie Gelderland werd geho-
noreerd in het kader van de regeling 
’Ideeëngenerator Krimp’. De provincie 
zoekt naar nieuwe ideeën die helpen bij de 
aanpak van krimpvraagstukken. 
De avond werd ingeleid met presentaties 
van Martin Stor van het Achterhoeks 
Centrum voor Technologie en Moniek 
Otten van IAA Stedenbouw en Landschap. 
Laatstgenoemde vertelde de aanwezigen 
over de centrumschouw die zij in Hengelo 
hield. Aan de hand van beelden liet Otten 
zien hoe Hengelo zich de laatste decennia 
heeft ontwikkeld. 
Het dorp heeft een natuurlijke groei door-
gemaakt die zich vanaf de kerk naar buiten 
doorzette. Daardoor lopen de meeste we-
gen weliswaar richting dat middelpunt, 
maar door het instellen van eenrichtings-
verkeer raakt men de oriëntatie kwijt, zo 
ondervond de expert. Verder viel haar on-
der meer op dat de leegstand ‘best heftig’ 

is, er veel open ruimten zijn, er veel groen 
en parkeergelegenheid is en dat Hengelo 
rijk is aan historische gebouwen en monu-
menten. Deze zijn volgens haar ook goed 
verspreid over het centrum.
De input van Martin Stor en Moniek Otten 
gaf de ondernemers kennelijk veel inspira-
tie. Op het eind van de avond lagen er 30 
ideeën op tafel om de kern van Hengelo 
vitaal te houden. Als de wil om samen te 
werken er is, liggen er voldoende kansen, 
zo luidde de conclusie. Daarbij valt te den-
ken aan het profileren van Hengelo als 
evenementendorp. “Het dorp telt de mees-
te evenementen, maar dat is bij veel men-
sen niet bekend.” Verder wordt er gedacht 
aan digitale etalages, het actiever promo-
ten van streekproducten en het levendiger 
maken van het centrum door meer terras-
sen te creëren.

Na afloop werden er zogeheten Kleine 
Slimme Groepjes (KSG’s) gevormd om de 
beste ideeën verder uit te werken. Er is een 
Centrumgroep, Evenementengroep, Hore-
ca groep, Klantenbindingsgroep en een 
Proaten en rondlopen groep (PR groep).
De tweede werkbijeenkomst is op maan-
dag 7 juli om 19.00 uur. De kerngroep die 
bestaat uit Geraldo Melgers en Tonnie 
Bergervoet van de HOV, Henk Smits, 
Moniek Otten, Marius Schoppink en Carine 
Eelderink,hoopt dan nog meer onderne-
mers te verwelkomen.

Facebook
Tijdens de bijeenkomst  is de Facebook-
pagina ‘Vitale Kern Hengelo’ gepresen-
teerd. Als u de pagina ‘liked’, blijft u op de 
hoogte van de ontwikkelingen en kunt u 
reageren op de zogenaamde ‘posts’ . 
Wilt u zelf een idee opperen en bent u be-
nieuwd naar de reacties? Stuurt u dan een 
email naar carine.eelderink@grontmij.nl of 
info@hcconsultancy.nl. Dan zetten zij dit 
op de Facebookpagina voor u.

De ondernemers zijn aan zet in 
Hengelo

De volgende Breezz verschijnt op dinsdag  
2 september in weekblad Contact. In de 
maanden juli en augustus is er geen Breezz. 
Op deze pagina staat het nieuws van de 
Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB) en de ge-
meente Bronckhorst. Leden van de BKB kun-
nen zelf nieuws aanleveren voor deze pagina 
die maandelijks verschijnt.

De deadline voor het aanleveren van kopij 
van de volgende editie is maandag 25 au-
gustus. Breezz is er voor ondernemers en 
door ondernemers. 

