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Deze week
Louise van Uden 
met lovende woorden 
uitgezwaaid

Eerste repetitie 
Bronckhorst 
Wind Symphony

Prachtige 
jubileumviering 
Gereformeerde Kerk

Tijdens ‘Goed 
gemutst weekend’ 
niet alleen hoedjes

Autotocht K.B.O. 
IJsselsenioren

Afscheid op 
De Lankhorst na 
acht jaar SBC’05

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 
4 juni 2013
75e jaargang 
no. 13

Nickelodeon gaat letterlijk ‘op zwart’ zodat kinderen op het zwembad 
allemaal leuke spelletjes kunnen doen. Het is van 14:00 – 17:00 uur en 
zonder extra kosten. Iedereen is welkom.

Buitenspeeldag zwembad 
In de Dennen

Vorden - Woensdagmiddag 12 juni 
wordt er in het Vordense zwembad een 
Buitenspeeldag gehouden.

Het windvaantje werd door Joan Huitink bestuurs-
lid van Kranenburgs Belang overhandigd aan Jan 
Dijkman en Jeroen Timmers. Hij gaf daarbij tevens 
een korte uitleg over de totstandkoming van de 
wens als Kranenburgs Belang, te zorgen voor de 
restauratie van de windvaan. Joan wenste Jeroen 
Timmers succes met het groepshotel. Ook hoopte 
hij, evenals vele Kranenburgers, dat nu voor de 
overkant ook een mooie oplossing komt. Hierna 
werden de heren op vakkundige wijze naar de 
spits gedirigeerd, waar onder het luiden van de bel, 
de plaatsing zijn beslag kreeg. Op de goede afloop 
werd door de vele aanwezige Kranenburgers een 
toast uitgebracht, aangeboden door Jan Dijkman.

Terugplaatsing windvaan
Kranenburg - Afgelopen vrijdagavond werd 
op de torenspits van het klooster op de Kra-
nenburg het windvaantje teruggeplaatst. Jan 
Dijkman, namens bouwbedrijf Dijkman en 
Jeroen Timmers exploitant van het groepsho-
tel Klooster van Kranenburg zorgden ervoor.

v.l.n.r : kraanmachinst Ab Velhorst, Jeroen Timmers 
en Jan Dijkman

In de les komen verschillende onder-
delen zoals water aerobics, aquajog-
gen en aquafitness aan de orde. WA-
TER-FIT is geschikt voor alle volwas-
senen, ongeacht leeftijd of conditie. 
De lessen worden ondersteund door 
muziek.
Wegen in water zorgt ondanks de 
grote inspanning dat gewrichten, 
spieren en pezen niet overbelast wor-
den; blessures en spierpijn blijven 
achterwege. Regelmatig oefenen leidt 
al snel tot een aanzienlijke verbete-
ring van het uithoudingsvermogen. 
Voor mensen die willen afslanken is 
water-fit een uitstekende activiteit. 
Het calorie-verbruik is 40% hoger 
dan met vergelijkbare oefeningen 
buiten het water. Men kan zich op-
geven aan de kassa van het zwembad.

Water Fit 
Pilot
Vorden - Donderdagmorgen 6 
juni kan men in het Vordense 
zwembad In de Dennen meedoen 
met een gratis proefles WATER-
FIT.

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

Scheffer Keukens heeft 
het antwoord op alles

We installeren uw keuken niet alleen, 
maar kunnen ook de complete keuken-
verbouwing doen. Doe het handig met 
Scheffer Keukens... uit Zelhem.

W W W.SCHEFFERKEUKENS.NL
ZELHEM Gildenweg 1 Tel. 0314 623658

DE MODEHAL
IS EN BLIJFT KOOPJESHAL!

    

KERKHOFLAAN 3c VORDEN

Open: Elke vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur
 Elke zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

NIEUW: Grote maten kunstlederen jasjes, tunieks en shirts!
Dameskleding vanaf € 5,00; Tassen € 5,00; Shawls € 2,50; 
Sieraden vanaf € 2,50; Schoenen € 10,00; Slippers € 5,00.

Gratis voet- en 
schoenscreening

Vrijdag 14 juni

Zie advertorial in dit blad



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:
info@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

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Correspondent:
Dhr. A. Velhorst
E-mail: noord@contact.nl

Bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia – Vorden
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

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

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Vlaai van de week
Appel - Kruimelvlaai 
 6-8 pers. € 7,50

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor  € 7,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Actie van de week
Samenloop voor Hoop Bol € 3,99
Van de opbrengst gaat € 2,00 naar het KWF

Aanbiedingen geldig van di. 4 juni t/m za. 15 juni

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
8 - 9 juni G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem (0573) 25 18 70.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 

 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen 

naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.

Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 

openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 

(0575) 75 02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal 

die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg 

of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt u buiten 

kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet wachten, bel 

dan het calamiteitennummer voor spoed eisende gevallen van de 

gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.

Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 

buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 

Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 

Zutphen - Eerbeek.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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) 460 312

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, 

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). 

Geopend 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. bel-

len of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dietetiek, 

maaltijdservice, personenalarmering en hulpmiddelen. 

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) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl

Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 

reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

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

lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 

27 35 53 82. www.podi.nl

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

aliceerd 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; 

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt 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.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- ge-

richte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het 

Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. www.marlies-

meenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, RBNG, 32 zorg-

verzekeraars 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.

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Geen opgave ontvangen.

Gereformeerde kerk Vorden
Geen opgave ontvangen.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 9 juni 10.00 uur, ds. Deddie v. Alphen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 9 juni 9.30 uur, Eucharistieviering, em.-priester Zandbelt.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 juni 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, m.m.v. 

Dameskoor.

Zondag 9 juni geen viering.

Weekenddiensten

Afslanken zonder roofbouw. 
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Zaterdag 8 juni 
vanaf 10.00 uur: 

GROTE 
GARAGE-VERKOOP 

Veel brocante en 
andere leuke spullen.

Hengeloseweg 3, 
Vorden

Dagmenu’s 5 t/m 11 juni
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(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 5 juni
Knoflookroomsoep / Kipfilet Americain met aardappelen en 
groente

Donderdag 6 juni
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelkroketten 
en rauwkost / Tiramisu

Vrijdag 7 juni
Goulashsoep / Pangafilet op Oosterse wijze met rijst en groente

Zaterdag 8 juni (alleen afhalen/bezorgen)
Saté van varkenshaas met pindasaus, aardappelen en rauwkost-
salade / IJs met slagroom

Maandag 10 juni
Aspergesoep / Duitse biefstuk met gebakken uien, frites en 
rauwkostsalade

Dinsdag 11 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

Hollandse trostomaten 500 gram € 0.79
Hollandse rabarber kilo € 1.29
Op ons gehele assortiment dagverse 
gesneden groenten
2e zak naar keuze voor de halve prijs

Deze week bij een besteding van € 10,00 
GRATIS mediteraanse aardappelgratin

portie voor 2 personen OP = OP

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 8 juni.
Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.



Met behulp van vooraf gedefi nieerde 
sjablonen kunt u uw familiebericht voor 
de weekbladen Contact, Elna of Groenlose 
Gids, zelf samenstellen in de categorieën 
jubileum, geboorte, huwelijk, overlijden, 
dankbetuiging of in memoriam. 
 
U hoeft alleen de tekst in te vullen en 
eventueel een foto of afbeelding te 
 uploaden. Ga voor meer informatie en 
 opgave van uw advertentie naar 
www.contact.nl/info/adverteren

familieberichten
online opgeven:

-

Tonie Rossel
* 7 juni 1936             † 14 maart 2013

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het me-
deleven, op welke wijze dan ook.
We kijken hierdoor met een warm gevoel terug op 
dit plotselinge afscheid.

Gerrit & Nanda
Ria & André
Joke & Dirk

‘De Pas’
Koekoekstraat 13
7233 PB  Vierakker

 
Wij zijn geschokt en intens verdrietig, door het plotselinge
verlies van mijn lieve schoonzoon,  onze zwager en oom

 

Bennie Hilge
 

op de leeftijd van maar 51 jaar.
                                       

       Bennie we zullen je missen!

 
Mama Kok
 

Dolf Kok
Tim, Bob
 

Jolanda en Ronald Metselaar
Lars, Wouter

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

Achter ons liggen veel onvergetelijke jaren. Voor ons ligt
de leegte van de toekomst, die wij met steun van allen
die hem lief waren, proberen weer kleur te geven zoals
mijn dierbare man, en onze lieve vader dat zou hebben
gewild.
 

Bernardus Johannes Hilge
~Bennie~

 

Hengelo, 28 augustus 1961       Baak, 1 juni 2013

 
Helma Hilge
Sanne en Marco
Demi
Maaike

Zutphen-Emmerikseweg 143
7223 DD Baak

Bennie is thuis alwaar gelegenheid is om afscheid van
hem te nemen en ons te condoleren op donderdag 6 juni
van 19.00 tot 19.30 uur.
 

De afscheidsplechtigheid zal worden gehouden op
vrijdag 7 juni om 11.00 uur in de zaal van Hotel Café
Restaurant Herfkens aan de Zutphen-Emmerikseweg 64
te Baak.
 

Aansluitend zullen wij Bennie naar zijn laatste rustplaats
begeleiden op de RK. Begraafplaats te Baak.
 

Na afloop is er een samenzijn in zaal Herfkens.

ORANJEFEEST WILDENBORCH
Op VRIJDAGAVOND 14 JUNI is de

BARBECUEAVOND in de kapel.

Aanvang 20.00 uur. Opgeven barbecue voor 

dinsdag 11 juni, tel. 0575-55 65 32.

Op ZATERDAG 16 JUNI:

13.25 uur BALLONOPTOCHT vanaf  Nijlandweg

13.30 uur Opening, ballonnen oplaten,

daarna VOLKS- EN KINDERSPELEN

Het is goed zo!

Namens ons allen wil ik iedereen bedanken voor 
de belangstelling, bezoekjes, kaarten en bloemen 
tijdens de periode van afnemende gezondheid en 
na het overlijden van mijn lieve man

Jaap Hiddink

Janny Hiddink-Uink

Wilp, 1 juni 2013

Marion Polman
Persoonlijke
uitvaart begeleiding

www.marionpolman.nl

 06-55916250T

uitvaart info middag
9 juni
IJsselpaviljoen Zutphen

van 1 tot 5 uur.

gratis toegang.

kijk voor uitgebreide informatie op

20 exposanten met een gevoel voor de uitvaart

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

Iedere maandag t/m vrijdag 8.00-16.00 uur



TE KOOP

AANGEBODEN

GEVRAAGD

CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet ge plaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

STOEL TE KOOP

Beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg, muziek & theater 
en natuurbehoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor cultuur die u raakt. 
Al vanaf € 4  per maand kleurt u mee. Ga naar www.cultuurfonds.nl.

Cultuur kleurt
het leven. 
Al voor € 4 kleurt 
u mee.

Word donateur

juist nu!

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

Bij ideële kringloopwinkel “De 

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke 

ochtend (behalve zondags en 

‘s-maandags) van 9.00 tot 

12.00 uur en daarnaast ook 

nog dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een ruime 

keus uit meubels, kleding, 

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz. 

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl

MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen
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KEURSLAGERTROTS

Barbecueworstjes uit eigen keuken

4de gratis

SPECIAL

Pineapple inside

100 gram 225

VLEESWARENKOOPJE

150g grillworst + 100g 
vleessalade

samen voor 198

KEURSLAGERKOOPJE

gemarineerde
Barbecue steaks

3 stuks 595

MAALTIJDIDEE

gebraden
Gehaktbal

per stuk 185
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Kruisbergseweg 8 7255 AE Tel. (0575) 46 22 44

Kelvinstraat 2 6902 PW Tel. (0316) 52 35

NISSAN JUKE NU MET GRATIS UPGRADE T.W.V. € 1.450,- 
Het is nu wel heel aantrekkelijk om een nieuwe Nissan Juke te kopen. Want koopt u vóór 30 juni 2013 een nieuwe Nissan 

Juke Acenta uit voorraad, dan ontvangt u van ons een gratis upgrade naar een extra rijk uitgeruste Nissan Juke Connect 

Edition, incl. NissanConnect 2.0 navigatiesysteem,  automatische airco, 18” lichtmetalen velgen en USB/Bluetooth 

functionaliteit. Een pakket met een waarde van € 1.450,-.** Zo betaalt u voor economy class, maar rijdt u business class. 

Kijk voor meer informatie op herwers.nl of bezoek onze Nissan-showroom.

*Er is al een Nissan Juke v.a. € 19.490,- (o.b.v. prijslijst 1 juni 2013, incl BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage à € 45,- en kosten rijklaar maken à € 785,-). Vanaf leaseprijs gebaseerd op Nissan Juke 1.6 Business Edition o.b.v. 

48 maanden/20.000 km per jaar full operational lease via Nissan Business Finance, inclusief verzekering, exclusief BTW, brandstof en vervangend vervoer. Netto bijtelling (tarief: 42%) o.b.v. Nissan Juke 1.5 dCi Business Edition.

**De “Gratis Upgrade” t.w.v. € 1.450,- is inclusief BTW en BPM en is uitsluitend geldig bij aanschaf van een nieuwe Juke Connect Edition uit voorraad met een klantorder datum tussen 01/04/2013 t/m 30/06/2013. Niet geldig 
voor lease-orders en/of in combinatie met andere acties. Niet inwisselbaar tegen contanten. Afgebeelde opties kunnen afwijken van standaarduitvoering. Raadpleeg voor de exacte specifi caties uw Nissan-dealer.

Overeenkomstig 715/2007.EG. Min/max verbruik Nissan Juke gamma gecombineerd: 4,2-7,4 l/100 km, resp. 23,8-13,5 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 109 gr/km tot 169 gr/km. 
Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

  
DAGVERS GESTOKEN

GESCHILD OOK MOGELIJK
ASPERGEBEDRIJF

mts G. ten Broeke
7 dagen per week geopend 
van 8.00 tot 20.00 uur

Rossweg 24, 7245 NK Laren
(a/d weg van Laren naar Lochem
Tel. 0573-251548

ASPERGES

Scheikunde, wiskunde, na-

tuurkunde of rekenen moei-

lijk? Ik help je graag. Mavo, 

Havo Niveau. Bijlesdocent 

M. te Riele. Tel: 0575 - 551140

/ 06 - 54764761

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

Marieke & Sander

16-05-13   11:15

Gaan trouwen!

Op woensdag 31 oktober 

om 15.00 uur in het 

Gemeentehuis van Zutphen.

Daarna vanaf 16.00 uur 

is de receptie in hotel 

“De Nieuwe” 

Nieuwstad 57 te Zutphen.

Aansluitend zal het feest 

beginnen rond 20.00 uur.

Meer informatie zal 

snle volgen via  onze 

ceremoniemeester.

Liefs Marieke de Klein & 

Sander de Groot

16-05-13   11:15

STIAAn
15-01-13   09:53

ANTOny  MaRTEnBaSTIAAn
Zaterdag 20 april 2013 om 04:09 uur 

is onze prachtige zoon geboren.

Hij weegt 4080 gram en is 50 cm lang.

Moeder en zoon maken het uitstekend!

Gezellig als je langskomt, na een telefoontje.

15-01-13   09:53

Ik
 oo

k van jou.....

Op 26 januari 2013 zijn wij Paul en Martine, 

25 jaar getrouwd!

Dit willen wij dan graag samen met jullie vieren. Daarom nodigen wij u uit op 30 januari 

a.s. bij Café Leuk, Te Verweg. U bent welkom vanaf 20.00 uur, waar een leuk avondfeest u 

tegemoet komt.

Wij u hopen te zien op 30 januari, maar mocht u ongehoopt niet kunnen, meld u dan even 

voor 20 januari a.s. af.

Paul & Martine

Slotsteeg 948

9130 LP Te Verweg

06 - 12365489

14-11-12

Uitnodiging

14-11-12   16

Happycards.nl 
is onderdeel van Weevers Grafi media

Huwelijk, geboorte 
of een feestje?
Dat moet natuurlijk gevierd worden! 
Op Happycards kun je zelf de 
aankondiging en/of uitnodiging maken 
voor jouw speciale moment. En wat is 
er nu leuker dan een persoonlijke kaart 
met je eigen foto en tekst? Happycards 
biedt je alle mogelijkheden om online 
je eigen, unieke kaart te maken. Je 
kunt de kaart helemaal zelf maken, 
een ontwerp van ons aanpassen of 
gewoon een bestaande kaart van 
Happycards kiezen; alles is mogelijk! 
Kies één van de mogelijkheden en ga 
aan de slag!

De Venterkamp 6
7261 AH  Ruurlo
Telefoon (0573) 45 14 36

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur



Bronckhorst Noord

Woensdag 5 juni 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar  

Achtkasteelentocht Vorden

Donderdag 6 juni 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van  

de Wiersse Vorden

Vrijdag 7 juni 2013
20:00 Gery Groot Zwaaftink en Josee van der  

Staak in TOM Linde
21:00 Cabaretier Gijs Nillessen bij Grand bistro  

de Rotonde Vorden Vorden

Zaterdag 8 juni 2013
14:00 Roll-over Bronckhorst Vorden

Zondag 9 juni 2013
11:00 Overzichtstentoonstelling deelnemers  

KunstZondagVorden Vorden
12:00 Brunch op Hackfort Vorden

Woensdag 12 juni 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar 

Achtkasteelentocht Vorden

Donderdag 13 juni 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van  

de Wiersse Vorden

Zaterdag 15 juni 2013
11:00 Met Kunst en Antiek naar Hackfort Vorden
17:00 Dansen in ‘t Hof van Hackfort Vorden

Zondag 16 juni 2013
12:00 Brunch op Hackfort Vorden
17:00 Dansen in ‘t Hof van Hackfort Vorden

Dinsdag 18 juni 2013
20:00 Haptonomie workshop: Gevoel in  

beweging! Vorden

Woensdag 19 juni 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar  

Achtkasteelentocht Vorden

Donderdag 20 juni 2013
10:00 Ondernemerscafe Vorden Vorden
10:30 Rondleiding door de tuinen van  

de Wiersse Vorden

Zondag 23 juni 2013
12:00 Brunch op Hackfort Vorden

Langlopende items
Tentoonstelling Kieftskamp - Floris Brasser Vorden
Kunstwandelroute kasteel Hackfort Vorden
Tentoonstelling Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg
Expositie bij galerij Amare Vorden

Midzomer met optreden
Laat je verrassen door het schilder-
achtige landschap van landgoed 
Hackfort. Terwijl de zon langzaam 
ondergaat, wandel je rond het kasteel 
en door het parkbos langs beken en 
lanen. 

Geniet van de eeuwenoude cultuur-
grond met bolle akkers en doorkijk-
jes in het boerenland. De boswachter 
wijst je onderweg op de mooiste plek-

ken. Als de zon onder is, ervaar je het
landgoed bovendien op een geheel
nieuwe manier. Vleermuizen fladde-
ren rond en mogelijk hoor je nog de
mysterieuze roep van een bosuil of
zie je een wegspringend ree.

Op een prachtige plek op het land-
goed is er een buitenoptreden van
zanger Henk Boogaard. Hij zingt Ne-
derlandstalige, cabareteske liedjes uit
eigen keuken van zijn teksten. Veel
van zijn liedjes gaan over groenten
en fruit. Zijn optredens leveren vaak
interessante gespreksstof op.

De wandeling van Natuurmonumen-
ten duurt ongeveer 2 uur. Voor kos-
ten en aanmelden (is noodzakelijk)
zie www.natuurmonumenten.nl.
Vergeet uw verrekijker niet!

Avondwandeling op
landgoed Hackfort
Vorden - Natuurmonumenten 
organiseert op zaterdag 22 juni 
een verrassende avondwandeling 
over dit landgoed in de gemeente 
Vorden. De boswachter wijst je 
onderweg op de mooiste plekken 
en er is een bijzonder optreden 
op een prachtige locatie.

Er is niet alleen een loop, er is ook 
veel te beleven. Denk aan verkoop 
van producten, verloting , muzikaal 
entertainment etc. Kortom naast de-
ze actie voor het goede doel, een ge-
weldig uitje met veel vermaak. 
Basisschool het Hoge wil hier ook haar 
bijdrage aanleveren. Stagiaire Linda 

Hendriks loopt tijdens dit evenement 
mee met het dames voetbalteam van 
Sociï. Deze dames hebben op dinsdag-
avond 28 mei in Wichmond al enorm 
hun best gedaan om zoveel mogelijk 
statiegeld flessen op te halen. Dit was 
een groot succes. De school wil de 
dames helpen om nog meer geld in 

te zamelen, want alle kleine beetjes 
helpen. 