Schroom dus niet om nieuws aan te leveren 
en mail naar: redactie@breezz.info

Volgende Breezz op 2 september

Colofon
Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

Sinds 2009 zijn er gefaseerd werkgroepen 
KVO-B gestart op de bedrijventerreinen in 
Bronckhorst. KVO-B staat voor “Keurmerk 
Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen” 
en wordt begeleid door MKB Nederland. 
Het doel van dit keurmerk is om een sa-
menwerking tot stand te brengen tussen 
lokale ondernemers, politie, brandweer en 
gemeente die een werkgroep vormen die 
zich inzet om uw bedrijventerrein veiliger 
en schoner te maken en te houden. 
Elke 2 jaar wordt een plan van aanpak op-
gesteld waarmee de werkgroep aan de slag 
gaat. Dit plan van aanpak komt tot stand 
door een enquetelijst van ondernemers, 
door de beschikbare incidentencijfers van 
politie en brandweer en door een jaarlijk- 
se rondgang over uw bedrijventerrein 
(schouw). De actiepunten die hieruit voort-
komen worden in het plan van aanpak ver-
werkt.

De werkgroep komt één keer per kwartaal 
bijeen om de voortgang en de actiepunten 
te bespreken. Ook uw tussentijdse opmer-
kingen en klachten worden besproken. 
Naar aanleiding van dit overleg wordt er 
door de werkgroep een nieuwsbrief opge-
steld die naar alle ondernemers op het be-
drijventerrein verzonden wordt. 
Daarnaast organiseert de werkgroep voor-
lichtingsbijeenkomsten mbt brandpreven-
tie en criminaliteit. 

Het resultaat van deze werkgroepen is 
reeds zichtbaar: de terreinen worden scho-
ner en veiliger, er zijn korte lijnen onststaan 
tussen ondernemers onderling maar ook 
met brandweer, politie en gemeente. Een 
schoon en veilig bedrijventerrein is in ie-
ders belang; een prettige werkomgeving 
voor personeel, een nette uitstraling voor 
leveranciers en klanten, daling van crimi-
nalieteit en brandmeldingen en een aan-
trekkelijk terrein voor nieuwe onderne-
mers. 
Een bijkomend voordeel is dat het keur-
merk door steeds meer verzekeraars aan-
leiding is om een korting op de verzeke-
ringspremie te verstrekken. Vraag hiernaar 
bij uw verzekeraar!

Al met al een goed initiatief dat we graag 
met elkaar willen doorzetten. Om het keur-
merk en begeleiding van MKB Nederland 
te behouden wordt van u als ondernemer 
op het bedrijventerrein een bijdrage van 
slechts € 50,= per 2 jaar gevraagd. Dus 
voor €25,= per jaar ontstaat er een veiliger 
en schoner terrein dat u mogelijk met een 
korting op de verzekeringspremie al kan 
terugverdienen.

De werkgroepen verzoeken u om het werk 
voort te kunnen zetten en dat is mogelijk 
door uw bijdrage over te maken. Binnenkort 
ontvangt u hiervoor een verzoek waaraan u 
hopelijk gehoor geeft. Bij voorbaat dank!

Financiering KVO-B 

Hengelose ondernemers brainstormen over de toekomst van hun dorp.

Uw adres voor:
 IJzerwaren (ook alles per stuk)

 Gereedschappen
 Hout en plaatmaterialen
 Tuinhout (alles op maat gezaagd)

 Sterk in technisch materiaal
 Persoonlijke bediening
 Wij denken nog met u mee

 en geven graag advies
 Blijvende verkoop en vullen

 van progaangasflessen

Indoor

Kofferbakverkoop

Grootste indoor kofferbakverkoop 
van de Achterhoek

Wanneer: 2e Pinksterdag 9 juni 2014
Waar:  Enkweg 17b
  7251 EV Vorden
Kosten: Auto   € 15,-
  Auto met aanhanger € 20,-
  Bus   € 20,-
  Bus met aanhanger € 25,-
Uitstallen tussen 8:00 en 10:00 uur

Aanmelden kan via: www.deboedelhof.nl/kofferbakverkoop

De markt is open van 10:00 tot 16:00 uur:
Entree € 2,- p.p. (t/m 12 jaar gratis)

Ook in 
Vorden:NKSkeeler

Marathon
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Op zondag 8 juni, Eerste Pinksterdag, 
zijn er grote Trekkertrekwedstrijden, 
eveneens op het terrein aan de Hoge-
veldweg in Zelhem. Aanvang 10.00 uur. 
Verschillende klassen zullen een poging 
wagen voor de sleepwagen. Dit jaar zal 
er getrokken worden op een nieuw ter-
rein met drie banen dus met drie sleep-
wagens, namelijk: de Next Mission, Ba-
lance of Power en ForFarmers. Er is een 
record aantal deelnemers (ongeveer 190) 
die een poging wagen om de eindstreep 
te halen. Ook voor de sportklasse die in 
het middagprogramma aan de start ver-
schijnen is veel belangstelling, met o.a. 
een nieuwe sportklasse de 2500kg. Ook 
zal er een grote Oldtimershow zijn en 
kindervermaak, met de nieuwe attractie: 
de Sweeper. Dus een leuk dagje uit voor 

het hele gezin. De toegang is € 6,00 per
persoon en kinderen t/m 12 jaar gratis. 
Zondagavond 8 juni worden na de Trek-
kertrekwedstrijden de Oosterwijkse
Pinksterfeesten afgesloten met een gran-
dioze feestavond in de feesttent op het 
terrein, aanvang 20.30 uur. Hier zal de 
topformatie Kiek Now Us op het podium
verschijnen. Kiek Now Us is een rock ‘n
roll band met zijn wortels in de Achter-
hoek, die met een mengeling van dialec-
trock, ouderwetse rock ’n roll en eigen
werk elke tent op zijn kop zet. Voor aan-
vang en tijdens de pauze zal DJ Martin
het geheel muzikaal omlijsten. Toegang
€ 10,00. p.p. Parkeren is het hele week-
end gratis. 

Voor meer info www.bvoosterwijk.nl

Grote Truckpulling en 
Trekkertrekwedstrijden in 
Zelhem

Zelhem - Op zaterdag 7 juni organiseert Buurtvereniging Oosterwijk in Zel-
hem ook dit jaar weer een grote Truckpulling wedstrijd. Truckers uit het
gehele land komen naar Zelhem om te trekken voor het landelijke punten-
klassement, meetellend voor het Nederlands Kampioenschap op het terrein
aan de Hogeveldweg in Zelhem. Aanvang 19.00 uur. Na afloop is er feest 
in de feesttent, m.m.v. Achterhoekse Muziekfabriek. De diskjockeys van 
de piratenzenders Dunsborg FM, Bekveld FM en Splitveer FM gaan vanaf
20.30 uur van start en zullen zorg dragen voor een gezellige feestavond met 
lekkere muziek, gezellige sfeer, gewoon Achterhoeks genieten! De toegang
voor deze Truckpulling  is € 10,00 p.p. inclusief de Feestavond.

De apotheose vond plaats in het finale-
weekend, zaterdag 24 en zondag 25 mei, 
op de biljarttafels van café Coens Tappe-
rij te Keijenborg, de nieuwe thuisbasis 
van BV Velswijk. In twee finalepoules 
streden de acht finalisten om de hoogste 
eer. 
Voor de finale wisten zich te plaatsen: 
Gijs Rijks (Halse Biljartschool) (35/35), die 
in de kruisfinale in 29 beurten de tot dan 
toe ongeslagen Jan Kaak (Ons Genoegen) 
(32/59) duidelijk achter zich liet, en Wim 
Peppelman (Nieuw Rosegaar) (85/85) die 
zijn clubgenoot Han Peppelman (40/56) 
in een sterke partij in 22 beurten ver-
sloeg.
In een door vele belangstellenden bij-
gewoonde spannende finale ging Wim 
Peppelman sterk van start, maar Gijs 