Daarom houdt school het Hoge vanaf 
woensdag 05 juni een week lang een 
flessenactie. De kinderen, ouders, 
opa’s en oma’s kunnen allemaal lege 
statiegeldflessen inleveren op school. 
Ook is het mogelijk om uw flessen 
op zaterdag 08 juni in te leveren, tij-
dens Het Hoge Avonturijn Festival. 
Op zondag 16 juni zal dit geld door 
het damesteam geschonken worden 
aan de KWF. Omdat we samen ster-
ker staan!

Basisschool Het Hoge helpt bij flessenactie 
Samenloop voor Hoop
Vorden - Op zaterdag 15 en zondag 16 juni organiseert Samenloop 
voor Hoop een evenement om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 
KWF kankerbestrijding. Deze loop begint zaterdag 15 juni om 15.00 
uur bij Sportpark De Lankhorst in Wichmond. Alle opgegeven teams 
lopen samen 24 uur als symbool voor de voortdurende strijd tegen 
kanker.

Tijdens deze open dag is iedereen 
welkom om kennis te maken met 
de schapen van schaapskudde ‘t Nie-
jboer. Er is voor jong en oud wat te 
beleven; op de foto met lammetjes, 
schapen scheren en het proeven van 
schapenlekkers zoals schapenkaas en 
schapenvlees en nog veel meer. Dit al-
les vindt plaats in en rondom Schaaps-
kooi Graafsekamp, deze schaapskooi 
mag u tijdens deze dag van dichtbij 
bekijken. Stichting Graafschaps Niej-

boer informeert u graag over het hoe 
en waarom van de stichting en het 
belang van natuurbeheer door inzet 
van een schaapskudde.

Schaapskudde ‘t Niejboer is eigen-
dom van herder Maarten van Baaren 
en bestaat op dit moment uit circa 
380 schapen van het ras Groot Heide-
schaap, waarvan 160 ooien, 60 jaar-
lingooien, circa 145 lammeren en 20 
rammen. Deze schaapskudde is één 

van de weinige schaapskuddes in Ne-
derland die in particulier eigendom 
is en zelf moet zorgen voor inkom-
sten voor het in stand houden van 
de kudde. De kudde wordt ingezet 
voor het beheer van natuurterreinen 
in Vorden en omgeving. Het grootste 
gedeelte van het jaar trekt de kudde 
rond over de verschillende natuurter-
reinen. In de winterperiode wordt de 
kudde gehuisvest in de schaapskooi 
in Warnsveld. 

Men vindt de kooi aan de Werkse-
veldweg 2, 7231 PH te Warnsveld, 
bij de kruising Almenseweg-Werkse-
veldweg met N346 Zutphen-Lochem.

Open dag Schaapskooi Graafse Kamp 
Warnsveld
Warnsveld - Op zondag 16 juni, organiseert Stichting Graafschaps Nie-
jboer samen met herder Maarten van Baaren van 11.00 tot 16.00 uur 
een Open Dag bij de schaapskooi aan de Werkveldseweg 2 in Warns-
veld.

Woensdag 5 Juni
14.00 uur Cursus beter slapen GG Net
15.30 uur Muziekschool –lessen
20.00 uur Excelsior repetitie
20.00 uur Knupduukskes oefenavond

Donderdag  6 Juni
19.30 uur Harmonie Vorden-repetitie

Vrijdag  7 Juni
12.00 uur Voorstelling Maskers  op 
Pad
16.30 uur Dwarsfluitlessen

Zaterdag 8 Juni
11.00 uur Repaircafe

Zondag 9 Juni 
13.00 uur Workshop Maskers maken

Maandag 10 Juni
 9.00 uur Yogalessen
20.00 uur bijeenkomst Programma 
Commissie Kulturhus
20.00 uur Vordens Huisvrouwen Or-
kest- repetitie
20.00 uur Vordens mannenkoor- re-
petitie

Dinsdag 11 Juni
14.30 uur Rummicup SWV
15.00 uur Drumles Harmonie Vorden
19.00 uur Yogalessen

K u l t u r h u s  V o r d e n

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

De laatste prijs van SBC’05 werd 
op zaterdag door de F3 in de wacht 
gesleept op het Herman Lebbink 
Toernooi in Steenderen. Daarnaast 
was er afgelopen weekend het jaar-
lijkse jeugdkamp voor de F-, E- en 
D-pupillen van SBC’05 en de tennis- 
en gymleden van Sociï t/m 12 jaar. 
De organisatie had een weekend vol 
leuke activiteiten georganiseerd met 
een mooie afsluiting op zondag.

Er was een zeskamp voor de jongste 
leden en voor de oudere leden van 
SBC ’05 was er een mix-toernooi 
opgezet. Dit alles gebeurde op de 
jaarlijkse Sociïdag in Wichmond. 
Rond 12.00 uur werden alle kinde-
ren getrakteerd op een patatje met 
een kroket of frikandel en tegen de 
klok van 13.00 nam Arend Jan Groot 
Jebbink (jeugdvoorzitter Sociï) het 
woord. Hij maakte van de gelegen-
heid gebruik om iedereen die ook 
maar iets voor SBC’05 heeft gedaan 
de afgelopen jaren ontzettend te be-
danken. 

Tot slot wenste hij de spelers van 
de Baakse Boys veel plezier en suc-
ces bij hun nieuwe vereniging S.V. 
Basteom. Dit is de fusievereniging 
die voortkomt uit SV Steenderen en 
Baakse Boys. Deze fusie vormde de 

aanleiding om SBC’05 te doen op-
houden te bestaan. De jeugd van S.V. 
Socii gaat volgend seizoen op eigen 
voet verder en de indeling is al te 
zien op de website. www.svsocii.nl. 
De jeugd van Sociï gaat verder onder 
begeleiding van een stel fanatieke 
jeugdleiders en trainers. Sociï staat 

voor veel (spel)plezier gecombineerd 
met een gezonde dosis competitie-
drang. Met deze ingrediënten gaan 
wij er vanuit dat ook de jeugdafde-
ling van Sociï zich nog vele jaren 

zelfstandig staande kan houden.
Nieuwe leden zijn uiteraard altijd 
van harte welkom. Voor informatie 
over lidmaatschappen kun je terecht 
op eerder genoemde website. Ook 
kun je contact opnemen met jeugd-
voorzitter Arend Jan Groot Jebbink 
(tel. 06-11223587).

Afscheid op De Lankhorst na acht jaar SBC’05
Wichmond - Op zondag 2 juni 2013 is het dan gebeurd, de samen-
werking tussen de jeugdteams van de Baakse Boys en Sociï is gestopt. 
Wat in augustus 2005 begon als SBC ’05 eindigde afgelopen zondag. 
Een prachtige en succesvolle samenwerking tussen beide buurtver-
enigingen.

Jeugd vermaakt zich op het springkussen bij afscheid SBC’05.



Daar aangekomen genoot het gezel-
schap eerst buiten op het terras van 
koffie met krentenwegge en werd 
een bezoek gebracht aan Natuurdio-
rama Holterberg, waar zij deelnamen 
aan een zeer leerzame rondleiding.
Aansluitend stonden er twee huifkar-

ren klaar voor een rondrit over de 
Holterberg. Een mooie tocht door de 
natuur. Ook kwamen ze langs de Ca-
nadese begraafplaats. De beide koet-
siers vertelden enthousiast over alles 
waar zij langs kwamen. Tot slot stond 
er een pannenkoekenbuffet klaar 

waar goed van gegeten werd.
De IJsselsenioren kunnen dus terug-
kijken op een zeer geslaagde middag.
De volgende activiteit is een middag-
excursie op dinsdag 2 juli naar Mu-
seumboerderij het Smedekinck in 
Zelhem. Ook worden er op de woens-
dagavonden 12 en 26 juni en 10 en 
24 juli, bij goed weer, fietstochten ge-
houden. Informatie hierover bij het 
bestuur.

Autotocht K.B.O. IJsselsenioren

Dinsdag 28 mei heeft de K.B.O. IJsselsenioren haar jaarlijkse autotocht 
gehouden. Op deze stralende voorjaarsdag voerde de tocht via een 
mooie toeristische route naar het natuurpark de Sallandse Heuvelrug.

De K.B.O. IJsselsenioren bij de Holterberg.

Ondanks de friss weersomstandighe-
den op de zaterdag (gelukkig voor de 
organisatie bleef het wel droog), op 
deze eerste dag circa 400 bezoekers. 
Daar kwamen zondag nog eens circa 
700 personen bij, dus in totaal ruim 
1100 belangstellenden, een record. 
‘Buiten’ deden de dames goede zaken 
met de verkoop van koffie met gebak 
c.q. cake. Dat liet menigeen zich goed 
smaken.
Er waren circa 25 standhouders die 
demonstraties gaven en/of hun pro-
ducten verkochten. Vrijwel de mees-
te belangstelling ging uit naar de uit 
Schinnen (Zuid Limburg) afkomstige 
sierglasblazer Frans Limpens. ‘Mijn 
man doet dit louter uit hobby. Hij 
vindt het leuk werk. Als hij uit de 
kosten komt is hij al tevreden’, zo 
vertelde zijn echtgenote. Buurman 
Willem Oldenhave (hij woont op 
een steenworp afstand) was voor de 
eerste keer zelf actief op het goed ge-

mutste weekend. Willem stond aan 
het aambeeld om wat ‘dingetjes’ te 
smeden. In september houdt Smede-
rij Oldenhave zelf een open dag, zo 
vertelde Willem.
Wim Leussink uit Lochem heeft twee 
hobby’s: zingen bij het mannenkoor 
in zijn woonplaats en het maken van 
beeldjes. Hij was deze zaterdagmor-
gen druk bezig met het maken van 
een Madonna-beeldje. ‘Dat wordt ge-
maakt uit hardsteen. Het maken van 
een dergelijk beeldje neemt al gauw 

drie dagen in beslag’, zo vertelde hij. 
Gosse Terpstra, als altijd druk bezig 
met het matten van stoelen zei: ‘Ik 
doe dit werk niet zo lang meer. Bin-
nenkort ga ik van mijn pensioen 
genieten zo sprak hij met een brede 
grijns. Rinus Pelgrum echtgenoot van 
Frida had op het terrein rondom de 
boerderij aan de Hamminkweg een 
aantal tractoren en landbouwgereed-
schappen tentoongesteld. ook dat 
was een onderdeel van het ‘Goed ge-
mutste weekend’ .

Tijdens ‘Goed gemutst weekend’ 
niet alleen hoedjes
Vorden - Hoedenmaker Frida 
Pelgrum was zaterdagmorgen al 
vroeg tijdens haar eigen ‘Goed ge-
mutst weekend’ in de weer. Haar 
atelier stroomde toen al vol met 
vrouwen die kwamen kijken hoe 
hoedjes worden gemaakt en ook 
hoe die gedragen moeten wor-
den. ‘Dit hoedje staat u beeldig 
mevrouw’, zo prees Frida. Man-
lief die er bij stond werd ook bij 
de complimenten betrokken en 
zo was de eerste commerciële 
stap op deze morgen gezet.

Sierglasblazer een specialistisch vak.

Dit alles is mogelijk tijdens de info-
middag met het thema ‘Denk ook 
eens hieraan’ in een zaal van ‘Het IJs-
selpaviljoen’ in Zutphen. De middag 
wordt belegd door uitvaartbegeleider 
Marion Polman, die zich in de afgelo-
pen jaren in de regio een goede naam 

heeft verworven dankzij de door haar 
verzorgde uitvaarten. U kunt met 
haar kennismaken en ook informa-
tie krijgen van de specialisten in de 
uitvaartbranche met wie ze samen-
werkt en die met een stand aanwezig 
zijn.. Waarbij het eventueel ook mo-

gelijk is met Marion een afspraak te
maken voor een persoonlijk gesprek,
eventueel bij u thuis. 
De middag in het IJsselpaviljoen (vlak-
bij het NS-station Zutphen) wordt
gehouden op zondag 9 juni tussen
13.00 en 17.00 uur.

Open Middag ‘Denk ook eens hieraan’
Vorden - Steeds meer mensen willen zich oriënteren over ‘het laatste 
afscheid’ voor henzelf of voor een familielid.. Ze willen bijvoorbeeld 
weten wat er wel en niet mogelijk is. Of speciale wensen ingewilligd 
kunnen worden. Hoe het zit met hun verzekering. Wat de kosten zijn 
van een begrafenis of crematie. Enzovoort. En in veel gevallen willen 
ze ook graag kennismaken met de persoon die de uitvaart zal bege-
leiden.

Profiel van een vrijwilliger

Twee en tachtig is ze zojuist ge-
worden en net hersteld van een 
hartinfarct die vele maanden 
revalidatie heeft gekost. Maar 
als we Miep de Zwarte in haar 
mooie Albershof-flat bezoeken 
om over haar werk als vrijwil-
liger van de Stichting Welzijn 
Vorden te praten heeft ze net 
een klusje geklaard.

Ruim vijftig wenskaarten heeft ze 
deze zondagmorgen geknipt en 
geplakt. Kaarten, die keurig op tijd 
één dag voor een verjaardag met 
een persoonlijk woordje worden 
verzonden naar vrienden en fami-
lie, naar de buren in het apparte-
mentengebouw waar ze woont en 
naar de leden van de volksdans-
groep Vierakker-Wichmond. Het 
lijkt een beetje overbodig om als 
hobby zoveel mensen te feliciteren 
met hun verjaardag. Maar in deze 
tijd, waarin eenzaamheid soms pijn 
kan doen, wordt zo’n zelfgemaakte 
wenskaart vaak erg gewaardeerd.
Die dansgroep bestond een tijd gele-
den nog maar uit een achttal leden. 
Maar Miep, lang geleden journalist 
van een Rotterdamse krant, plaatste 
een korte opwekking in enkele regi-
onale nieuwsbladen en strikte zelfs 
TV Gelderland voor een verslag van 
een dansavond. En ziedaar… nu 
brengen rond twintig senioren het 
principe ‘bewegen is gezond’ regel-
matig in praktijk in een zaal van het 
Ludgerusgebouw in Vierakker. Een 
groep die niet alleen aan beweging 
doet maar ook zorgt voor onderlin-
ge contacten en vriendschappen. En 
gezelligheid.
Deze energieke senior is - zo blijkt 
uit ons gesprek - een geboren or-
ganisator. Dat is ze al haar hele 
leven en de ideeën komen vanzelf. 
Ze houdt vooral van activiteiten in 

groepsverband. Zoals reizen met de 
caravanclub, waar ze een zeer actief 
lid van was. Samen met haar man 
Jan maakte ze met een groep cara-
vanners vele reizen door heel Eu-
ropa. Ze haalden met hun rijdend 
vakantiehuis zelfs Sint Petersburg, 
vertelt ze trots.
Zestien jaar geleden kwamen ze sa-
men voor het eerst met de caravan 
naar Bospark ‘de Reehorst’ in Vor-
den en ze is van Vorden gaan hou-
den. Na het overlijden van Jan bleef 
ze op vele terreinen actief en Miep 
kan, zelfs na de ernstige waarschu-
wing van haar hart, het organiseren 
nog steeds niet laten. Dat heb je nu 
eenmaal als je een mensenmens 
bent.

Harry van Rijn

Hebt u ook het gevoel dat vrijwil-
ligerswerk iets voor u is? En wilt 
u - net als Miep - uw talenten voor 
anderen inzetten? Neem dan eens 
contact op met de Stichting Wel-
zijnswerk Vorden (telefoon 553405) 
en informeer naar de mogelijkhe-
den. Er zijn vrijwilligers nodig op 
veel terreinen. Wilma Berns zal u 
graag informeren.

Miep kan het organiseren niet laten

RUURLO - Miranda Bluemers-te Winkel uit Ruurlo is onlangs haar 
eigen ambulante kapsalon gestart nadat ze al 17 jaar als werkne-
mer bij anderen werkzaam was.  Hiervan heeft ze 3 jaar lesgegeven 
als docent kapper en  – schoonheidsspecialist. Aan haar bedrijf gaf 
zij de toepasselijke naam Hair@Home Miranda. Ze komt dus bij 
klanten thuis.

Omdat ze bij mensen thuis komt, 
heeft ze allerlei handige hulpmid-
delen aangeschaft. Zo beschikt ze 
over een mobiele wasbak, waardoor 
mensen hun kleur niet in de goot-
steen hoeven uit te spoelen.
Verder werkt ze met echte salon-
produkten, waardoor de kwaliteit 
hoog is. Ook kunt u uw bovenlip, 
gelaat of wenkbrauwen harsen/epi-
leren. Of uw wimpers en/of wenk-
brauwen laten verven.
Omdat de trends elkaar snel op-
volgen blijft ze de juiste cursussen, 
beurzen en de nieuwe haarmode-
lijn van elk seizoen volgen. 
Ze heeft gekozen voor een ambu-
lante kapsalon aangezien mensen 
het steeds drukker krijgen en hier-
door dus minder tijd hebben om 
naar een kapsalon te gaan. Verder 
is het praktisch voor gezinnen met 
(kleine) kinderen, ze kunnen in 
hun eigen omgeving spelen. Ook 
voor oudere mensen die minder 
mobiel zijn, is het een geweldige 
uitkomst. Doordat de behandelin-
gen bij mensen thuis plaatsvindt, 

zijn de prijzen van de behandelin-
gen ook lager dan in een kapsalon.
Miranda is beschikbaar op maan-
dag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
(ook avond) en zaterdag.
Allerlei tijden in overleg mogelijk.
Meer informatie over Hair@Home 
Miranda is te vinden op de website: 
www.hairathomemiranda.nl
Bellen voor informatie of afspraak 
kan op 06-12229048.

 ADVERTORIAL

Miranda Bluemers start ambulante 
kapsalon Hair@Home Miranda
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Porseleinrestaurateur Noor Camstra 
uit Lochem wandelt regelmatig over 
het landgoed bij Kasteel Hackfort en 
het leek haar leuk om er eens met 
een stand te gaan staan om infor-
matie te geven over haar werk. Nog 
beter is om zoiets samen te doen en 

daarom benaderde ze haar plaatsge-
noten Fred Wiersema en Adri Bolt. 
Wiersma is taxateur en bekend van 
het TV Gelderland-programma Schat-
graven. Bolt is meubelrestaurator. 
Tony Willighagen van de Keuken van 
Hackfort werkt graag mee aan dit 

initiatief en daar is iedereen blij mee. 
“Antiek, kunst en het kasteel passen 
perfect bij elkaar.”
Bezoekers kunnen hun spullen mee-
nemen om gratis te laten taxeren of 
om advies op te vragen op het gebied 
van restauratie. “Van grote objecten 
kunnen foto’s worden meegebracht.”
Wie weet gaan er zaterdag 15 juni 
mensen naar huis in de wetenschap 
een zeer waardevolle schat in het be-
zit te hebben. Zeker is dat het voor 
iedereen een interessante dag wordt 
waarbij men ook kan genieten van 
een hapje en drankje uit de Keuken 
van Hackfort.

Taxateur en restaurateurs aanwezig om ingebrachte spullen te beoordelen

Met kunst en antiek naar Hackfort

Vorden - Hoeveel zou dat antieke servies waard zijn? En, is die kapotte 
kast of dat gebroken potje van keramiek nog te repareren? Vragen die 
bij menigeen wel eens door het hoofd zullen spoken. Bij de Brasserie 
van Kasteel Hackfort aan de Baakseweg 6 in Vorden is het op zaterdag 
15 juni mogelijk om een einde aan die onzekerheid te maken tijdens 
het evenement ‘Met kunst en antiek naar Hackfort’. Tussen 11.00 en 
15.00 uur zijn er een meubel- en porseleinrestaurator en een taxateur 
aanwezig om de ingebrachte spullen te beoordelen.

De organisatie van ‘Met kunst en antiek naar Hackfort’. Vlnr: Tony Willighagen, Fred Wiersema, Noor Camstra en Adrie Bolt.

Hoe meldt u een boerenerf aan? Ga 
naar de website www.boerenerfgoed-
gelderland.nl en volg de instructies. 
U dient in ieder geval het volgende op 
te sturen: de adresgegevens, een tekst 
van maximaal 200 woorden waarin 
staat waarom dit erf de winnaar zou 
moeten zijn en maximaal tien foto’s 
die een goed beeld geven van het erf 
in het landschap, met de kenmerken-
de erfbeplanting en de (bij)gebouwen. 
Let bij het maken van de foto’s en 
het aanmelden op de criteria die op 
de website kunt vinden! Aanmelden 
kan tot 17 juni.

Compleet plaatje. Het complete 
plaatje van een boerenerf bestaat 
uit gebouwen, beplanting van het 
erf en beplanting die aansluit op het 
omringende landschap. Een vakjury 
beoordeelt op deze punten. De jury 

selecteert uit de aangemelde boeren-
erven de tien meest aansprekende.
Deze tien genomineerde boerenerven
zijn vanaf 1 juli te zien op de website
www.boerenerfgoedgelderland.nl. 
Tussen 1 juli en 15 september kan 
iedereen daar stemmen op een van 
deze tien erven. De drie boerenerven
met de meeste publieksstemmen
worden bezocht door een vakjury die
hieruit het Gelders Boerenerf van het
Jaar 2013 kiest. Op 16 november 2013
maakt zij tijdens een feestelijke bij-
eenkomst de winnaar bekend.
Prijzen. Het doel van deze verkiezing
is aandacht voor boerenerven in het
Gelderse landschap. Voor de eigena-
ren / aanmelders van de drie laatst
overgebleven boerenerven hebben
we een verrassing in petto! Het win-
nende boerenerf krijgt een prachtige
prijs en ontvangt een eervol schild.

Doe mee aan de verkiezing 
Gelders Boerenerf van het Jaar
Bronckhorst - Gelderland heeft honderden mooie boerenerven. Boe-
renerven horen bij het landschap en bepalen de streekidentiteit. Om
hiervoor aandacht te vragen organiseert Boeren-Erf-Goed-Gelderland
de verkiezing Gelders Boerenerf van het Jaar 2013. Boeren-Erf-Goed-
Gelderland is een initiatief van Stichting Landschapsbeheer Gelder-
land, het Gelders Genootschap en het Gelders Erfgoed. Zij wil zoveel
mogelijk Gelderlanders actief betrekken bij cultuurhistorische boe-
renerven in hun omgeving middels activiteiten zoals deze boerener-
venverkiezing. Welke boerderij verdient volgens u de titel Gelders
Boerenerf van het Jaar 2013? Kijk voor de voorwaarden op de website
www.boerenerfgoedgelderland.nl. Doe mee en win!

Het Nederlandse Rode Kruis 
helpt direct
Het Rode Kruis zet zich in binnen- en
buitenland in om menselijk lijden te
voorkomen en te verzachten. Door lo-
kaal aanwezig te zijn, helpt het Rode
Kruis mensen in nood na rampen en
calamiteiten. Bij evenementen en so-
ciale activiteiten verleent het Rode 
Kruis hulp, die onderling respect en 
hulpbereidheid vergroten. Jaarlijks
genieten zo´n 6.000 gasten van aan-
gepaste vakanties op het vakantie-
schip J. Henry Dunant of in één van
de vakantiehotels. Ook vraagt het
Rode Kruis aandacht voor de ‘Eerste
Hulp’-cursus om ervoor te zorgen dat
meer mensen elkaar kunnen helpen.
Voor het Rode Kruis zijn 292 afdelin-
gen actief, met in totaal 35.000 vrij-
willigers.

Rode Kruis collecteweek
Bronckhorst - Ruim 28.000 collec-
tanten van het Rode Kruis gaan 
in de week van van 9 tot en met 
15 juni door het hele land langs 
de deur voor de jaarlijkse collec-
te. Ook in de gemeente Bronck-
horst gaan vrijwilligers op pad 
om steun te vragen voor de (lo-
kale) activiteiten van het Neder-
landse Rode Kruis. Om de activi-
teiten mogelijk te maken als de 
‘Welfare’, om de bus te bekosti-
gen, die voor diverse doeleinden 
wordt gebruikt (onder andere 
het vervoer van de bewoners van 
Zandewierde naar zwembad Zon-
newater) maar ook het verlenen 
van EHBO-hulp bij diverse sport-
evenementen. Voor al deze acti-
viteiten in en om Bronckhorst is 
geld nodig.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Brunte
 B. Drankensweerd
 C. Piel-Ende

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Van vrolijke lichte muziek tot de con-
certwerken, van jong tot oud, van so-
lo tot combo, alles komt deze morgen 
aan bod. Kom kijken en geniet van de 
vele facetten van het slagwerk. Of be-
ter gezegd: come and enjoy the Voice 
of Percussion!

Een speciaal combo is bij elkaar ge-
zocht, compleet met gitaar, basgitaar, 
toetsen en zang. Zo zal de slagwerk-
groep er een spetterend optreden van 
maken!. Nummers van o.a. Safri Duo, 

U2, Sting en Mental Theo zullen over 
de Lankhorst galmen en de mensen 
wakker houden. De slagwerkgroep 
staat onder leiding van Gilbert Wien-
tjes. Talloze percussie-instrumenten 
uit de hele wereld, scheurende gi-
taren, geweldige zang passeren de 
revue en laten sportpark de Lank-
horst op de grondvesten trillen! De 
slagwerkgroep speelt op zondag 16 
juni 2013 van 9.30 uur op sportpark 
de Lankhorst, Lankhorsterstraat 3b, 
Wichmond.

Slagwerkgroep Crescendo 
speelt op de SamenLoop 
voor Hoop Wichmond

Wichmond - Met gepaste trots presenteert Slagwerkgroep Crescendo 
op 16 juni 2013 voor de 2de keer het spetterende slagwerkspektakel 
‘’The Voice of Percussion’’ op de SamenLoop voor Hoop. Gedurende 
dit optreden zullen zij de teams en het aanwezige publiek door de 
24uurs race heen loodsen.

Aanmelden. Is uw bedrijf ook geves-
tigd in Bekveld en wilt u deelnemen? 
Stuur dan uiterlijk 14 juni a.s. een 

mail naar bekveldsebedrijven@out-
look.com of bel Ron Elkerbout, 06
3889 4748. Voor wie? De activiteiten
van de bedrijvendag vinden zoveel
mogelijk plaats rond de T-kruising
Bekveldseweg/Veermansweg. Zo hou-
den we het voor de bezoekers over-
zichtelijk en makkelijk om meerdere
bedrijven te bekijken. Ligt uw bedrijf
buiten de T-kruising, dan kunt u zich
presenteren bij één van de bedrijven
bij de T-kruising, of een verwijzing
plaatsen (bijvoorbeeld een standje
met informatie, een bord, een auto
met een pijl) naar uw bedrijf. Let op!
Alleen bedrijven gevestigd in Bekveld
kunnen deelnemen.

Voor ondernemers
Oproep Bekveldse bedrijvendag
Bekveld - Na een succesvolle 
eerste editie van de Bekveldse 
bedrijvendag in 2012 zijn de on-
dernemers van Bekveld volop 
in de weer om de bedrijvendag 
voor 2013 te organiseren. Dit jaar 
vindt hij plaats op zaterdag 31 
augustus van 11.00 tot 16.00 uur. 
Op die dag zetten de bedrijven 
hun deuren open voor publiek en 
laten ze zien welk vakmanschap 
en welke diensten hier in Bekveld 
te vinden zijn.

Vol enthousiasme werd er begon-
nen met het repertoire met als eer-
ste een weemoedige terugblik over 
Het Dorp. Het mooie en bekende 
Droomland werd door iedereen 
meegezongen, hierna kwam er 
beweging in de zaal met bekende 
liederen zoals, Het kleine Café aan 
de Haven waar de eerste beentjes 
van de vloer gingen. In de pauze bij 
de koffie of thee werden weer de 
bekende lootjes te koop aangebo-
den. Ook een echte polonaise ont-
brak deze middag niet, en gymnas-
tiekoefeningen met de armen zijn 
voor de hele week al klaar. Tijdens 
de koffie werden de prijzen van de 
verloting getrokken. Hierna was 
er weer gezelligheid met bekende 
meezingers en ook nog een lied 
over de Achterhoek. De middag 
werd afgesloten met het Hengelose 
Volkslied wat door iedereen staan-
de werd meegezongen. Grady Wen-
tink bedankte het duo ZieZoo voor 
deze geweldige mooie middag. Men 
heeft genoten. Ze bedankte ook de 
aanwezigen voor de belangstelling 
en wenste allen welthuis. Het was 
een zeer geslaagde middag. De vol-
gende UVV middag is op woensdag 
11 september met de cabaretgroep 
‘Jong Belegen’ uit Lichtenvoorde.

Hengelo - Op woensdagmiddag 
29 mei hield de UVV een ge-
zellige middag in Ons Huis in 
Hengelo. De vele bezoekers die 
binnen waren genoten van de-
ze middag. De voorzitter van de 
UVV Grady Wentink- Klumper, 
opende deze middag door ie-
dereen welkom te heten, ze was 
verheugd met zoveel bezoekers. 
In het bijzonder een woord van 
welkom voor het duo ZieZoo 
die deze middag zullen optre-
den. Het duo ZieZoo zijn Rita 
Oldenhave en Ruud Janssen.

De UVV maakt met 
een gezellige middag 
veel mensen blij



Spalstraat 11 Hengelo Gld
(0575) 46 15 21

www.memelink-bergervoet.nl



Herwers heeft Renault-vestigin-
gen in Doetinchem, Hengelo Gld, 
Neede en Zevenaar. Daarmee zijn 
zij een bekende naam in de hele 
Achterhoek. ‘Dat wij als Achter-
hoeks bedrijf voor de derde keer 
op rij zijn verkozen tot beste dea-
ler van Nederland maakt ons ont-
zettend trots’, zegt Jos Herwers, 
directeur van de Herwers Groep. 
‘Kwaliteit is een continu proces en 
wij zijn iedere dag bezig met ver-
beteren van deze processen. Dat 
deze inspanningen door Renault 
Nederland opgemerkt worden en 
door onze klanten gewaardeerd 
worden is een groot compliment. 
Dit motiveert ons om onszelf en 
de processen te blijven verbete-
ren’.

Constant hoge kwaliteit
De winnaar van de Dealer van 
het jaar-verkiezing is bekend 
gemaakt tijdens een feestelijke 
dealerbijeenkomst op het hoofd-
kantoor van Renault Nederland 
in Schiphol-Rijk op 6 mei jl. ‘Wij 
zijn trots op de professionele 
wijze waarop ons dealernetwerk 
bezig is met het bewerken van 
hun markt en daarbij een hoge 
mate van klanttevredenheid na-

streeft,’ aldus Jean-Paul Renaux, 
directeur van Renault Neder-
land. Hij sprak tijdens de uitrei-
king lovende woorden over de 
medewerkers van Herwers en de 
gehele organisatie.

Renault dealer van het jaar
Met de Dealer van het jaar-ver-
kiezing stimuleert Renault zijn 
dealers wereldwijd om nóg beter 
te presteren. De wedstrijd draait 
om de prestaties op het gebied 
van Sales, After Sales, kwaliteit 
van serviceverlening en kwali-
teit. Renault beoordeelt dealers 
maandelijks op tien prestatie-
indicatoren wat uiteindelijk leidt 
tot de verkiezing van de dealer 
van het jaar. 10 procent van de 
beoordelingscriteria is lokaal ge-
oriënteerd, om rekening te kun-
nen houden met de verschillen-
de omstandigheden in de diverse 
landen. De overige 90 procent is 
wereldwijd hetzelfde. 
De beoordelingsperiode loopt 
van 1 januari tot en met 31 de-
cember. Het doel van de Dealer 
van het jaar-verkiezing is het 
verhogen van de klanttevreden-
heid en het verbeteren van de 
resultaten.

Topprestatie van Achterhoekse dealer

Herwers voor het derde jaar op rij 
de beste Renault dealer van Nederland
Regio - Herwers Renault is opnieuw verkozen tot Renault 
dealer van het jaar. Tijdens de jaarlijkse uitreiking van deze 
prestigieuze prijs, georganiseerd door Renault Nederland, 
is Herwers opnieuw als winnaar uit de bus gekomen. Bij de 
verkiezing wordt gekeken naar de totale prestatie van alle 
Renault-dealers op het gebied van sales, after sales, kwaliteit 
van servicelening en klanttevredenheid.

V.l.n.r.: De heren Jean-Paul Renaux (algemeen directeur Renault Nederland), Rudi van Aken (After Sales Manager Herwers Groep), Lloyd de
Meza (directeur Sales Renault Nederland) en Niels Herwers (Sales Manager Herwers Groep) bij de uitreiking van de Renault Dealer of the Year
2012 Award.

Het doel is om jongeren en ouderen 
met een beperking meer met elkaar in 
contact te brengen en zo een gezellige 
middag te realiseren. De organisatie 
is in handen van Jong Gelre Vorden/

Zondag 9 juni 
de Bronckolympics
Wichmond - Zondag 9 juni 2013 
worden voor het zesde opeenvol-
gende jaar de Bronckolympics geor-
ganiseerd. Dit is een gezellige spel-
middag voor jong en oud met een 
beperking uit de gemeente Bronck-
horst en omstreken

Warnsveld, de sportvereniging Socii 
en de Stichting MEE Oost Gelderland. 
De middag zal plaatsvinden op het 
sportpark van sportvereniging Sociï in 
Wichmond, Lankhorsterstraat 3. De 
Bronckolympics beginnen om13.00 uur 
en duren tot circa 16.00 uur. 

Behalve diverse spelletjes is er een mu-
ziekquiz en een tocht met de huifkar 
door de omgeving van Wichmond en 
Vierakker. Na afloop is er voor alle deel-
nemers een lekker patatje.

Vier jaar geleden begon Buurtzorg in 
Hengelo en omstreken als een klein, 
zelfsturend team van hoogopgeleide 
wijkverpleegkundigen en wijkzieken-
verzorgenden die verzorging en verple-
ging 24 uur per dag verleend en orga-
niseert. Het aantal cliënten is door de 
jaren heen sterk toegenomen. Sinds fe-
bruari 2013 kent Hengelo daarom twee 
autonome Buurtzorg teams.

Buurtzorg Hengelo Gld / Keijenborg
Al vier jaar een frisse kijk op 
thuiszorg
Hengelo - Buurtzorg levert professi-
onele thuiszorg, regelt de zaken er-
omheen en zorgt ervoor dat de cli-
ent zelf kan blijven beslissen over 
wat er nodig is. Na vier jaar actief te 
zijn in Hengelo en Keijenborg kijkt 
Buurtzorg terug op een succesvolle 
periode, maar nog liever kijkt de 
organisatie vooruit.

“Vanuit kleine teams kunnen we effi-
ciënt blijven werken en staan we dicht 
bij de cliënt. Doordat we niet gestuurd 
worden door managers ligt het verant-
woordelijkheidgevoel hoog en bepalen 
we onze eigen koers”.

“Goede thuiszorg vraagt een professio-
nele en toegewijde belangstelling voor 
de persoonlijke situatie van de cliënt. 
Inspelen op zorgvragen, samen oplos-
singen zoeken en grotere problemen 
voorkomen. 
Door de korte lijnen, met direct per-
soonlijk contact en minimale bureau-
cratie, kunnen onze cliënten rekenen 
op goed geregelde zorg thuis”.

Voor verdere informatie kunt u contact 
opnemen met: 06-83160790.



Louise van Uden was samen met haar man Henk, kinde-
ren en kleinkinderen het stralende middelpunt van een 
feestelijke bijeenkomst . Voor haar op tafel veel bloemen 
en cadeaus die ze van de talrijke bezoekers in ontvangst 
mocht nemen. Wel een blijk dat ze alom werd gewaar-
deerd en gerespecteerd. Louise van Uden kent de bezoe-
kers allemaal, waaronder veel ouderen die ze in de loop 
der jaren met raad en daad heeft bijgestaan. Verder op de 
receptie veel vrijwilligers (‘zonder hun steun kon ik mijn 
taak niet uitoefenen’, aldus Louise). Afgevaardigden van 
Welzijn Stichtingen elders in de gemeente Bronckhorst. 
Ook wethouder Josephine Steffens kwam persoonlijk af-
scheid van Louise van Uden nemen.

Jan Rigterink, voorzitter van de Stichting Welzijn Vorden 
fungeerde deze middag tevens als ceremoniemeester. Hij 
schetste de betekenis van het werk dat Louise van Uden 
voor het ‘Welzijn’ van velen heeft verricht. Jan Rigterink 
daarover: ‘Een coördinator is iemand die alles op elkaar 
afstemt en die ervoor zorgt dat zaken geregeld worden. 
Door haar grote enthousiasme deed ze dat voortreffelijk. 
Zo heeft Louise ook haar eigen afscheid geregeld. De grote 
zaal van het Dorpscentrum hangt speciaal vanwege haar 
afscheid vol met tekeningen en schilderijen. Op deze ma-
nier wil Louise de mensen die dit allemaal gemaakt heb-
ben (schildercursus) in het zonnetje zetten’, aldus Jan Rig-
terink. Ook memoreerde hij de waardering die Louise van 
Uden altijd voor de vrijwilligers heeft gekoesterd. ‘Zij was 
zuinig op deze mensen en terecht want zonder vrijwilli-
gers zou de Stichting Welzijn Vorden als een kaartenhuis 
in elkaar zijn gestort’, aldus Jan Rigterink die vervolgens 
een uitgebreid overzicht gaf van het geen Louise van Uden 
de afgelopen jaren in Vorden heeft opgezet of daartoe een 
eerste aanzet heeft gegeven. Daarbij noemde hij o.m. de 
cursus ‘Koken voor mannen’, ‘Handen aan de knoppen 
voor vrouwen’, cursus Ipad, mobiele telefoon. Kortom te-
veel om op te noemen. Ook activiteiten als koersbal, ‘Meer 
bewegen voor ouderen’, stijldansen en dat alles met de 
insteek dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen. ‘Er is geen mooier baan dan men-
sen gelukkig te kunnen maken’, zo kun je de functie van 
Louise van Uden het best omschrijven’, aldus Jan Rigte-
rink, die haar vervolgens een cadeau aanbood, door Louise 
zelf uitgezocht!

Henk van Uden, echtgenoot van Louise, hield eveneens
een toespraak. Ook hij sprak over een ‘baan’ maar dan de
‘baan’ die Louise vier keer per week vanaf Borculo (haar
woonplaats) naar Vorden aflegt. ‘Soms reed ik mee. Voor
de zuinigheid (minder kilometers rijden) koos Louise vaak
voor het rijden over afgelegen ‘boerenweggetjes’. Onder-
weg wist ze van alles te vertellen over de bewoners van de
huizen, waar we langs reden. ‘Kijk daar woont iemand die
pas is gescheiden en dat soort informatie. Werkelijk Loui-
se wist over iedereen alles‘. Henk van Uden besloot met
de woorden tot zijn echtgenoot: ‘Welkom thuis Louise,
de camper staat al klaar en straks rijden we over allerlei
‘boerenweggetjes’ door Frankrijk. Louise van Uden tijdens
haar afscheidspeech: ‘Blij en dankbaar dat ik het werk in
goede gezondheid heb mogen doen. Het motiveren van
ouderen heeft mij altijd goed gedaan. Ik kan best gemist
worden. Wilma Berns neemt mijn taken over en ik weet
dat zij haar werk goed zal doen’, aldus Louise van Uden.
Mevrouw Miep de Zwarte (van de groep stijldansen) nam
met een passend gedicht eveneens afscheid van de inmid-
dels voormalige Coördinator Stichting Welzijn Vorden:
Louise van Uden.

In een tjokvolle foyer van het Dorpscentrum
Louise van Uden met lovende woorden 
uitgezwaaid
Vorden - Waar ze bijna een kwart eeuw begon 
(’t Stampertje) nam Louise van Uden afgelopen 
vrijdag in de foyer (eveneens Dorpscentrum) af-
scheid als coördinator van de Stichting Welzijn 
Vorden. De foyer was ‘barstensvol’ met belang-
stellenden, geen leeg plekje te bekennen.

Wethouder Josephine Steffens kwam persoonlijk afscheid nemen.