Rijks bleef ook scoren en nam gaande-
weg de partij het voortouw. Hij bereikte
de finish in 25 beurten en liet Wim Pep-
pelman uiteindelijk niet verder komen
dan 63/85 caramboles.
In de strijd om de 3e plaats bleek Han 
Peppelman net te sterk voor Jan Kaak.
De vijfde t/m achtste prijs gingen respec-
tievelijk naar Johan van Campen (Vels-
wijk), Gert Susebeek (Wolfershuus), Jan
Heusinkveld (Nieuw Rosegaar) en Gerrit
Jolink (D’n Draejer).
Beste partij in het finaleweekend kwam
op naam van Han Peppelman (56 ca-
ramboles in 19 beurten gem. bijna 3. In
de voorronden wist Gerwin Peppelman
(Nieuw Rosegaar) zijn 150 caramboles in
15 beurten te realiseren met een hoogste
serie van 94.

Gijs Rijks wint Zelhem Cup

Zelhem - In de afgelopen maand werd door 36 leden van de gezamenlijke
Zelhemse biljartverenigingen traditiegetrouw fel gestreden om de overwin-
ning in de 2014 editie van de Zelhem Cup, dit jaar georganiseerd door B.V.
Velswijk.

 
 
 
 
 
 
 

 
Loonbedrijf Zweverink is voor het onderhoud van 
het machinepark per direct op zoek naar een: 
 
Monteur landbouwmechanisatie M/V  
 
Fulltime (flexibel, geen 8-5 mentaliteit) 
 
Heb jij: 
 

 Minimaal een afgeronde MBO opleiding  
 Aantal jaren werkervaring als monteur  
 Flexibele en zelfstandige houding 
 Affiniteit met de loonwerksector   

 
Dan bieden wij jou: 
 

 Een afwisselende functie 
 Een prettige werksfeer in een informeel 

bedrijf 
 Marktconforme salariëring en 

arbeidsvoorwaarden conform CAO LEO 
 Tijdelijk contract met uitzicht op vast   

 
Ben jij geïnteresseerd in deze functie?  
E-mail dan jou CV en een motivatiebrief vóór  
18 juni 2014 naar dhr. Berendsen, 
info@loonbedrijfzweverink.nl of stuur het naar 
Loonbedrijf Zweverink BV, t.a.v. dhr. Berendsen, 
Heideweversweg 4a, 7255 LV, Hengelo Gld.  
 
 

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Machinebouwer m/v

Ben jij een zelfstandig machine- en/of 
apparatenbouwer?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het maken 
van constructies en apparaten volgens specificatie en 
tekening. Tevens installeer en monteer je zelf de instal-
laties op de locaties. Uiteraard draag je zorg voor de 
gestelde kwaliteitsnormen.

Elektrotechnisch Montagemedewerker m/v

Ben je technisch en elektrisch goed onderlegd?

Functieomschrijving
In de functie van Elektrotechnisch Montagemedewerker 
ben je met name verantwoordelijk voor het samenstel-
len van batterijen die worden toegepast in elektrische 
voertuigen. In eerste instantie betreft het een functie voor 
de duur van een project, namelijk van juni tot en met 
augustus. Het op een juiste manier aan elkaar schakelen 
en in een frame plaatsen die ook verbonden is met een 
koelinstallatie vergt een hoge mate van nauwkeurigheid 
en secuur werken.

Leerling monteur koeltechniek m/v

Ben jij ambitieus ingesteld en wil je je ontwikkelen 
tot allround monteur koeltechniek? 