Jan Rigterink bedankte Louise voor haar werk bij de St.  Welzijn.

Onder de aanwezigen ook voormalig huisarts Gerben Sterringa en
echtgenote.

De muzikanten die veelal uit Brockhorst en omgeving komen, 
zullen er samen met onder meer de bekende zanger Marco Bak-
ker en sopraan Irma ten Brinke, de Vordense zanger Timmy van 
Lingen, tenor Frank Fritschy, het Gelders Opera en Operette Ge-
zelschap uit Arnhem, dansers van Aventus uit Zutphen en dans-
school Dwars uit Haaksbergen een onvergetelijk weekend van 
maken.

Kaartverkoop Jubileumconcert gestart
De kaartverkoop voor het Jubileumconcert ‘Eine musikalische 
Reise von Wien nach Berlin’ is inmiddels van start gegaan. Wees 
er snel bij om er zeker van te zijn dat u deze onvergetelijke show 
niet mist. 

Kaarten zijn te koop bij Landwinkel Den 4 Akker, 
VVV Bronckhorst, Bruna en op www.achtkasteelentocht.nl

Nieuws over 100 jaar Achtkasteelentocht

Eerste repetitie Bronckhorst Wind Symphony
Vorden - De kop is eraf! Bronckhorst Wind Symphony 
heeft zaterdag 1 juni de eerste repetitie gehad in het Vor-
dense Dorpscentrum. Dit orkest onder leiding van diri-
gent Joop Boerstoel is speciaal opgericht voor het jubile-
umconcert ter ere van de 100-jarige Achtkasteelentocht in 
het weekend van 7 en 8 september. Op de tot theaterweide 
omgetoverde kasteelweide bij Kasteel Vorden zal dan de 
sprookjesachtige show ‘Eine musikalische Reise von Wien 
nach Berlin’ worden gegeven. Een evenement dat te verge-
lijken zal zijn met de Vrijthofconcerten in Maastricht van 
André Rieu.

Voorganger in deze dienst was ds. 
F.W. Brandenburg. De kinderen van 
de kindernevendienst boden ds. Bran-
denburg een prachtig cadeau aan in 
de vorm van een fotocollage met in 
het midden een foto van de jarige 
Gereformeerde kerk en erom heen. 
Tekeningen van de kinderen die zij 
gemaakt hebben op de kinderneven-
dienst. Na de dienst hield Jan Dijk-
man (voorzitter Gereformeerde kerk) 
een speech, waarbij hij de 125 jarige 
geschiedenis van de kerk de revue liet 
passeren. ‘Er is in al die jaren heel veel 
gebeurd, waaronder twee wereldoor-
logen. Ook is er in het kerkelijk leven 
veel veranderd. Gewoonte heeft ter-
rein verloren. De media heeft er voor 
gezorgd dat de wereld onze gezinnen 
binnen kwam. En dat heeft zijn uit-
werking gehad. De gezinnen werden 
voorheen ervaren als solide hoekste-
nen in onze samenleving, maar daar 
werden juist de grenzen opgezocht 
en daar begint het te knellen.
De van nature hirarische lijnen wer-
den los gemaakt. Iedereen werd mon-
diger. En door de komst van de digi-
tale communicatie lijkt het dat wij el-
kaar en God niet meer nodig hebben. 
Immers elk antwoord op een vraag is 
te vinden op internet. Voor velen is de 
ontwikkeling op dit gebied niet meer 
te volgen’,aldus Jan Dijkman. En zo 
vervolgde hij:’De Christelijke kerk is 
van alle tijd en heeft de toekomst. 
Daar ben ik van overtuigd. Wij zullen 
er alleen met zijn allen anders aan 
moeten werken en bereid moeten 
zijn om andere vormen van Eredien-
sten, naast de traditionele vorm die 
ons bekend is, toe te laten. Anders, 
dat leert de Bijbel ons ook, omdat wij 
in een andere tijd leven dan 25 jaar 

of 125 jaar geleden. Het is goed om 
af en toe eens om te kijken, maar 
de uitdaging ligt voor ons’, zo sprak 
Jan Dijkman. Ria Aartsen, voorzitter 
Hervormde Gemeente, memoreerde 
vooral wat wij uit moeten dragen als 
gemeente. Zij overhandigde de ju-
bilerende kerk een lijst met daarin 
opgenomen in speciale gravure de 
namen van de predikanten die in de 
Gereformeerde kerk gestaan hebben 
vanaf de oprichting van de kerk. Ook 
Corine Westerneng, de vrouw van de 
voormalige predikant, hield een toe-
spraak die gericht was op hoe zij het 
ervaren heeft om in Vorden te ver-
toeven en hoe dit tot stand was geko-
men . Tijdens de koffie kon iedereen 
genieten van de mooie fotocollages 
die waren ten toongesteld in het Ach-
terhuus. Ook konden fotoalbums be-
zichtigd worden. Voor veel mensen 
was dit een unieke gelegenheid om 
oude herinneringen op te halen. Het 
ochtendprogramma werd afgesloten 
met belegde broodjes en koffie of 
thee. Voor het middagprogramma 
werden de kerkdeuren om 14.30 
uur opengezet en kon men genieten 
van een mix van jazz verzorgd door 
Henny Blaak, Gerard Eykelkamp en 
Piet Piersma, het gospelkoor Inspira-
tion uit Vorden onder leiding van Piet 
Piersma en prachtige orgelwerken ge-
speeld op het kerkorgel door Herman 
Lubbers. Het muzikale evenement 
werd onderbroken door anekdotes 
en gesprekken met o.a. Mevr. Sonne-
veld-Brummelman, ds.Pieter Dekker 
en Corine Westerneng. Het middag-
programma werd afgesloten met het 
zingen van ‘Samen in de naam van 
Jezus’. Het middagprogramma werd 
door circa 270 mensen bezocht.

Feestelijke dag met veel muziek en zang
Prachtige jubileumviering 
Gereformeerde kerk Vorden

Vorden - Afgelopen zondag 2 juni werd het 125 jarig jubileum gevierd 
van de Gereformeerde Kerk. De kerkzaal was prachtig versierd met 
bloemen en kleurrijke zondagsbrieven. Het was een gezamenlijke 
kerkdienst, Gereformeerd Kerk/Nederlands Hervormde gemeente, 
waaraan medewerking werd verleend door het duo de Moeite Waard 
bestaande uit Anja den Bakker en Piet Piersma en Lianne Heyenk op 
trompet en Cees van Dusseldorp op het kerkorgel.

Anja den Bakker.
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info

Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling 

Bronckhorst (KHN)

elisabeth@degoudenkarperhummelo.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

Ondernemersplatform Bronckhorst (OPB)

weevers@weevers.nl

 www.steenderenseondernemers.nl

 www.vov-vorden.nl

 www.bozelhem.nl

 www.hov-hengelo.nl

 www.ovhkd.nl

Agenda
 

10:00 uur: Ondernemers-
café Vorden naar Elburg

 
18:00 uur: Zomerborrel 
BKB bij Café de Tol in de 
Wittebrink te Zelhem

 

18:00 uur: Politiek café BKB, 
B&OZ en SOV in Hengelo 

BRON:

KVO-B
De werkgroepen Keurmerk Veilig 
Ondernemen-Bedrijventerreinen zijn 
op alle bedrijventerreinen binnen 
Bronckhorst vooruitstrevend aan het 
werk. De werkgroepen bestaan uit 
lokale ondernemers, de wijkagent(e), 
Brandweer Achterhoek en de ge-
meente Bronckhorst. Samen werken 
we aan een veiliger en schoner be-
drijventerrein. 
Op ’t Werkveld in Vorden hebben on-
dernemers van de werkgroep de 
meldkaart met alarmnummers en 
andere belangrijke (lokale) informa-
tie persoonlijk uitgereikt. Een belang-
rijk initiatief dat veel gegevensuitwis-
seling opleverde. Dit wordt in het 
najaar zeker herhaald.
In Hengelo is de werkgroep op dit 
moment actief met de inventarisatie 
van collectieve beveiliging. Daarbij 
kan het KVO-keurmerk én de collec-
tieve beveiliging een korting op de 
verzekeringspremie opleveren. Ge-
ke ken wordt of er voldoende draag-
vlak is om dit op te starten. 
In Zelhem is de afgelopen periode de 
verkeersveiligheid vergroot doordat 
een aantal knelpunten zijn aange-
pakt. Daarnaast is er veel energie 
gestoken in de uitstraling en veilig-
heid van particuliere terreinen. In 
overleg met ondernemers zijn er 
hekwerken geplaatst, is er aandacht 
besteed aan de brandveiligheid met 
betrekking tot buitenopslag en het 
opruimen hiervan.

De bedrijventerreinen Dambroek 
(Baak) en Steenderen zijn gezamen-
lijk op weg naar de KVO-B audit die 
op 20 juni plaatsvindt. De uitkomsten 
van de enquête onder ondernemers 
en de schouw van de werkgroep heb-
ben geleid tot een actielijst waar de 
werkgroep direct mee aan de slag 
kan. Daarmee vallen ook deze terrei-
nen onder het KVO-B keurmerk en 
zijn we op alle terreinen binnen 
Bronckhorst actief.
Om alle successen met u te kunnen 
delen worden op alle bedrijventer-
reinen jaarlijks bijeenkomsten geor-
ganiseerd. Tijdens de bijeenkomst 
zet de lokale werkgroep uiteen wat 
de geplande acties zijn, welke resul-
taten er zijn behaald en ontvangt u 
uit eerste hand van brandweer en 
politie cijfers en ontwikkelingen. Te-
vens wordt er kort voorlichting gege-
ven over maatregelen die we met el-
kaar kunnen nemen om de (brand)
veiligheid binnen het individuele be-
drijf, maar ook op het bedrijventer-
rein te vergroten. Helaas is de erva-
ring dat te weinig ondernemers zich 
aanmelden waardoor een bijeen-
komst niet door kan gaan. Daarom 
doen alle werkgroepen hierbij een 
beroep op u als ondernemer om in te 
gaan op een uitnodiging. Daarmee 
leert u uw buren kennen en wordt u 
geïnformeerd over de ontwikkelin-
gen op uw terrein en op het gebied 
van veiligheid. We zien u graag op de 
volgende bijeenkomst.  

De negen bedrijventerreinen in Bronck-

horst krijgen de komende jaren een op-

-

opstellen om de opgeknapte terreinen 

-

ment staat of valt met de bereidheid  

van de ondernemers”, vertelt Jeffrey 

Wassink, projectmanager bij de gemeen-

-

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft 
begin dit jaar ingestemd met het plan 
voor de revitalisering van bedrijventerrei-
nen. Er zijn gelden vrijgemaakt voor on-
der meer het afkoppelen van regenwater, 
onderhoud aan de riolering en het verbe-
teren van de parkeergelegenheid bij en 
bereikbaarheid van bedrijven. De werk-
zaamheden zullen in 2014 en 2015 plaats-
hebben. “De uitvoering gaat in nauw 
overleg met de ondernemers.”
Als volgens plan de werkzaamheden eind 
2015 afgerond zijn, gaan die ondernemers 
zelf een belangrijke rol spelen in het on-
derhouden van de bedrijventerreinen, het 
zogeheten parkmanagement.
Onder parkmanagement vallen zaken als 
het Keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrij-
ven terreinen (KVO-B), het nog aan te leg-
gen glasvezelnetwerk, maar ook zaken als 
bewegwijzering, afvalmanagement, groen-
beheer en het sneeuwvrij houden van de 
bedrijventerreinen. “We hebben in 
Bronckhorst relatief veel kleine bedrijven-
terreinen”, vertelt Wassink. “Maar de 
knelpunten die we daar zijn tegengeko-
men, bijvoorbeeld lastige bereikbaarheid 
of weinig parkeerruimte, vragen wel om 
maatwerk. “
Na de zomer zullen er met de onder-
nemers van alle bedrijventerreinen ses-
sies worden gehouden om oplossingen te 
vinden voor deze knelpunten. Volgens 

Wassink is het belangrijk dat zoveel mo-
gelijk belanghebbenden daar bij aanwe-
zig zijn. Goed georganiseerd parkma-
nagement kan volgens de projectmanager 
veel voordelen opleveren. “Ondernemers 
kunnen straks zaken aansturen waar ze nu 
nog geen grip op hebben, zoals beweg-
wijzering of onderhoud groen”,  vertelt 
hij. “Bovendien kunnen ze vaak slimmer 
organiseren dan de gemeente.”

Ondernemers zullen via Breezz en bedrij-
vencontactfunctionaris Peter van der 
Meulen op de hoogte worden gehouden 
over de bijeenkomsten.

Parkmanagement voor een 
‘Schoon, Heel en Veilig’ 
 bedrijventerrein

De markt is in beweging, de wereld om 
ons heen verandert. Hoe gaan wij daar in 
Zelhem mee om? Hoe kunnen wij ons 
voorbereiden op de toekomst? Hiervoor is 
collectief denken en samenwerking van 
essentieel belang.
B&OZ is zich bewust van deze processen 
en heeft op 16 mei jl. een avond gehou-
den  waarop leden en niet-leden van 
B&OZ zich bezig hebben gehouden met 
“straatjutten”
Een avond waarop gevist en gespeurd is 
naar problemen in het centrum en ge-
zocht is naar ideeën en oplossingen.
Het “straatjutten” krijgt een vervolg op  

bij Ellens Restaurant. De inloop is 
vanaf . Aanvang van het pro-
gramma is om . Deze avond 
wordt geleid door Marenthe de Bruijne, 
die al voor diverse gemeenten dit soort 
avonden heeft begeleid. We doorlopen de 
trends, het toekomstig winkelen en de 
uitkomsten van het “straatjutten”. 

Deze avond wordt afgesloten met een 
concrete lijst waarop zaken staan die on-
dernemers samen moeten gaan realise-
ren in Zelhem.
B&OZ organiseert deze avonden omdat 
het zich ervan bewust is dat het van groot 
belang is dat voor iedere inwoner van 
Zelhem het dorp leefbaar gehouden 
wordt. B&OZ kan dit omdat haar leden dit 
belang ondersteunen. Zo kan B&OZ vele 
acties het hele jaar door houden. De zater-
dag voor Moederdag werd het winkelend 
publiek nog verrast met een mooie roos! 
Een reden om gewoon in Zelhem de 
boodschappen te doen!

Uit diverse onderzoeken blijkt dat kernen 
zoals Vorden, Hengelo en Zelhem alleen 
kunnen overleven door samenwerking 
van onderlinge ondernemers. Sluit u 
daarom aan bij B&OZ, ontmoet uw colle-
ga’s op de ledenbijeenkomsten en ga voor 
de toekomst in Zelhem.

Jeroen en Danielle Timmers 

hebben de eerste gasten al 

groepshotel  het Klooster 

De afgelopen maanden heeft 

van het karakteristieke pand 

in het dorp. 

Blijf via Facebook op de hoogte van alle vorderingen: 
www.facebook.com/kloostervankranenburg.

Straatjutten met B&OZ

Eerste gasten in Klooster van 
Kranenburg

Breezz verschijnt niet in de maanden juli 
en augustus. -

 Op deze pagina staat 
het nieuws van alle bedrijvenkringen,   
het Ondernemersplatform Bronckhorst, 
Koninklijke Horeca Nederland en de ge-
meente Bronckhorst. Leden van genoem-
de organisaties kunnen zelf nieuws aanle-
veren voor deze pagina die maandelijks 
verschijnt.
De deadline voor het aanleveren van kopij 
voor de volgende editie is 

. Breezz is er voor ondernemers 
en door ondernemers. Schroom dus niet 
om nieuws aan te leveren en mail naar: 
redactie@breezz.info

Zomerstop Breezz 

Volgende uitgave 
op 3 september



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Initiatiefnemers konden vóór 1 april 
2013 plannen indienen voor instand-
houding van de zwembaden in 
Bronckhorst, waarbij een sluitende 
exploitatie voor minimaal vijf jaar 
wordt aangetoond. Dit houdt in dat 
de initiatiefnemers zelf verantwoor-
delijk zijn voor de exploitatie van de 
baden en dat de gemeente, na besluit 
over de baden, hierin geen geld meer 
insteekt. De dorpsbelangenorganisa-
ties, verenigingen, particulieren en 
stichtingen gingen aan de slag met 
de gestelde kaders en dienden diverse 
plannen in. De plannen voor de 
buitenzwembaden voldoen echter 
geen van allen aan de voorwaarden 
die door de raad zijn gesteld. Daarom 
vroegen b en w de raad 3,4 miljoen 
euro uit de algemene reserve be-
schikbaar te stellen. De raad beoor-
deelde tijdens de raadsvergadering 
van vandaag de situatie per zwembad 
afzonderlijk.

Zelhem, zwembad en cultureel 
centrum De Brink 

bedrag van 1 euro over te dragen aan 

de exploitatie, het onderhoud, de af-

wordt gedekt uit de algemene reserve 

Vorden, zwembad In de Dennen 
Omdat de ingediende plannen voor 

subsidie moeten worden beëindigd. 

tot een sluitende begroting voor 

26 september een definitief besluit 

Hengelo, zwembad Het Elderink 

Het Elderink voldoet niet aan de 

-
-

het voorstel om de initiatiefnemers 
-

heid te geven om met een plan voor 
een sluitende begroting voor exploi-

-

mate beschikbaar te stellen om de 
initiatiefnemers te helpen. 
 
Steenderen, Burg. Kruijffbad 
Omdat de ingediende plannen voor het 

-

voorstel gebaseerd op het totaalplaat-
-

-

het kindcentrum als voor het Burg. 
-

tief kan gebruik maken van de kennis 
van de gemeente.

De raad besluit per zwembad over toekomst

Inwoners en verenigingen die een 
goed idee hebben om de nadelige ge-
volgen van de krimp van de bevolking 

van de provincie Gelderland. In de 
subsidiepot (de ‘Ideeëngenerator 

voor lokale initiatieven.

Voor praktische zaken 
Het geld van de Ideeëngenerator is 
niet bedoeld voor gemeenten, maar 

-
gingsleven en bestemd voor kleine, 

als twee verenigingen fuseren, omdat 

nieuw ontwerp nodig voor hun huis-

Hiervoor is wellicht geld beschikbaar. 

koffieochtend organiseren in een 
Kulturhus om ideeën uit te wisselen 
om dingen samen op te pakken in 

-
satoren de aanloop bevorderen door 

moet worden aangewend ‘voor activi-
teiten gericht op actief burgerschap’ 

andere krimpgebieden in de regio. 

Doelgroep en looptijd 

-

van de verwachte situatie in 2020 in 

Gelderland 2012. Bronckhorst is 

van hun leefomgeving op peil te 
houden. Het maakt gemeenschappen 

hun toekomst vorm te geven en de 

Meer informatie
Zie voor meer 
informatie de 
website van de 
provincie www.
gelderland.nl ➝ 

-
ning ➝ Krimp, of 
scan de QR-code. 

provincieloket@gelderland.nl.

Goed idee om nadelige gevolgen 
van bevolkingskrimp op te vangen 
in uw dorp? 
Provincie heeft subsidiemogelijkheid

In de kernen gelden voor het bouwen 

groenstroken, aparte bestemmings-
regels om de beeldkwaliteit te waar-

uitstraling hebben en dat geen 
gebouwen of erfafscheidingen hoger 
dan één meter op korte afstand 
van de openbare ruimte worden 

minder goed bewaakt kan worden. 
Zo lopen de regels van het vergun-

regels van de bestemmingsplannen. 

groenstroken aan particulieren 
maakt het lastig de afgesproken 

besloten b en w om de huidige 

bestemmingsplannen te schrappen 

brengen met de regels voor vergun-

voor het bouwen op voor- en 

op een Toekomstbestendig 

moet de nieuwe regels nog wel 
vaststellen. 

Wat betekent dit?

gevolgen voor de beeldkwaliteit 
in de kernen. Er mogen nu ook 

hoge erfscheidingen in de 

(op straathoeken) worden 

tuingrond van 1m breed, die direct 
grenst aan de openbare ruimte: hier 
mogen uitsluitend erfafscheidingen, 

worden gemaakt tot een hoogte van 
maximaal 1m.  

Samen verantwoordelijk
-

hun woning en de openbare weg of 
het openbaar groen volledig mogen 
benutten. Overeenkomstig de regels 

-
ten gebouwen en erfafscheidingen 
hoger dan 1m tenminste 1m uit de 

Meer informatie?

of een erfscheiding in uw tuin 

-
heden. U kunt ons bereiken via 
(0575) 75 02 50 of via e-mail 
info@bronckhorst.nl

Regels voor bouwen in tuinen grenzend 

aan openbare ruimte in kernen wijzigen

openbaar groen worden verruimd



Vanuit het gemeentehuis...
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, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze pro-
ducten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel 
uit de gemeentelijke basisadministratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning   
vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en 
u niet voor niets komt. Een afspraak maken heeft ook als voordeel dat u niet hoeft te wachten.

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. 
In verband met de zomervakantie geldt dit echter niet voor de maanden juli en augustus.

Toon en Daan

maximaal € 500,- subsidie krijgen 
(tot een derde van de kosten).” 

Daan: “Nieuw in de regeling 
2013/’14 is dat nu ook weer sub-
sidie mogelijk is bij plaatsing van 
HR++-glas en er is een speciale 
burenbonus. Om in aanmerking te 
kunnen komen voor de subsidie 
geldt geen maximale WOZ-waarde 
voor de woning. Met de subsidie wil-
len we woningeigenaren stimuleren 
om energiezuinige maatregelen toe 
te passen die goed zijn voor milieu 
en klimaat. Bij de vorige (soberder) 
regeling van 2011/2012 konden 300 
huishoudens subsidie krijgen voor 
energiebesparende maatregelen 
die zij uitvoerden. Ruim 180 huis-
houdens maakten hiervan gebruik!” 

Toon: “We kregen 300.000 euro sub-
sidie van de provincie om de regeling 
uit te kunnen voeren. De regeling 
duurt t/m 2014 of totdat het beschik-
bare budget op is. Wie het eerst komt, 
het eerst maalt. De voorwaarden voor 
de subsidie staan in de toelichting 
van het aanvraagformulier. Het aan-
vraagformulier voor de subsidie 
‘Achterhoek bespaart ’13/’14’ is te 
downloaden via www.bronckhorst.nl 
of af te halen in het gemeentehuis.”

Daan: “De nieuwe burenbonus biedt 
kans op een hogere subsidie. 
Als zes of meer particuliere woning-
eigenaren uit Bronckhorst samen 
een subsidie aanvragen, dan kan de 
bijdrage in plaats van tot 500 euro 
oplopen tot 750 euro per woning. 
Door dit zelf te regelen, met buurtbe-
woners of vrienden of bekenden uit 
de gemeente, kunt u hiervoor in aan-
merking komen. Maatregelen die in-
woners troffen na 1 januari 2013 ko-
men met terugwerkende kracht ook 
nog in aanmerking voor subsidie.” 

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Toon: “De gemeente biedt inwoners 
al enkele jaren de ‘Achterhoek 
bespaart’-regeling aan. Ook in 2013 
en 2014 hebben we deze subsidie 
weer beschikbaar voor maximaal 

600 eigenaren van woningen. 
Voor het aanbrengen van energie-
besparende maatregelen (dak-, 
gevel- of vloerisolatie) aan hun 
huis kunnen woningeigenaren 

Deze week:  Aflevering 29

Subsidiemogelijkheden voor 
verduurzamen bestaand huis 
Jos en Mieke Verschuren hebben een bestaand huis gekocht in 

Bronckhorst en vorige week de sleutel gekregen. Er staat een aantal 

klussen op het programma om het huis aan hun wensen aan te passen. 

Zo moeten er enkele nieuwe kozijnen komen en de zolder geïsoleerd 

worden. Ze vroegen de gemeente of die een subsidiemogelijkheid heeft.

Meer informatie over de regeling ‘Achterhoek bespaart’ vindt u op 
www.bronckhorst.nl. U kunt ons ook bellen via tel. (0575) 75 02 50.

De terreinen wonen en zorg zijn volop 
in beweging. Onder meer door de 
demografische ontwikkelingen, waar-
door de samenstelling van onze bevol-
king verandert, en door maat-
regelen vanuit het rijk, waardoor 
gemeenten meer taken krijgen. Om  
de ontwikkelingen in goede banen 
te leiden, is samenhang belangrijk.  
Om dit te realiseren, is een nieuw 
beleidsplan voor wonen en zorg 
opgesteld, waar b en w vorige week 
voorlopig mee instemden. Na bespre-
king van het plan met diverse maat-
schappelijke organisaties en het 
inventariseren van hun reacties komt 
het rond de zomer opnieuw in b en w, 
waarna de raad het plan in september 
2013 bespreekt. In Bronckhorst is de 
verwachting dat het aantal 65-plussers 
toeneemt (van 19% in 2010 naar 32% in 
2030). Daarnaast zijn voor mensen met 
lichamelijke, geestelijke en psychische 
stoornissen mogelijkheden van wonen 
in combinatie met zorg nodig. Het be-
leid van onze  gemeente is erop gericht 
dat mensen zolang mogelijk zelfred-
zaam zijn en mee kunnen doen aan de 
maatschappij. De rol van de gemeente 
is vooral het stimuleren en waar nodig 
regisseren van de aandacht voor en het 
aanbod van gewenste voorzieningen 
voor deze groepen. Wat voor gemeente 
wil Bronckhorst zijn als het gaat om 
zorg? Hiervoor zijn in het beleidsplan 
enkele mogelijkheden uitgewerkt. B en 
w kozen voor scenario 1. Hieraan is 

een kosten/baten analyse 
voorafgegaan. 

Woonzorggebieden met 
voorzieningen in de kernen
Met dit scenario kiezen 
b en w ervoor zich, als het 
gaat om zorg, te richten 
op de lokale behoefte van
inwoners, waarbij de voor-
zieningen zoveel mogelijk 
zijn geclusterd in woonzorg-
gebieden in de kernen. Er 
bereiken ons regelmatig verzoeken 
om voorzieningen in te richten in het 
buitengebied. Hierbij willen we uit-
gaan van het ‘Ja mits’-principe. Dit 
betekent dat we ieder verzoek voor 
de vestiging van woon/zorg(verblijfs)
functies in het buitengebied via maat-
werk nadrukkelijk afwegen op nega-
tieve effecten die er kunnen zijn voor 
cliënten en op de concentratie in 
woonzorggebieden in de kernen, 
 zoals we dat voorstaan.

Denkbaar in het buitengebeid 
In het buitengebied zijn volgens 
b en w de volgende voorzieningen 
dan denkbaar:

 name activiteiten voor de groep 
 van 18 tot 65 jaar worden vaak in 

het buitengebied georganiseerd 
 om een combinatie van begeleiding 

en participatie te kunnen maken, 
zoals meewerken op een landgoed

verblijf, bijvoorbeeld logeerhuizen 
voor het tijdelijk ontlasten van 
mantelzorgers. Dit kan voor 

 verschillende doelgroepen zijn

een beperking die wel in staat zijn 
zelfstandig initiatief te nemen en 

 of in staat zijn vervoer te regelen

groepen die gebaat zijn bij zo min 
mogelijk prikkels vanuit de samen-
leving, bijvoorbeeld mensen met 
verslavingsproblematiek

In het plan zijn acties opgenomen 
die we binnenkort samen met maat-
schappelijke organisaties nader 
willen uitwerken, zoals bijvoorbeeld 
de verdere uitwerking van een visie 
voor ieder woonzorggebied, kwaliteits-
eisen voor dagbesteding en het pro-
ject Woongemak etc. 

Wonen in combinatie met zorg in het buitengebied
Wat kan wel en wat niet? De gemeente is begonnen met de 

eerste jaarlijkse onkruidbestrij-
dingsronde op verharding, voor een 
acceptabel straatbeeld en om zware 
onkruidgroei tegen te gaan. Deze 
onkruidbestrijding voeren we twee 
maal per jaar uit. Afhankelijk van 
het weer verwachten we binnen vijf 
weken klaar te zijn met de eerste 
ronde, in augustus starten we met 
de tweede ronde.

Preventieve maatregelen
Daarnaast proberen wij onkruid 
zoveel mogelijk te voorkomen door 
preventieve maatregelen te treffen. 
Onder meer door te kiezen voor 
bepaalde soorten verhardingen bij 
herinrichtingen, verzakkingen snel 
te herstellen, obstakels te beperken 
en waar mogelijk verhardingen te 
versmallen. Dit bespaart werk en 

het gebruik van chemische middelen. 
De preventieve maatregelen dragen 
bij aan onze duurzaamheiddoelstel-
lingen.

Certificering
De gemeente reduceert het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen tot een 
minimum. Sinds 2009 heeft de 
gemeente het certificaat ‘Barometer 
Duurzaam Terreinbeheer’ van de 
stichting Milieukeur. 

Een beter milieu, begin bij uzelf
Ook u kunt een steentje bijdragen! 
Als u het trottoir voor uw woning 
met een krabbertje onkruidvrij 
maakt, levert u een bijdrage aan 
de vermindering van het gebruik 
van gifstoffen. Voor vragen kunt u 
contact met ons opnemen via tel. 
(0575) 75 02 50.

Onkruidbestrijding op verhardingen



Verslag raad 30 mei 2013
Op 30 mei vergaderde de gemeenteraad. 

Tien inwoners woonden als speciale gast de 

vergadering bij. Er is o.a. gesproken over:

Het CDA wil weten hoe het college de thuishulp 

gaat organiseren van onze cliënten, nu Sensire 

heeft aangekondigd 800 thuishulpen te ont-

slaan. Wethouder Steffens stelt dat de ge-

meente ervoor wil zorgen dat iedereen die nu 

hulp heeft, deze blijft houden. Hoe dit gaat ge-

beuren, kan ze nu nog niet concreet zeggen. 

Daarover vinden nog gesprekken plaats. 

GroenLinks stelde vragen over een klacht van 

regelmatige geluidsoverlast in de buurt van ca-

fé Weenink in Hengelo, die de activiteiten van 

de Kunst10Daagse verstoorden. De gemeente 

weet hiervan en gaat dit proberen op te lossen. 

In de bewuste periode was sprake van meerde-

re activiteiten op korte afstand bij elkaar.

 Onze gemeente is samen met 12 andere 

 gemeenten deelnemer in het Recreatieschap 

Achterhoek Liemers (RAL). De RAL heeft 

 7 recreatiegebieden en ca. 230 km toeristische 

fietspaden in beheer. Het bestuur van het 

RAL wil dit samenwerkingsverband ophef-

fen, omdat de exploitatie onder druk staat. 

De taken worden elders belegd, bijvoorbeeld 

bij de RGV, een groter recreatieschap met 

werkgebied Veluwe en Rijk van Nijmegen. 

 De gemeenten krijgen dan een aandeel in de 

RGV. Het onderhoud van fietspaden nemen 

de afzonderlijke gemeenten voor hun reke-

ning. In totaliteit leidt de ontmanteling van de 

RAL tot een kostenbesparing. De raad stemt 

in met de ontmanteling en integratie van het 

RAL en gaat akkoord met aandeelhouder-

schap in de RGV (stemming: Voor: CDA, VVD 

en D66, Tegen: PvdA, GroenLinks en GBB). 

Via een motie draagt de raad het college op 

om zich straks als aandeelhouder sterk te 

maken voor een salaris van de bestuursvoor-

zitter RGV die maximaal de ‘Balkenende 

norm’ bedraagt en niet daarboven

 De raad stelt dit bestemmingsplan ongewijzigd 

vast

 Dit bestemmingsplan is onderdeel van een 

traject om bestemmingsplannen in de hele 

gemeente te actualiseren. Het plan betreft 

 de kernen Achter-Drempt, Baak, Drempt, 

Hoog-Keppel, Hummelo, Laag-Keppel, 

 Olburgen en Toldijk. Op het ontwerp zijn 

 enkele zienswijzen gekomen die tot een 

 gedeeltelijke wijziging hebben geleid. De 

raad stelde het bestemmingsplan gewijzigd 

vast, maar via een amendement besloot zij 

om de aanduiding ‘specifieke vorm van 

 agrarisch met waarden-2’ voor de percelen 

tussen rondweg en Hummelo, achterwege te 

laten. B en w krijgen de opdracht om met 

aanwonenden, DBO Hummelo en provincie 

 te overleggen over de concrete vertaling van 

de landschappelijke inrichting en de uitkom-

sten daarvan te vertalen in een gedeeltelijke 

 bestemmingsplanwijziging

 Dit bestemmingsplan is ook onderdeel van 

het traject om bestemmingsplannen in de 

hele gemeente te actualiseren. Het plan be-

treft de kernen Halle, Keijenborg, Kranen-

burg, Veldhoek, Velswijk en Wichmond. Op 

het ontwerp zijn enkele zienswijzen geko-

men die tot een gedeeltelijke wijziging heb-

ben geleid. De raad stelde het bestemmings-

plan met algemene stemmen vast

 De raad stelde het bestemmingsplan 

 Steenderen Dorp gewijzigd vast. Ook dit 

 bestemmingsplan is meegenomen in het 

 traject actualisering bestemmingsplannen

 De raad besloot om per zwembad de stand 

van zaken te beoordelen en een besluit te 

 nemen. Zij stemde deze vergadering in met 

het beschikbaar stellen van een krediet van  
€ 1.753.428,- uit de algemene reserve voor 

het bad in Zelhem en de overdracht van ac-

commodatie De Brink in Zelhem aan de Cone-

groep voor € 1,-. De initiatiefnemers van de 

andere baden kregen extra tijd om hun plan-

nen verder uit te werken. Zie voor uitgebreid 

verslag elders op deze gemeentepagina’s

 In de Bouwverordening 2010 is een aantal 

wijzigingen doorgevoerd op basis van het 

Bouwbesluit 2012. De raad stelde deze 

 wijzigingen vast in de nieuwe Bouwverorde-

ning 2013 en trok de oude bouwverordening in 

2013

 Niet behandeld, schuift door naar volgende 

raadsvergadering

 Niet behandeld, schuift door naar volgende 

raadsvergadering

Voor alle informatie over de onderwerpen 

die besproken zijn tijdens de vergadering 

verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl 

(onder Bestuur en organisatie ➝ 

Openbare vergaderingen ➝ Gemeenteraad.) 

De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering 

is op 6 juni 2013.

-

Ondanks eerdere berichtgeving behandelt 

de gemeenteraad op 6 juni in de raadsver-

gadering niet de perspectiefnota, deze komt 

pas later die avond aan de orde tijdens een 

ingelaste commissievergadering om 21.30 

uur. Om 20.00 uur komen in de raadsver-

gadering de eerste tussenrapportage 2013 

en de jaarstukken 2012 aan de orde. 

De perspectiefnota behandelt de raad in de 

raadsvergadering van 11 juli. Voor meer 

informatie over deze onderwerpen verwijzen 

wij u naar www.bronckhorst.nl ➝ Bestuur en 

organisatie ➝ Openbare vergaderingen en 

ga dan naar de genoemde data, of eerdere 

gemeentepagina’s.

12 en 13 juni vergaderen de  raadscommissies 

in de raadzaal van het gemeentehuis. Hieron-

der vindt u de agenda’s van deze openbare ver-

gaderingen. U bent van harte welkom om bij de 

bijeenkomsten aanwezig te zijn!

 In West Achterhoek werken de gemeenten 

Oude IJsselstreek, Bronckhorst, Doetinchem 

en Montferland samen aan de realisatie en 

herstructurering van bedrijventerreinen. 

 Het gaat om de realisatie van twee nieuwe 

bedrijventerreinen en de herstructurering 

van meerdere lokale bedrijventerreinen. De 

nieuwe terreinen zijn het A18 Bedrijvenpark, 

bij Wehl en het Euregionaal Bedrijventerrein 

EBT, bij ’s-Heerenberg. De raad ontvangt 

hierover informatie

 De raad wordt gevraagd de functieverande-

ringen in dit bestemmingsplan ongewijzigd 

vast te stellen 

 Op dit perceel zijn plannen voor een 

 zorgvoorziening van 7 appartementen, 

 waarbij de stap van het groepswonen naar 

het zelfstandig wonen wordt vergemakkelijkt 

voor de huidige bewoners van Urtica. Het 

perceel is eigendom van Natuurmonumenten 

en maakt onderdeel uit van landgoed 

 Hackfort. De plannen bestaan uit het slopen 

van de niet monumentale schuur en deze te 

herbouwen tot zorgaccommodatie en de 

 huidige burgerwoning te bestemmen als 

dienstwoning voor de zorgappartementen. 

De raad wordt gevraagd het bestemmings-

plan ongewijzigd vast te stellen

 Dit bestemmingsplan omvat diverse locaties 

in het buitengebied en de bebouwde kom 

 van de gemeente Bronckhorst. Het betreft 

 locaties die niet eerder in de grote actualise-

ringsplannen zijn opgenomen en aanpassin-

gen in verband met woningbouwcapaciteit. 

De locaties die in het plan zijn opgenomen zijn: 

Golfbaan ’t Zelle; GOMA B.V., Ruurloseweg 80 

en 80A Hengelo; Landgoed ’t Lenderinck; 

 Wildenborcherhof, Wildenborchseweg 19 

Vorden; perceel naast Hummeloseweg 19 

Zelhem; perceel naast Bleek 6 Zelhem en 

perceel naast Bergstraat 20 Zelhem. 

 B en w vragen de raad het bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen

 Aanleiding voor de quickscan naar de effec-

 tiviteit van 60 km/u wegen was een verzoek 

van een inwoner van de gemeente Berkel-

land. De rekencommissie Berkelland, 

Bronckhorst, Lochem en Montferland (RC 

BBLM) heeft dit per gemeente uitgezocht 

 en de raad krijgt het rapport aangeboden. 

Het blijkt dat het aanbrengen van 60 km/u 

zones aanzienlijk bijdraagt in de verlaging 

van het aantal verkeersslachtoffers 

 Brandweer Achterhoek West zoekt een af-

vaardiging uit de raad voor de werkgroep 

‘Lokale input hervorming van de brandweer’

-

gieën

(dekking voor uitvoering regionale Woonvisie)

-

bestedingen diensten, leveringen en werken

-

derzoek Stadsbank Oost Nederland

2012

 Jaarlijks wordt de behandeling van de interne 

klachten geëvalueerd. De raad neemt kennis 

van de rapportage

 Met de nieuwe ‘Wet aanscherping hand-

 having en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ 

 per 1 januari 2013 is de maatregel bij inlich-

tingenfraude vervangen door een boete van 

100% van het gefraudeerde bedrag. Als 

 iemand daarna nogmaals fraudeert, moet 

 de gemeente een boete opleggen van 150%. 

Hiervoor moet de gemeenteraad de verorde-

ning aanpassen

 De raad wordt gevraagd kennis te nemen 

 van de evaluatienotitie regionale Woonvisie 

Achterhoek 2010-2020 ‘Van verminderen 

naar transformeren’. Zeven gemeenten in 

 de Achterhoek gaan samen de nieuwe regio-

nale Woonagenda 2015-2025 voorbereiden. 

Hierin wordt rekening gehouden met de 

 demografische ontwikkelingen in onze regio

 De raad krijgt ter kennisneming het jaar-

 verslag en de jaarrekening 2012 van het 

 recreatieschap Achterhoek Liemers en 

 b en w vragen de raad in te stemmen met 

 de begroting van 2014

scholen

Tijdens de raadsvergaderingen kan  

worden ingesproken. Over onderwerpen 

, kunt u inspreken tijdens de 

commissievergaderingen. Over onderwerpen 

 heeft u hiervoor 

de mogelijkheid tijdens het agendapunt ‘Moge-

lijkheid tot inspreken over niet-geagendeerde 

onderwerpen’ in de commissievergadering 

die iedere tweede donderdag van de maand 

plaatsvindt.

Voor het inspreekrecht geldt een aantal spel-

regels, zoals min. 48 uur voor de vergadering 

aanmelden en spreektijd max. 5 minuten per 

persoon. Voor meer informatie of aanmelden 

voor het spreekrecht kunt u contact opnemen 

met de griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of 

griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie 

over de onderwerpen 

die op de agenda staan 

verwijzen wij u naar 

www.bronckhorst.nl 

of scan de QR-code. 