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een leer-
ling monteur koeltechniek die ambitieus is en bereid is om 
zichzelf te ontwikkelen middels diverse opleidingen. Voor 
deze functie is het gewenst dat je enige ervaring hebt 
in montagewerkzaamheden en beschikt over minimaal 
een MBO niveau 3 opleiding richting mechatronica/elek-
trotechniek of installatietechniek. Je hebt een klantvrien-
delijke instelling en je bent bereid om te overnachten op 
locatie, indien nodig.

Junior autoverkoper m/v

Ben jij de startende verkoper met affiniteit met de 
autobranche en ben je op zoek naar een nieuwe 
uitdaging? 

Functieomschrijving
In deze functie word je professioneel begeleid en getraind 
om een volwaardig automobielverkoper te worden. Je 
bent verantwoordelijk voor het behalen van de commer-
ciele doelstellingen door het verkopen van nieuwe en/ of 
gebruikte personenauto’s aan particuliere en zakelijke 
klanten. Het aangaan en onderhouden van relaties met 
klanten is een van je kerntaken. Klanttevredenheid en 
kwaliteit is de grondslag voor verdere groei van de klan-
tenkring.

Lasser / Hechter m/v

Ben jij een lasser MIG/MAG 
op minimaal niveau 2 en kan jij 
volledig zelfstandig van tekening 
werken? 

Functieomschrijving
In deze functie ga je constructies 
hechten en aflassen. Het is hier-
voor belangrijk dat je ervaring hebt 
met onder- en bovenhands lassen. 
Tevens is het belangrijk dat je lange 
lassen kunt leggen.



M
M Autobedrijf

Melgers
Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

HYUNDAI I 30
1.4I I-DRIVE COOL 

48.884 KM
BJ 2012

€ 13.950

BMW Z3 ROADSTER 1.8 228.367 KM 1997 € 5.950
FORD FOCUS WAGON 1.6 COMFORT 54.998 KM 2011 € 13.950
HYUNDAI ATOS MULTI 1.0I GL 45.884 KM 2000 € 2.500
HYUNDAI I 30 CW 1.4I I-DRIVE COOL 48.920 KM 2012 € 13.950
HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 4WD AUTOMAAT STYLE 7-PERS. 92.250 KM 2009 € 18.250
HYUNDAI TUCSON 2.0I STYLE 96.877 KM 2009 € 12.750
MERCEDES-BENZ C-KLASSE 200 KOMPR. AUTO. ELEGANCE 52.817 KM 2008 € 20.750
MINI COOPER 1.6 CHILI 171.735 KM 2004 € 8.950
OPEL CORSA 1.2-16V EDITION 59.795 KM 2011 € 9.750
OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER 1.6 T SPORT 82.917 KM 2009 € 16.950
PEUGEOT 107 1.0 ACTIVE 34.419 KM 2012 € 8.250
RENAULT MEGANE GRAND TOUR 1.6-16V AUTHENTIQUE 131.647 KM 2006 € 5.250
TOYOTA STARLET 1.3I 216.779 KM 1993 € 999

Audi  A3  Sportback 1.6 Attraction Pro Line  nov-05 91.947 Grijs met. € 10.250

Citroën C1  1.0-12V Séduction  jun-06 145.322 Rood €  4.250

Fiat  Stilo  2.4-20V  Abarth  jan-06 93.319 Zwart €  6.250

Ford  Ka  1.2  Cool & Sound  jun-10 33.425 Blauw met. €  6.800

Mazda  121  1.3i  GLX  apr-96 36.425 Rood €  950

Peugeot  307  1.6-16V  XT  Automaat  jan-06 109.930 Grijs  €  6.750

Renault  Mégane  Estate 1.6 Dynamique 2010 24.694 Rood met. € 14.250

Renault  Scénic  1.4  TCE  Dynamique nov-09 44.146 Bruin met. €  14.950

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

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Ford Ka 1.2 Cool & Sound
juni-2010, 33.425, blauw metallic 

 € 6.800