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Gemak dient de mens en wij zetten ons graag in om 
onze dienstverlening aan u te verbeteren. Daarom kunt u 
digitaal een afspraak met ons maken voor een aantal veel 

voorkomende producten. Bijvoorbeeld een paspoort, 
ID-kaart, rijbewijs en geboorteaangifte. Dat is handig 
want u wordt bij binnenkomst in het gemeentehuis direct 
geholpen en hoeft niet te wachten. De mogelijkheid van 
vrije inloop tijdens onze openingstijden is er daarnaast 
natuurlijk ook, maar dan weet u niet of het druk is en de 
wachttijd lang. Een digitale afspraak maakt u heel gemak-
kelijk via www.bronckhorst.nl. Op deze pagina vindt u 
onder ‘Direct naar…’ een link naar afspraak maken. 
Hier reserveert u een datum en tijd die in uw agenda past. 
Een afspraak maken kan ook telefonisch via tel. (0575) 
75 02 50. U kunt nog niet voor alle producten een digitale 
afspraak maken. Wij bereiden het aantal producten waar-
voor u een digitale afspraak kunt inplannen geleidelijk uit. 
Zie hiervoor de informatie op onze website.

Een digitale afspraak maken is heel gemakkelijk en u 
hoeft niet te wachten!

Maak het u gemakkelijk  
Voorkom wachttijden en kom op afspraak bij ons langs

Op vrijdag 14 juni a.s. is de jaarlijks personeelsdag van de gemeente. 
Het gemeentehuis is die dag gesloten. Vanaf maandag 17 juni zijn wij u 
tijdens de gebruikelijke openingstijden graag weer van dienst. 

Gemeentehuis gesloten op 14 juni

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-

 buurtvereniging

Een ieder kan tot het moment dat het besluit is genomen, een zienswijze op de bovenstaande ingekomen 
aanvragen naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.  

Omgevingsvergunningen 

Ingetrokken aanvragen

binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken worden 
verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager 

op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 
dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

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, 
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belang-
hebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunning.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Verleende vergunningen

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

van de woningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

uitzondering van bestemmingsverkeer 

bestemmingsverkeer

alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar

bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 

van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in 
werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de 
werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. 



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ontwerpbestemmingsplan ‘Zelhem Dorp; inperken woningbouw-
mogelijkheden’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zelhem Dorp; inperken woningbouwmogelijkheden’ en de daarop 
betrekking hebbende stukken liggen van 6 juni t/m 17 juli 2013 voor een ieder ter inzage. 

Aanpassing bestemmingsplannen wat betreft woningbouwaantallen
In januari 2011 stelde de gemeenteraad de regionale Woonvisie vast. De afnemende bevolkings-
groei en de demografische ontwikkelingen (meer ouderen/minder jongeren) leidden er toe dat de 
Achterhoek als geheel haar woningbouwplannen behoorlijk moest bijstellen. Van 14.000 naar 
5.900 extra woningen in de periode 1 januari 2010-1 januari 2020. Voor Bronckhorst betekent dit 
dat de nieuwbouwplannen die we hadden, terug moeten van ruim 1.200 naar 385.

B en w stelden een lijst vast van woningen en adressen die in principe tot de nog toe te voegen 
woningbouwcapaciteit gerekend kunnen worden. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het 
schrappen van woningbouwlocaties binnen de bebouwde kom van Zelhem. Het betreft locaties 
die niet op de gepubliceerde lijst woningbouwcapaciteit staan. 

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-

➝ Actueel ➝ Bekendmakingen

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

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

Bestemmingsplannen

Voornemen tot uitschrijving GBA
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de 
Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staat ingeschreven. Het adresonderzoek 
heeft geen resultaat opgeleverd. De gemeente heeft betrokkene schriftelijk op de hoogte gesteld van 
het voornemen over te gaan tot uitschrijving naar een onbekend adres. Deze uitschrijving heeft ingrij-

deze wijze in de gelegenheid om, gedurende drie weken na deze publicatie, informatie over zijn/haar 

bijhouding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrijving van de volgende persoon:

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op het oprichten van een 

bedrijfswoning op dit perceel afgesplitst van het bestaande bedrijfspand en omgezet naar burgerwoning.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-

➝ Actueel ➝ Bekendmakingen

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

en uitwerkingsplannen komen te vervallen. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen 
mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Nu geen 6% BTW
maar 0% BTW!

 Telefoon: 0544-379415
Edisonstraat 1B  info@gzgeveltechniek.nl
7131 PB  Lichtenvoorde  www.gzgeveltechniek.nl

Ook voor:
Dakkapellen
Serres 

KUNSTSTOFKOZIJNENACTIE:

Rolluiken
Aan- en verbouw

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandaanbieding JUNI

Diverse tapijten 

elke 4 
e meter
gratis*

 * vraag naar de voorwaarden

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

Gotink beschikt over een prachtige showroom 
waar u zich uitstekend kunt laten voorlichten. 
Als totaalinstallateur kunnen we u daarnaast 
helpen bij de complete inrichting van uw bad-
kamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot 
montage.

De Molenkolk

Gerrit Jolink
Hoge Wesselink 10, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

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

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

Handelsweg 10, Vorden. 06-30974306

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

Bel 0575 465 525  |  www.gerritsmakelaardij.nl

VERKOOP EN INFORMATIE

www.debunte.nl

ONTWIKKELING

www.vancampenbouwgroep.nl

AANNEMER

REKENVOORBEELD MET STARTERSLENING
(bij een bruto inkomen van € 28.000,- / jaar indicatie)

Koopsom b.v € 141.000,00 von
Starterslening € 28.200,00
Hypotheekdeel € 112.800,00

Netto maandlast van ca. € 422,00*

www.dejong-lafeber.nl

ONTWERP

Voor meer informatie kunt u bellen met de makelaar

13 BETAALBARE APPARTEMENTEN
HOEK MARKTSTRAAT - RAADHUISSTRAAT HENGELO

Kopen met
starterslening 

mogelijk!

* rente inclusief afl ossing. 
Wijzigingen voorbehouden.

REKENVOORBEELD MET STARTERSLENING
(bij een bruto inkomen van € 24.000,- / jaar indicatie)

Koopsom b.v € 124.800,00 von
Starterslening € 24.960,00
Hypotheekdeel € 99.480,00

Netto maandlast van ca. € 374,00*

Een GOED alternatief 
voor HUREN!

Vanaf ca. € 124.800,- v.o.n.

Brunch op Zondag
Vrijdag 7 juni

in het café
Swansation Pink

Zaterdag 8 juni
in het Hoekje

70-80’s Party
met DJ Eddie de Boer

Zaterdag 8 juni
in de disco

Summerbreeze
met DJ Fresh



Er doen ca. 60 kinderen van meer dan 
10 verschillende verenigingen uit de 
regio mee. 
De kinderen spelen enkel- en dubbel 
wedstrijden in de leeftijdscategorieën 
t/m 10 jaar, t/m 12 jaar, t/m 14 jaar en 

t/m 17 jaar. De meeste finales worden 
op zondag gespeeld en iedereen is tij-
dens het toernooiweekend van harte 
welkom om te komen kijken op het 
Vordens Tennis Park.

Rabo Harbach Open Jeugdtoernooi 
van 7 t/m 9 juni in Vorden
Vorden - Van 7 tot en met 9 juni 
a.s. wordt op het Vordens Ten-
nis Park het Rabo Harbach Open 
Jeugdtoernooi georganiseerd.

Het Borculose Heure begon ’s mor-
gens met twee teams aan de wed-
strijden. In de 680 kg.A klasse  deden 
ze goede zaken door op een tweede 
plaats te eindigen. Vooral de wedstrij-
den tegen Vios Bison uit Beltrum en 
TTV Eibergen waren fantastisch om 
naar te kijken. Beide partijen namen 
ruim een half uur in beslag. Dit bete-
kende wel dat het morgen program-

ma erg laat was afgelopen waardoor 
het middagprogramma pas ver na 
tweeën van start kon gaan. Ook hier 
stonden de mannen van Heure weer 
paraat in de 720 kg.klasse. Na een 
wat aarzelende start in de competi-
tie lijken ze de goede vorm te hebben 
gevonden want toen de wedstrijden, 
na weer een spannende middag, wa-
ren afgelopen hadden ze slechts  een 
gelijkspel getrokken tegen TTV Koap-
man, de rest  werd allemaal gewon-
nen. In het totaalklassement staan ze 
nu een behoorlijk eind voor op num-
mer twee TTV Koapman.De mannen 
van TTV Vorden, trainingsmaatje 
van Heure, moesten de tweede plek 
afstaan aan dit team uit Tilligte. Het 
Heure jeugdteam presteerde ook 

goed en steeg naar een vierde plaats 
in het klassement. Aan het eind van 
deze lange touwtrek dag kan men 
gerust spreken van een geslaagde ge-
nerale repetitie voor de Nederlandse 
Kampioenschappen aanstaande za-
terdag in Bentelo. Dan komen de He-
ren 640 kg. en 720 kg. aan het touw , 
net als de dames 6-tallen en de jeugd. 
Eind juni is dan de tweede dag van 
het Nederlands Kampioenschap in 
Zoeterwoude waar de Heren 680 kg. 
klasse, 600 kg en de 6-tallen 540 kg. 
op het programma staan net als de 
dames 560 kg. en de relatief nieuwe 
mix-klasse 600 kg. Heure is titelver-
dediger in de klasse tot 720 kg en de 
6-tallen 540 kg.

’s Morgens werd er gestart met de Da-
mes klasse en de Heren 640 kg. Hier 
kwamen teams van TTV Eibergen en 
Vios Bisons uit Beltrum in actie. 

In de Damesklasse wist TTV Eibergen 
beslag te leggen op de derde plaats.. 
De Heren 640 kg. klasse was, wegens 
de grote deelname, verdeeld in twee 
poules. Nadat deze waren afgelopen 
bleek dat zowel TTV Eibergen als Vios 
Bisons zich hadden geplaatst voor de 
halve finales. Uiteindelijk mocht TTV 
Eibergen zich kronen tot Nederlands 
Kampioen in deze klasse, Vios Bisons 
haalde brons.
Doordat de wedstrijden in het och-
tendprogramma nogal uitliepen 
werd er pas om half drie gestart met 
de Jeugd klasse en de Heren 720 kg. 
Alleen het combinatie team van Oele 

en TTV Eibergen ging door naar de 
halve finales. Vios Bisons werd na-
melijk vijfde, terwijl de jeugd van 
TTV Heure genoegen moest nemen 
met een laatste plaats. Oele/Eibergen 
mocht op het podium de bronzen 
medaille in ontvangst nemen.
Bij de Heren 720 kg. verschenen 
maar liefst tien teams aan het touw 
die allen in 1 poule trokken. Rege-
rend Nederlands (en Europees ) Kam-
pioen moest behoorlijk aan de bak 
om door de voorronde te komen. De 
regels zijn namelijk zo dat de eerste 
vier teams nogmaals in actie komen, 
de nummer één komt in de halve fi-
nale uit tegen de nummer vier terwijl 
de nummers twee en drie ook tegen 
elkaar strijden om een plek in de fi-
nale. Dit lukte TTV Heure wonderwel 
en zij troffen in de halve finale trai-
ningsmaatje TTV Vorden. Dit bleek 
achteraf de zwaarste wedstrijd van de 
dag te zijn. Met veel moeite wisten de 
Borculose mannen de zege binnen te 
halen waarna Veenseboys de tegen-
stander werd in de finale. Eerst zagen 
we echter nog dat TTV Vorden de 
derde plek wist veilig te stellen voor 
Gelderswoude. De eerste trekbeurt in 

de finale werd nipt gewonnen door 
TTV Heure, even was er de kans voor 
Veenseboys om de tegenstand te bre-
ken. Gelukkig wist de TTV zich net 
op tijd te herpakken en won deze 
trek. Bij de tweede trekbeurt waren 
ze beter bij de les en kon TTV Heure 
zich voor de vijfde keer op rij Neder-
lands Kampioen noemen.

Nu maken de touwtrekkers zich op 
voor de competitie wedstrijd in Bel-
trum welke aanstaande zondag word 
georganiseerd door Vios Bisons. De 
wedstrijden beginnen dan om half elf. 
Eind juni wacht dan de tweede dag 
van de Nederlandse Kampioenschap-
pen in Zoeterwoude, hier komen de 
mannen van TTV Heure weer in actie 
in de Heren 680 kg.klasse. Ongetwij-
feld zullen hier ook de andere Berkel-
landse verenigingen meedoen om de 
titel. Tevens zijn er dan de wedstrij-
den in de Heren 600 kg. klasse en de 
relatief nieuwe Mix klasse 600 kg. In 
de Mix klasse bestaat een team uit 
vier heren en vier dames, internatio-
naal is deze klasse erg populair.

Heure Borculo wint Nederlandse 
titel voor vijfde keer op rij
Bentelo - De touwtrekkers van 
TTV Heure uit Borculo hebben 
zaterdag op het Nederlands Kam-
pioenschap, dat in Bentelo werd 
gehouden, voor de vijfde achter-
eenvolgende keer de titel in de 
Heren 720 kg.klasse gewonnen.

Michiel van Gijtenbeek werd winnaar 
met 1 brasem van 1600 gram.
EINDUITSLAG:
1e Michiel van Gijtenbeek: 1600 gram
2e Jan Groot Jebbink: 1580 gram

3e Nick ten Have: 740 gram

De volgende wedstrijd is 12 juni, er 
wordt dan in het twentekanaal gevist.

Uitslag eerste senioren wedstrijd van de 
Snoekbaars Vorden
Vorden - Vanwege het hoge wa-
ter in de IJssel is er in de viskolk 
in Brummen gevist. Van de tien 
deelnemers vingen vier vissers 
helaas niets.

De halve finales werden begin mei ge-
speeld en waren zeer spannend, uit-
eindelijk plaatsten zich 4 spelers voor 
de finale op 25 mei. In deze finale ston-
den : Emiel Besselink, Arne Notten, 

Hans Achterstraat en Jeroen Jolij. Het 
werd een zeer spannende middag na 
4 partijen hadden alle spelers 1 partij 
gewonnen, de laatste 2 partijen wer-
den onder hoogspanning gespeeld en 
er was afgesproken dat de eventuele 
2 winnaars van deze partijen en extra 
finale zouden spelen. De 2 spelers die 
uiteindelijk de finale speelden waren 
Arne Notten en Jeroen Jolij. Ook deze 
partij was zeer spannend, Arne had 
eerder die dag verloren van Jeroen en 

was erop gebrand om te winnen. De 
wedstrijd verliep voor Jeroen uitste-
kend en bouwde langzamerhand een 
mooie voorsprong op maar Arne gaf 
zich niet gewonnen en had zelfs de 
winnende carambole kunnen maken 
maar helaas miste hij deze en maakte 
Jeroen de partij uit met 2 caramboles. 
Clubkampioen 2013 net als in 2011 is 
Jeroen Jolij, 2e Arne Notten , 3e Hans 
Achterstraat en als 4e eindigde Emiel 
Besselink.

Clubkampioenschappen 
B.V. de Zwaan 2013 Hengelo Gld
Hengelo - Op woensdag 3 april be-
gonnen de clubkampioenschap-
pen, er werd door 31 spelers 
gespeeld in 8 poules. De speler 
welke in de poule als 1e eindigde 
ging door naar de halve finales.

Touwtrekkers goed op weg naar 
Nederlandse Kampioenschappen
Vorden  - Touwtrekkers goed op 
weg naar Nederlandse Kampioen-
schappen Teuge werd het vierde 
toernooi van de competitie in 
gewest Oost gehouden. Bijna alle 
teams die in actie kwamen doen 
ook mee aan de Nederlandse 
Kampioenschappen.

IEDERE DAG

KUNSTAGENDA VORDEN

Huurdersvereniging Hengelo-
Vorden (HeVo) wil graag de 
contacten met haar leden 
verbeteren. Dit wil ze onder 
andere realiseren via de ver-
nieuwde website (www.huur-
dershevo.nl) en regelmatige 
informatievoorziening via 
Contact

Algemene Huurvoorwaarden
Zo zijn onlangs nieuwe Algemene 
Huurvoorwaarden door ProWo-
nen voorgesteld en heeft uw ver-
eniging bij ProWonen tegenvoor-
stellen ingediend Binnenkort ho-
pen wij in overleg met ProWonen 
voor onze leden verbeterde voor-
waarden aan te kunnen bieden.

Woonlasten
In een eerder gepubliceerd artikel 
in dit blad (maart jl.) maakte He-
Vo haar streven kenbaar de woon-
lasten van haar leden/ huurders 
op een aanvaardbaar niveau te 
houden. Onder woonlasten wordt 
niet alleen de maandhuur van de 
woning verstaan, maar ook ener-
giekosten en lokale lasten, zoals 
door de Gemeente Bronckhorst 
vastgestelde afvalverwerking etc.
In samenwerking met andere 
huurdersverenigingen binnen het 
werkgebied van ProWonen heeft 
HeVo de werkgroep “Woonlas-
ten” geformeerd. Deze werkgroep 
zet zich in om voorstellen uit te 
werken en bij ProWonen in te die-
nenmet als doel deze voorstellen 
om te zetten in even zovele be-
sparingen, zodanig dat de maan-
delijkse woonlasten mogelijk 
kunnen worden verlaagd! HeVo 
ziet mogelijkheden om binnen de 
geldende afspraken tussen de wo-
ningcorporaties en de Gemeenten 
de kosten van energie (denk aan 
zonnepanelen, verbeterde isolatie) 
te verlagen en het wooncomfort 
te verhogen.
Het verlangt van de bestuursleden 
van HeVo een (versnelde) kennis-
verbreding op velerlei gebied. Dat 
gebeurt o.m. door het bijwonen 
van cursussen, workshops, en het 
op peil houden van kennis. Uiter-
aard bijgestaan door specialisten 
op (bouw)technisch en juridisch 
vakgebied.
Eén van de belangrijkste en snel-
ste methodes om tot een reductie 
van de woonlasten te komen is de 
aanpak van de energielasten. Dat 
kent 2 kanten:

A) Het aanbrengen/verbeteren 
van vloer-, dak-, en gevel-iso-
latie; vervanging van verou-

derde cv ketels naar HR ketels; 
vervangen van enkelglas naar 
HR++ beglazing; afdichting van 
tocht- en kiergaten; verbeteren 
van ventilatie en de opwek-
king van ‘groene’energie zoals 
door zonnepanelen. Uiteraard 
zijn er belangrijke investerin-
gen met deze verbeteringen 
gemoeid, maar er zijn reken-
modellen welke ondanks de 
hierdoor ontstane huurverho-
ging laten zien dat de verlaagde 
energiekosten  groter zijn.

B) De omslag in het energieden-
ken. In het algemeen mag ver-
ondersteld, dat bewoners de 
pijn van de gestegen energie-
kosten duidelijk ervaren. Be-
stuursleden van HeVo en de sa-
menwerkende huurdersvereni-
gingen zullen binnenkort een 
cursus ‘energiecoach’ afron-
den. Met dit certificaat zijn we 
instaat om een belangrijke bij-
drage te leveren in het bewust-
maken van energiegebruik. De 
communicatie op dit onderdeel 
tussen verhuurder en huurder 
hopen we hiermede te vereen-
voudigen en vooral ook kennis 
over te dragen.

Overheid en huren
De meest recente voorstellen 
vanuit Den Haag laten zien dat 
het kabinet haast maakt met 
twijfelachtige beslissingen. Haast 
en twijfel laten zich slecht com-
bineren. Middels de koepel van 
huurdersverenigingen De Woon-
bond, maar ook de unie van ver-
huurders Aedes wordt sterk en 
afwijzend gereageerd op de huur-
verhogingen in de sociale sector. 
Tegelijkertijd liggen er plannen 
klaar, die de huurders een aan-
zienlijk grotere rol toebedelen in 
hun overleg met de Gemeenten 
en de woningcorporaties. HeVo, 
als belangenbehartiger van de 
huurders zal haar partij daarin 
meeblazen en u geregeld op de 
hoogte houden.

HeVo
Postbus 122
7250 AC Vorden
secretaris@huurdershevo.nl
www.huurdershevo.nl

Huurt u een woning van ProWonen?
Grote kans (99%): u bent lid van HeVo!

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

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Brunte: (Jute) schort. “Zee deut de brunte veur.”

 B. Drankensweerd: Een bedankje waard. “’t Is mots zo mooi 
en dankensweerd da’j  ’m ’eholpen hebt.”

 C. Piel-Ende:
1. Eend. “Ne trop piel-enden schaoven de bekke in.”
2. Deux Cheveaux, lelijke eend “Hee ridt in ne greune piel-

ende rond.”

Veel kinderen en jongeren maken 
het mee: bij hen thuis is iemand 
langdurig ziek. Bijvoorbeeld vanwege 
een lichamelijke of psychische ziekte, 
een handicap of een ernstige versla-
ving. Het kan om de vader of moeder 

gaan, een broer of zus of een ander
familielid. Bij 1 op de 4 jongeren is dit
het geval. Kinderen en jongeren hel-
pen dan mee om de boel draaiende
te houden. Dat gaat niet altijd zonder
(kop)zorgen. VIT-hulp bij mantelzorg
biedt hen hulp. Ditmaal in de vorm
van een weekendje uit met als the-
ma ‘Vrijheid, Blijheid!’ Rondom dit
thema zijn allerlei activiteiten geor-
ganiseerd. Mantelzorgconsulenten en
ervaren vrijwilligers begeleiden het
weekend. Opgeven kan tot 17 juni
a.s. bij info@vithulpbijmantelzorg.nl
of tel. (0544) 82 00 00.

Chillweekendje voor 
jonge mantelzorgers
Regio - Voor jonge mantelzorgers 
(jmzers) van 13 – 18 jaar wordt op 
6 en 7 juli a.s. door VIT-hulp bij 
mantelzorg een chillweekendje 
georganiseerd. Deze dagen, bij ’t 
Biesterveld in Vorden, staan in 
het teken van ontspanning en 
ontmoeting met lotgenoten.

Zaterdag 15 juni begint Marktpop 
met een optreden van de band Drop 
It. Deze formatie bestaat uit Chayen-
ne, André, Carolien, Leo, Mark-Jan en 
Alfred. Omdat de muziekvoorkeur bij 
alle bandleden heel divers is, wordt 
het repertoire van deze enthousiaste 
band gekenmerkt door een grote di-
versiteit. Na Drop It betreedt de band 
Shagging Ponies het podium. Deze 
partyrockband zal rock & roll mee-
zingers uit de jaren ’80 spelen. Denk 
aan knallers van Guns N’ Roses, AC/
DC, Van Halen en ZZ Top. De Shag-
ging Ponies neemt zichzelf niet te se-
rieus en zal een dampend en energiek 
rockfeest garanderen. Publiekgericht 

en voorzien van bijpassende kleding, 
pruiken en performance, belooft het 
een mooi spektakel te worden met 
deze mannen!
Zondag 16 juni start Marktpop met 
de band Mig Buff. Deze pas opgerich-
te band met vier leden uit Steenderen 
en directe omgeving, brengt een gro-
te variatie aan pop en- rockcovers van 
toen en nu. Twee bandleden speelden 
voorheen in de band Mash.
Hierna is het de beurt aan Pluto 34. 
Geen standaard coverband met het 
geijkte repertoire maar een toffe 
band met covers in een ander jasje 
gestoken in het genre pop, rock, soul 
en funk. Voor elk wat wils dus! Met 

maandelijkse optredens in akoesti-
sche setting als Zingende Obers en 
als huisband van diverse kroegen, 
is de band uitgegroeid tot een vol-
waardige groep muzikanten met een 
eigen sound waarbij muzikaliteit en 
enthousiasme gepaard gaan. En na-
tuurlijk zal Pluto 34 dat laten zien en 
horen op Marktpop!

Vervolgens op het podium The Police 
Force uit Engeland. De naam van de 
band doet al vermoeden dat het hier 
om een Police-tributeband gaat. Met 
de sound, energie én de looks van de 
originele band, belooft dit een waan-
zinnig optreden te gaan worden voor 
jong en oud. Want wie kent niet één 
van de vele hits als ‘Message in a bot-
tle’, ‘Every breath you take’ en ‘So 
lonely’? Ook een paar solo-hits van 
Sting zullen voorbij komen. Een ab-
solute Engelse tribute-topper dus in 
Steenderen.

Als afsluiter heeft Heezen Tributor 
geboekt; geen onbekende op het 
Steenderense podium.
De vijf ervaren muzikanten hebben 
een repertoire dat bestaat uit classics, 
heavymetal en hardrock uit de jaren 
’70 en ’80. Veel herkenning dus voor 
vele bezoekers. Met een energieke 
liveshow, waarbij men ook muzikaal-
technisch zijn mannetje staat, heeft 
Tributor ook visueel veel te bieden; 
het showelement voor diegenen die 
heimwee hebben naar de gouden 
jaren van de rockmuziek wordt met 
overtuiging gebracht en beleefd. Gou-
we ouwe van onder meer Uriah Heep, 
Vengeance, White Snake, Motorhead 
en The Cult zullen de sfeer er zeker 
in brengen.
Zoals vanouds is de entree weer gra-
tis. Meer info: www.hotelheezen.nl

The Police Force (UK) op podium 
Marktpop Steenderen

Steenderen - Alweer voor de zeventiende keer wordt door Café Heezen 
in Steenderen het muziekfestival Marktpop georganiseerd. Ook dit 
jaar weer verspreid over twee dagen en wel op zaterdag 15 en zondag 
16 juni. Rondom het podium zal een parachute-overkapping komen.

De band The Police Force staat op Marktpop in Steenderen.

Yellow Suitcase maakt frisse melo-
dische popmuziek. De driekoppige 
band onderscheidt zich door haar 
bijzondere bezetting en verrassen-
de, creatieve songs. Doordat de band 
veel gebruik maakt van ‘loops’ en 
effecten weet ze, ondanks de kleine 
bezetting, een veelzijdige sound 
neer te zetten. Het repertoire vari-
eert van sfeervolle luisterliedjes tot 
dansbare pop en rock met eigenzin-
nige arrangementen. De dromerige, 
maar vaak ook herkenbare, teksten 
worden ondersteund door een mu-
zikaal geheel dat zowel catchy als 
melancholisch klinkt.
De basis voor Yellow Suitcase wordt 
gelegd door Dayenne Wielheesen 
(basgitaar) en Joël Groen (drums, 
keyboard). Aanvankelijk wilden 
ze een funkband oprichten, maar 
gaandeweg besloten ze om iets 
unieks en eigens te gaan beginnen. 
Daarbij bespeelt Dayenne de bas-
gitaar regelmatig als solistisch in-
strument en combineert Joël drums 

en toetsen. Eind 2012 vonden ze in 
Roos van den Broek de zangeres die 
de band compleet maakt.
Begin 2013 laat Yellow Suitcase voor 
het eerst van zich horen met de-
mo’s van drie eigen nummers. Een 
duidelijke weerspiegeling van de 
gevarieerde mogelijkheden van de 
band. Waar het nummer Blue een 
dromerige ballad is, komt de mys-
terieuze kant van de band in Maze 
of Mind naar voren, terwijl Driver’s 
Seat een dansbaar popliedje is. Di-
recte invloeden zijn, mede door de 
opvallende bezetting, moeilijk aan 
te wijzen. De band haalt hoorbaar 
inspiratie uit artiesten als Fiona Ap-
ple, Zero7 en Eefje de Visser. Yellow 
Suitcase maakt muziek die toegan-
kelijk is, maar tegelijkertijd verras-
send klinkt en diepgang heeft.
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.

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

Yellow Suitcase bij
live@ideaal
Zelhem - Woensdagavond 12 
juni speelt de band ‘Yellow 
Suitcase’ tussen 20.00 en 22.00 
uurlive in het programmalive@
ideaal, dat vanuit Café ‘de Mal-
lemolen‘ in Zelhem wordt uitge-
zonden.

Wagens vol stro worden geladen, de 
tractoren halen de veekarren uit de 
schuur, de mensen worden ingeladen 
en hup richting Toldiek veur een ge-
weldig feestje. Van heinde en verre 
komen fans naar het Mekka van de 
Achterhoek: Brabanders, Friezen, 
Groningers, Twentenaren en natuur-
lijk de rasechte Achterhoekers ko-
men naar Toldiek voor het feest der 
feesten.
Vrijdag 28 juni start de 37e editie van 
Høken in Toldiek. Het terrein gaat 
om 20.00 uur open met in het voor-
programma The Mexican, die alvast 
een aardig voorproefje gaat geven 
voor de echte Rock en Roll die rond 
22.00 uur los barst.

Bennie Jolink en zijn kameraden zul-
len in zowel oude als nieuwe bezet-
ting het Mekka van de Achterhoek 
betoveren met de wonderlijke klan-
ken uit hun gitaren, microfoons en 
drumstel. Na het spelen van een heel 
aantal nummers leggen ze de gita-
ren niet te ver weg in de kast want 
op zondag 30 juni staat het Koffie-
concert op het programma! Hier zal 
Normaal ook weer zijn bijdrage aan 
leveren, maar niet voordat om 10.30 
uur Blaaskapel Stesti, Huub, Henk & 
Harry en de CCR-Coverband de zon 
uit de hemel hebben gespeeld. Na 
al deze topartiesten zal Normaal de 
touwtjes nog eventjes in handen ne-
men en het Koffieconcert en daarmee 

de 37e keer Høken in Toldiek afslui-
ten. Kaarten zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij de voorverkoopadres-
sen Flophouse te Toldijk (alleen op 
de vrijdagavond ), Café Den Bremer 
in Toldijk, Café de Tol in Zelhem of 
Café de Seven Steenen in Steende-
ren. Wie van ver weg komt, kan de 
kaarten reserveren, kijk hiervoor op 
op www.flophouse.nl onder Høken 
in Toldiek 2013. Wie het weekend 
helemaal compleet wil maken, kan 
gezellig blijven slapen op de mooiste 
mini-camping van Toldiek die één 
weekend in het jaar geopend is, dit 
jaar het weekend van 28, 29 en 30 ju-
ni. Het prachtige drie sterren weiland 
biedt de mogelijkheid om een tentje 
op te zetten. Neem hiervoor contact 
op met de Familie Kuperij, telefoon 
(0575) 452752. Voor meer informatie 
kijk op www.flophouse.nl onder Hø-
ken in Toldiek 2013.

Høken in Toldiek 2013:
in Olde en Ni-je bezetting!

Toldijk - Het is na een jaar lang wachten eindelijk weer zover! De boe-
ren hebben het stro van vorig jaar vooraan in de schuur liggen en 
wachten op dat ene weekend in het jaar wanneer het naar buiten mag: 
Høken in Toldiek op vrijdag 28 juni en zondag 30 juni.

De school was destijds gevestigd aan 
de Eikenlaan in Vorden. 

Wie kan hem daar bij helpen met fo-
to’s of andere informatie? Het gaat 

om een periode van kleuters van 
1954 tot ongeveer 1977. 
Men kan met Peter in contact komen
via: Peter@van-courts-tot-koers.com 
of telefonisch 0049-911-563647.

Wie helpt?
Vorden - Oud Vordenaar Peter Koers, woonachtig in het Duitse Neuren-
berg, is bezig met het verzamelen van materiaal voor het uitgeven van
een boekje over de geschiedenis van de RK kleuterschool ‘Maria Goretti’.

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



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

PV De IJsselbode Steenderen
Op zaterdag 1 juni vlogen de dui-
ven van PV de IJsselbode Steenderen 
vanaf NANTEUIL LE HAUDOUIN (ca 
400 km). De duiven werden gelost om 
10.15 uur bij een harde noordnoord-
westenwind. De eerste duif viel bij P. 
Hendriks om 15.58 uur en maakte 
een snelheid van 1179 mpm. Uitslag: 
Hendriks P.R.J. (6/15) 1 6 7 8 22 25, 
Ria Luesink (6/11) 2 3 17 20 23 31, 
Hulshof H. (9/10) 4 12 13 26 27 28 29 
34 36, Kelderman G.H.H. (2/8) 5 11, 
Dieks H. (9/12) 9 10 14 15 16 19 30 
32 35, Stoel G. (2/4) 18 21, Herfkens 
J. (2/2) 24 33.
PV De Koerier Zelhem
De 215 duiven van 21 deelnemers van 
De Koerier Zelhem werden 1 juni ge-
lost om 10.00 uur in NANTEUIL LE 
HAUDOUIN. Uitslag: Comb. Menk-
horst (9/15) 1 18 23 27 37 46 48 50 51, 
A. Kamperman (10/22) 2 4 9 12 16 24 
29 36 40 47, H. Wassink (9/23) 3 8 17 
19 22 25 35 39 43, J. Reindsen ( 4/ 7) 
5 20 42 44, J. Wassink (5/12) 6 15 26 
28 53, Mathilde Velthorst (2/10) 7 10, 
Nick Chevalking (1/8) 11, H. Eenink 
(2/10) 13 41, R. van Aken (2/8) 14 32, 
Gerrie Niesink (2/14) 21 54, G. Dijcker 
(2/12) 30 52, Wilma Meijerman (2/5) 31 
33, S. Gemmink (1/7) 34, F. Meijerman 
(1/7) 38, J. Berendsen (2/14) 45 49.
PV Vorden
Zaterdag 1 juni stonden twee vluch-
ten op het programma. De eerste 
vlucht, tellend voor de midfond. 
Wederom liet de zon zich in de Ach-
terhoek niet zien. Vanuit het Franse 

NANTEUIL LE HAUDOUIN - ja, je zou
er maar wonen - werden de duiven
om 10.00 uur gelost. Met een straffe
noordwesten wind was het geen mak-
kie, met een af te leggen afstand van
413 km tot VORDEN. Wederom was
het A. Eykelkamp die de zege weg
kaapte. Het werd een trage vlucht
met enkele lege plekken die avond,
maar op zondag waren de meeste 
weer terug op hun basis. Uitslag: Ash-
ley Eykelkamp 1 8 9 14 17 21 23 28
31 40, T.J. Berentsen 2 13 26 36, Marc
Tiemessen 3 6 15 18 25 30 32 34 39
43, H.J Stokkink 4 12 29, Roy Schip-
per 5 27, H.B.M. Hoksbergen 7 11 20
24 33 35 37 42, D.J. Gotink 10 16 22
38 41, A. Kappert 19, E. Bruinsma 44.
Met een lossing op zaterdagmiddag 
om 13.00 uur in BRIVE, Frankrijk, 
werd ook het overnacht seizoen af-
getrapt. Met een af te leggen afstand
van 850 km tot VORDEN geen appel-
tje-eitje voor de duiven. Ook hier gold
een noord tot noordwesten wind,
maar op zondag wel betere zichten,
strak blauwe lucht maar wel frisjes. 
Het was de Comb J. Meijer en Zoon
die de 1e en 2e plaats opeiste. Ook in
de kring Doetinchem een 1e spelen,
dan begint de dag goed. Verder was
de uitslag: J. Meijer en Zoon 1 2 4 5
7, H. Stokkink 3, M. Schuerink 6. Ho-
pende dat dit weer nou eens een tijd-
je blijft, want een beetje zon is voor
mens en dier wat we nodig hebben.
PV Steeds Sneller Hengelo
Zaterdag 1 juni om 10.00 uur werden
148 duiven van 13 deelnemers van 
Steeds Sneller uit Hengelo gelost in
NANTEUIL LE HAUDOUIN. Er stond
een Noordwestenwind kracht 3. Uit-
slag: L Te Stroet (12/14) 1 2 6 7 8 14 15
16 19 24 27 31, G. Kempers (9/26) 3 10
11 12 13 18 20 28 32, R. Koers (7/20) 4
22 29 33 34 36 37, G. Duitshof (2/17)
5 26, V.C.J. van Melis (2/10) 9 17, C.
Te Stroet (4/18) 21 23 30 35, G. Haver-
kamp (1/4) 25.

Duivenberichten 1 juni
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. Zaterdag 1 
juni werd gevlogen vanuit Nan-
teuil Le Haudouin.

Waar hij vroeger vooral in de nachte-
lijke uren actief was, werkt hij tegen-
woordig alleen nog maar in opdracht 
van derden of de op hiervoor door de 

gemeente aangewezen plekken. Dit 
jaar zal hij een aantal objecten op het 
Reurpopterrein onder handen nemen 
en deze ‘pimpen’. Via Facebook heb-

ben wij gevraagd wat Reurpop voor 
iedereen betekent, hiervan zullen er 
twee woorden gekozen worden en 
door Sjoerd in graffitistijl op een zeil 
worden geverfd. 
Kom dus naar Reurpop 2013 en ont-
dek of het jouw woord geworden is! 
Op Facebook zal het werk van Sjoerd 
ook getoond worden.

Straatkunst kleurt Reurpop 2013

Ruurlo -  Dit jaar is er ‘straatkunst’ aanwezig op Reurpop! De straat-
kunst zal verzorgd worden door geboren en getogen Ruurloër Sjoerd 
Wopereis. Zijn hobby is voor veel mensen vandalisme, maar voor hem 
is het een kunstvorm, hij is namelijk graffitikunstenaar.

Het wielertalent behaalde de trui vorig jaar door het sprint-
klassement van de ZLM Tour te winnen. Te Stroet begon 
zijn carrière bij TC Keiaosers uit Keijenborg en kwam ver-
volgens via onder andere RTV Vierakker-Wichmond bij de 
continentale wielerploeg Jo Piels terecht. Hij knokt er hard 
voor om de stap omhoog naar de UCI World Tour te ma-
ken. STAJA steunt hem graag bij het verwezenlijken van 
die droom. Directeur Theo Stapelbroek: “We vinden het 
erg belangrijk om lokale sporters en verenigingen te steu-
nen.” Zo is het bedrijf ook al vele jaren hoofdsponsor van 
de Keijenburgse Boys. Hij beloofde Rens een mooie plek te 
zoeken in het nieuwe pand voor de ingelijste witte trui.

Wielertalent Rens te Stroet 
schenkt STAJA zijn witte trui

Hengelo/Keijenborg - Wielrenner Rens te Stroet 
overhandigde zaterdag 1 juni zijn witte trui aan 
Theo Stapelbroek van STAJA voor de nieuw gebouw-
de bedrijfshal. De uit Keijenborg afkomstige renner 
van Cyclingteam Jo Piels wilde hiermee zijn sponsor 
bedanken.

Het feest begon al op vrijdag, waar 
vele genodigden bijeen kwamen in 
de tent. Onder andere Wethouder 
Josephine Steffens van de gemeente 
Bronckhorst en dierenarts en politi-
cus Henk Jan Ormel hielden hun toe-
spraken en er was aandacht voor de 
jubilerende medewerker die al 12,5 
jaar op de Mettemaat is.
Zaterdags werden de dierverblijven 
en recreatieruimte bezocht. Door een 
handige route over het terrein wer-
den geen bijzonderheden overgesla-
gen en kregen de bezoekers een goed 
beeld van het leven op de zorgboerde-
rij en dierhouderij. Natuurlijk ston-

den de bijzonder dieren, de kamelen,
de lama’s, alpaca’s, een zebra, rendie-
ren en de tapir in de belangstelling,
maar ook kregen de overige dieren
veel aandacht. Te zien waren ook 
jongen van kameel, lama, rendier,
ezel en cavia. Medewerkers en (oud)
stagières vertelden graag en met en-
thousiasme over de dieren en het
werk op deze jubilerende boerderij.
De kinderen vonden alle dieren ge-
weldig, maar konden zich ook prima
vermaken op springkussen en skel-
ters. ’s Avonds werd een groot feest
gegeven in de tent. Foto’s van de open
dag staan op www.contact.nl

Overweldigende belang-
stelling voor Open Dag 
De Mettemaat Hengelo

Hengelo - De op 1 juni georganiseerde Open Dag bij Zorgboerderij en
Dierhouderij De Mettemaat in Hengelo Gld. werd door vele belangstel-
lenden bezocht. Nu de kans zich voordeed wilden zij graag een kijkje
nemen achter de schermen van deze bijzondere werkplek. Jan enJoke
Groot Roessinkmochten vele felicitaties en cadeaus ontvangen.

Impressie van een goedbezochte Open Dag bij De Mettemaat in Hengelo Gld.

  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

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken, 
want sommige klussen laat je alleen over 
aan Vakmensen!

Prakijk Chinese Geneeskunde
Shiatsu is een vorm van Therapie-Massage die bestaat uit het geven 
van druk (met behulp van duimen, handpalmen) In tegenstelling 
tot andere massagevormen hoeft het lichaam bij Shiatsu niet geheel 
ontbloot. Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals: 

vermoeidheid
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burn-out
r rklachten

n
s

.

Het mooie is dat je het effect van de behandeling al snel zult mer-
ken. Bijvoorbeeld omdat de spijsvertering verbetert of omdat slaap 
en concentratiestoornissen verdwijnen. Shiatsu heeft een ontspan- 
nende werking en is zeer rustgevend om te ondergaan.

De behandeling wordt vergoedt door de Zorgverzekeraar. 
Aangesloten bij Beroepsvereniging de Zhong en RBNG

Wilt U meer informatie of een behandeling op afspraak: 

 Shiatsu Therapeut

 Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden. Tel. 0575-556500



Vanaf 4 juni geopend.

Wij verkopen onderdelen voor onderhoud en reparatie, aan elk merk auto

Voor zowel de particuliere als de professionele markt.

Op onze website www.carpartsoost.nl 
vindt U meerdere webshops waarin U alle onderdelen kunt vinden. 

Ook kunt u bij ons aan de Dorpsstraat 103 te Zieuwent terecht voor al uw vragen.

 Openingstijden:  Webshops 24 uur per dag.

  Winkel Maandag t/m vrijdag 8.30 uur tot 17.30 uur
   Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur

Dorpsstraat 103
7136 LJ Zieuwent

0544-760007

info@carpartsoost.nl

Markt ontwikkelingen
& netwerk
‘In de huidige tijd merk je dat men-
sen ervoor kiezen om langer in een 
auto door te rijden. Het gevolg is 
dat de verkoop van auto’s daalt en 
de vraag naar auto onderdelen toe-
neemt. Een andere ontwikkeling 
is dat de importeur van Daihatsu 
geen nieuwe modellen meer levert 
aan Europa. Als Daihatsu dealer 
heeft dit een behoorlijke impact’, 
vertelt Peter. Echter Peter Voorhuis 
heeft veel oog voor vernieuwing en 
innovatie, hij kijkt dan ook kritisch 
naar marktontwikkelingen. Deze 
kenmerken in combinatie met zijn 
grote netwerk werpt dan ook zijn 
vruchten af. Peter vertelt verder: 
‘Het kwam op mijn pad, een leve-
rancier in onderdelen voor onder-
houd en reparatie van auto’s kon 
de vraag niet meer aan en bena-
derde ons om als Steunpunt Oost 
te fungeren voor het bedienen van 
Oost Nederland.’ Het wederzijdse 
vertrouwen zorgt ervoor dat Peter 
de knoop snel doorhakt en hij gaat 
de uitdaging aan. Daarmee is de 
start van het nieuwe bedrijf, Car 
Parts Oost, een feit.
 

Het nieuwe bedrijf: 
Car Parts Oost 
Car Parts Oost staat voor ser-
vice, kwaliteit, een scherpe prijs 
en keuzevrijheid. Het bedrijf Car 
Parts Oost is dan ook een opzich-
zelfstaand bedrijf en is bewust 
geen onderdeel van autobedrijf 
Voorhuis. Car Parts Oost zal 
de regio Oost, van Arnhem tot 
Almelo, een ruim assortiment aan-
bieden van onderdelen voor onder-
houd en reparatie  van auto’s. Voor 
alle merken, zowel Europees als 
Aziatisch, zijn de onderdelen te 
leveren. Het is gerelateerd aan 
onderdelen in relatie tot het onder-
houd als slijtage onderdelen en 
veel onderdelen die bij de APK 
ter sprake komen, te denken valt 
aan een uitlaat, banden, dempers, 
schokbrekers en ruitenwisserbla-
den. Voor elk onderdeel zijn er 
diverse opties waaruit de klant 
kan kiezen als type merk en prijs. 
Klanten kunnen 24-uur per dag 
onderdelen bestellen via de web-
shop. ‘Voor 16:00 uur besteld is 
de volgende dag voor 8:30 uur in 
huis’. De klant heeft de keuzevrij-
heid om het onderdeel te laten 
verzenden of het zelf op te halen. 
Voor grotere orders is er in overleg 

een mogelijkheid om het door Car 
Parts Oost te laten bezorgen. 

Naast de webshop heeft Car Parts 
Oost een eigen verkooppunt. Deze 
is gevestigd in een gedeelte van 
de showroom van Autobedrijf 
Voorhuis. Klanten kunnen hier 
zelf de onderdelen bestellen en 
ophalen. De meest courante onder-
delen liggen op de plank. ‘We wil-
len goede en snelle service bieden 
en de klant snel kunnen voorzien 
van het betreffende onderdeel’, 
vertelt Voorhuis. Bovendien biedt 
het verkooppunt ook de mogelijk-
heid om klanten te woord te staan 
en advies te geven over diverse 
onderdelen. Mocht het onderdeel 

niet op voorraad zijn dan kan dit 
ook bij het verkooppunt besteld 
worden. 

De vertegenwoordigers 
van Car Parts Oost
Een viertal mensen, Peter Voorhuis, 
Corine Voorhuis, Kaj Vos en Thijs 
Olthof zijn verantwoordelijk voor 
het nieuwe bedrijf Car Parts Oost.  
‘We willen service & kwaliteit leve-
ren, groeien en een goede naam 
opbouwen. Ondanks dat we een 
nieuw bedrijf opstarten hebben 
we reeds het voordeel dat we een 
bekende speler zijn in de autobran-
che. Hierdoor hebben we inmid-
dels een behoorlijke klantenkring 
en netwerk opgebouwd. Mensen 

weten ons te vinden,’ vertelt Thijs 
enthousiast. Thijs Olthof, begon 
als zaterdag en weekendkracht op 
zijn 14e te werken bij Autobedrijf 
Voorhuis, daarnaast heeft hij lange 
tijd gewerkt bij andere bedrijven. 
‘Het was tijd voor wat nieuws. Ik 
heb veel affiniteit met auto’s en 
contact leggen/ onderhouden met 
klanten en zie kans om bij Car 
Parts Oost mijn kennis en ervaring 
op dit gebied in te zetten.’ Kaj Vos, 
met als opleiding technisch spe-
cialist op het Rijn IJssel, ziet een 
mooie kans om zijn inhoudelijke 
kennis te combineren met advies 
/ verkoop. ‘Ik wil graag nieuwe 
bedrijven wegwijs maken en laten 
zien wie we zijn en wat we doen.’ 
Olthof en Vos gaan langs bedrij-
ven om ze informatie en advies te 
verstrekken over Car Parts Oost en 
zijn het aanspreekpunt bij het ver-
kooppunt. Per 1 juli a.s. begint Bart 
te Focht als parttime medewerker 
verkoop en zal hij waar nodig de 
onderdelen gaan bezorgen. 

Enthousiaste reacties!
Op dit moment nodigt Car Parts 
Oost autobedrijven uit om kennis 
te nemen van het nieuwe bedrijf. 
‘De reacties zijn zeer positief!’ 
Voorhuis ziet evenals de autobe-
drijven een groot voordeel: ‘We 
kunnen klanten op dit moment 
een lagere prijs aanbieden voor 
onderhoud en reparatie onderde-
len van auto’s.’ Zijn motto is dan 
ook: ‘Je kunt beter samen werken 
dan elkaar tegen werken’.  Op dit 
moment is de webshop reeds in 
de lucht en wordt de laatste hand 
gelegd waarna op 4 juni het bedrijf 
officieel geopend is. 

Onderhoud en reparatie onderdelen 
voor auto’s binnenkort zelf te bestellen

Zieuwent – Peter en Corine Voorhuis zetten binnenkort een 
nieuw bedrijf op: ‘Car Parts Oost’. Het is een groothandel  
in onderdelen voor onderhoud en reparatie van auto’s en 
bedrijfsauto’s.  Via de webshop kunnen mensen zelf  onderde-
len bestellen.  
Peter Voorhuis is een bekende speler in de autobranche. In 
1985 nam hij samen met zijn vrouw autobedrijf Voorhuis over 
van zijn ouders. Service bieden, klantenbinding en het leveren 
van goede kwaliteit staan bij het bedrijf hoog in het vaandel. 

(Advertorial)
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OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

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

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

Juni; Maand van de 
voet bij Schoenmode 
Hermans!!!!!
Juni is de maand van de voet 
en is in het leven geroepen om 
eens extra aandacht aan uw 
voeten  te schenken. Voeten 
zitten ver weg en meestal ver-
stopt in schoenen en worden 
daardoor vaak vergeten met 
alle gevolgen van dien.....

Voetklachten kunnen voortkomen uit een verkeerde 
voetstand of een verkeerd gangpatroon.  Dit kan ver-
oorzaakt worden door schoenen die ongeschikt zijn 
voor de voeten die erin zitten. Wanneer de oorzaak 
in de voeten zit dan kan dit worden opgelost met po-
dotherapie, maar daarbij zijn goed passende schoe-
nen een voorwaarde.

Voeten zijn er in allerlei vormen en maten. Elk in-
dividu is uniek. De een heeft grote voeten, de ander 
heeft brede of juist hele smalle voeten. In de afge-
lopen jaren is hier door schoenindustrie veel op 
ingespeeld. Schoenen zijn te koop in verschillende 
wijdtematen, met extra ruimte bij de tenen, met een 
stevigere loopzool, maar ook speciaal voor mensen 
met diabetes mellitus of een vorm van reuma. Een 
goede pasvorm van de schoen is belangrijk voor het 
comfort, maar ook om drukplekken en wrijving in 
de schoen te voorkomen en om de voet optimaal te 
laten afwikkelen.

Soms is alleen een goede pasvorm van de schoenen 
niet voldoende bij voetklachten. Als er een afwij-
kende stand is van de voeten en/ of tenen of de voe-
ten wikkelen verkeerd af dan kan dit pijnklachten 
geven in de voeten, maar ook in de benen, knieën, 
heupen en rug. Het is belangrijk om dan de oorzaak 
aan te pakken. Kan het probleem niet worden opge-
lost met goede schoenen dan kan een podotherapeut 
uitkomst bieden. Hallux-podotherapie heeft vele be-
handelmogelijkheden welke voor elk individu uniek 
bepaald wat de beste oplossing voor het probleem 
zal zijn. Dit kan gaan om podotherapeutische zolen, 
teenortheses, teenprotheses, verbandtherapieën, ta-
ping, mobilistatie, instrumentele behandeling, na-
gelbeugels of advies. Dit is afhankelijk van uw klacht 
en wordt in overleg met u uitgevoerd.

Schoenmode Hermans en Hallux-podotherapie stel-
len hoge prioriteit aan het welzijn van uw voeten. 
Daarom willen wij u uitnodigen voor een vrijblijven-
de gratis voet- en schoenscreening op vrijdag 14 juni. 
Om wachttijden te voorkomen willen wij u vragen 
om u hiervoor aan te melden via 
telefoonnummer 0575-462547 
van Schoenmode Hermans, Raad-

huisstraat 27 in  Hengelo. We 
hopen u te zien in onze winkel.

(bromfiets)Rijbewijs A M

         za 8 juni zo 9 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  20.00 uur

LET OP!

REURPOP.NL
ONLINE RESERVEREN NOODZAKELIJK :

eldve de deeeeeeeeeee

Vrijdag 7 juni
in het café

Swansation Pink
Zaterdag 8 juni
in het Hoekje

70-80’s Party
met DJ Eddie de Boer

Zaterdag 8 juni
in de disco

Summerbreeze
met DJ Fresh



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl

OPEN DAG
15 juni 2013 

10.00 tot 15.30 uur

Verhuizen van huurwoning 
naar koopwoning wordt 
steeds interessanter
Binnenkort krijgen huurders van woningen 
met een gezamenlijk inkomen boven de € 
34.229,00 een flinke huurverhoging voor hun 
kiezen. Het kabinet heeft besloten dat deze 
huurders met een inkomen boven de huur-
grens extra huur moeten gaan betalen. Dit 
komt enerzijds uit het principe dat men sociale 
huurwoningen alleen nog aan de mensen met 
een lager inkomen wil verhuren. Daarnaast 
geeft het de woningbouwstichtingen natuur-
lijk ook extra inkomen. Geld dat zij hard nodig 
hebben om de aan hen opgelegde verhuurders-
belasting te kunnen betalen. Nieuwe huurders 
met een inkomen boven de huurgrens komen 
sowieso al niet meer voor een huurwoning 
van een woningbouwstichting in aanmerking. 
Mochten deze mensen willen huren dan zijn zij 
aangewezen op de veel duurdere huurmarkt 
van vastgoedontwikkelaars en andere verhuur-
instellingen. Bij deze markt begint de goed-
koopste huurwoning pas bij € 700,00.

Daarnaast worden koopwoningen steeds goedkoper.  
De verwachting is dat dit in 2013 nog door zal zetten, 
waarna in 2014 de prijzen van koopwoningen weer 
licht zullen gaan stijgen. Door de nog steeds dalende 
hypotheekrente wordt de aankoop van een eigen wo-
ning ook steeds beter betaalbaar. Veel mensen heb-
ben geen idee van hoeveel ze aan hypotheek kunnen 
krijgen. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat 
de maandlast van een koopwoning lager of gelijk is 
aan de huurprijs die men nu betaald. De laagste hy-
potheekrente is momenteel al 3,9% voor een 10 jaar 
vaste rente. Zo’n lage rente hebben we al een hele 
tijd niet meer gehad. Als de verwachting uitkomt dat 
in 2014 de economie weer wat beter zal worden, zul-
len de rentes dan helaas weer gaan stijgen.

Wellicht heeft u als huurder al vaker het idee gehad 
om eens een woning te kopen in plaats van die jaar-
lijkse huurverhoging te moeten betalen. Daarnaast 
weet je natuurlijk dat als je dertig jaar huur betaald, 
je niets opbouwt en je na je pensioen ook gewoon 
huur blijft betalen. Terwijl de buurman die wel in 
een koopwoning woont na dertig jaar geen woonlas-
ten meer heeft en ook nog een flinke spaarpot heeft 
opgebouwd in de vorm van een eigen woning. Het is 
daarom verstandig om geheel vrijblijvend en zonder 
kosten je eens te laten informeren of een koopwo-
ning voor je haalbaar is. Vaak zijn mensen verrast 
dat ze toch meer kunnen lenen dan ze dachten en 
dat de maandlasten ook lager zijn dan verwacht. 
Voor zo’n berekening kun je natuurlijk naar jouw 
eigen bank. Het valt ons echter op dat je daar veel 
minder kunt lenen dan via een onafhankelijk hypo-
theekadviseur. Terwijl hun hypotheekrente ook nog 
eens een stuk hoger is. Wil je daarom echt een goed 
en onafhankelijk advies neem dan contact op met 
de hypotheekadviseur die er speciaal is voor alle in-
woners van de gemeente Bronckhorst en omgeving. 
Bij hypotheekadvies Bronckhorst wordt je altijd vrij-
blijvend geïnformeerd wat jouw mogelijkheden zijn 
en op welke maandlasten je dan ongeveer kunt re-
kenen. De hypotheekadviseur van Hypotheekadvies 
Bronckhorst komt gewoon bij je thuis op een tijdstip 
die jou het beste uitkomt. Het maakt niet uit of dat 
op een avond of op een zaterdag is. Groot voordeel 
hiervan is dat je geen extra vrij hoeft te nemen en 
ook  geen oppas voor de kinderen hoeft te regelen. 
Mocht je een vrijblijvend advies willen hebben dan 
kun je het beste contact opnemen via telefoonnum-
mer 0575-460038 of telefoonnummer 06-16673986. 
Mailen is mogelijk op info@hypotheekadviesbronck-
horst.nl of kijk op de site: www.hypotheekadvies-
bronckhorst.nl.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P
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www.facebook.com/
europlanitpersoneelsdiensten

Volg ons nu ook op Facebook! 
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europlanitpersoneelsdiensten

WERKVOORBEREIDER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO1152405

Werkzaamheden
In deze functie werk je hiërarchisch onder de chef technische 
dienst. Je stelt week- en revisieplanningen op en bepaalt en werkt 
de meest effectieve en efficiënte werkmethode uit. Je geeft instruc-
ties aan monteurs en derden. Je verzorgt en verwerkt de technische 
documentatie. Daarnaast werk je actief mee aan het verder optima-
liseren van de afdeling.

Functie eisen
-  Afgeronde MBO of HBO opleiding;
-  Minimaal 5 jaar werkervaring als werkvoorbereider in de techniek;
-  Vaardig met ERP/onderhoudsmanagementsystemen;
-  Ervaring met calculeren.

(JR.) CONSTRUCTEUR M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VCP1065419

Werkzaamheden
Als (jr.) constructeur zul je ingezet worden voor het omzetten 
van engineeringgegevens (berekeningen, tekeningen, stuklijsten 
en specificaties) naar productieorders en bestelaanvragen op 
een zodanige wijze dat de materialen op de juiste wijze worden 
vervaardigd en tijdig beschikbaar zijn. Tevens ga je ontwerpen 
voor klantoffertes opstellen. Eventueel kun je doorgroeien naar een 
functie waarbij je complete machines gaat ontwerpen.

Functie eisen
-  Afgeronde HBO opleiding richting en interesse in werktuigbouw-

kunde;
-  Bekend met 3d CAD systeem (Solid Works);
-  Je bent schoolverlater of hebt enige jaren ervaring in teken- en 

ontwerpwerkzaamheden van technische apparaten en/of systemen.

(JR.) COMMERCIEEL MEDEWERKER 
BINNENDIENST M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIA1157204

Werkzaamheden
Voor een relatie in de omgeving van Deventer zijn wij op zoek naar 
een junior commercieel medewerker binnendienst. Het is leuke veel-
zijdige functie waarbij je taken zullen bestaan uit ondersteuning van 
verkoop, marketing, back office, factureren en soms help je mee met 
het opbouwen van een beurs of spring je bij in het magazijn.

Functie eisen
-  MBO diploma (commercieel/technisch) met 1 tot 4 jaar werk-

ervaring;
-  Je bent ambitieus;
-  Technisch aangelegd;
-  Kennis van Engels en Duits in woord en geschrift is een must.

CONSTRUCTIEBANKWERKER/LASSER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VIO1146750 

Werkzaamheden
Het betreft een vaste baan. Je maakt constructies en apparaten 
volgens specificatie en tekening. Je beheerst zowel de TIG als MIG-
MAG lasprocessen. Je draagt zorg voor de gestelde kwaliteitsnorm.

Functie eisen
-  MBO werk- en denkniveau;
-  Flexibel- en klantgerichte instelling; 
-  Zelfstandig kunnen werken;
-  Ervaring in machinebouw.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Volg ons nu ook op Facebook! 
www.facebook.com/
europlanitpersoneelsdiensten.

Voor een relatie in de omgeving van Deventer zoeken wij een:

CALCULATOR M/V
Fulltime - vacaturenr. VIA1159327

De kandidaat die wij zoeken heeft ruime ervaring in het ontwerpen 
en calculeren van elektrotechnische installaties in de industrie. 
Op basis van je kennis ga je een belangrijke bijdrage leveren aan 
het engineeren, calculeren en offreren van industriële installaties. 
Dit gebeurt op verzoek van onze klanten en projectleiders of aan 
de hand van ontvangen bestekken. Daarbij zoek je samen met de 
leveranciers naar innovatieve en kostenbesparende oplossingen 
en weet je de opgebouwde kennis te structuren, documenteren 
en over te dragen. Daar waar nodig onderhoud je ook contacten 
met (mogelijke) opdrachtgevers met betrekking tot de technische 
aangelegenheden van de in behandeling zijnde projecten.

Je beschikt over een afgeronde opleiding op MBO+ of HBO niveau 
(richting elektrotechniek) en hebt aantoonbare, relevante ervaring 
van minimaal 5 jaar. Je bent gedreven, proactief en innovatief 
ingesteld. Je durft verantwoordelijkheid te nemen, bent accuraat 
en communicatief sterk. Het is van belang dat je kennis hebt 
van relevante richtlijnen en normen binnen de branche en dat je 
ervaring hebt met minimaal één van de binnen de branche bekende 
ERP systemen.

Voor meer informatie kun jij je richten tot Ilse Assink.
Telefoonnr.: 0575 - 55 55 18 of via e-mail: i.assink@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 23 van
3 t/m 8 juni

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

H E N G E L O OPENINGSTIJDEN deze week
Maandag t/m vrijdag 8.00-21.00 uur

Zaterdag 8.00-20.00 uur


