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Deze week:

Voetbalclub 
Vorden blijft 
groeien

Sprookjesachtig 
huwelijk voor Juf 
Mascha van Langen 
en Bas Besslink

Wonderbaarlijke 
comeback van 
Erik Oldenhave

Pluimvee en 
Konijnen-
vereniging 
Vorden

Ina Postel uit 
Wichmond 
kampioen
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74e jaargang no. 14

Zaterdagmiddag 16 juni wordt het 
Oranjefeest vervolgd met een bal-
lonnenoptocht. De stoet vertrekt om 
13.25 uur vanaf de Nijlandweg rich-
ting het feestterrein nabij kasteel 
de Wildenborch. Jennine Staring, 

bewoonster van het kasteel, zal het 
Oranjefeest officieel openen. Daarna 
worden de volks- en kinderspelen ge-
houden. Voor de volwassenen staat 
o.m. vogelschieten, dogcarrijden, 
sjoelen en de Kop van Jut op het pro-

gramma. Voor de kinderen worden 
ook diverse spelletjes georganiseerd. 
Het Europees voetbalkampioenschap 
heeft deze middag ook invloed op de 
kinderspelen. Er wordt een doel opge-
zet en kunnen de jongens en meisjes 
scoren ! De jeugd kan zich eveneens 
op een groot luchtkussen vermaken. 
( Zie advertentie in dit blad )

De deelnemers onder wie een aantal 
personen die in de Wehme en Villa 
Nuova verblijven (zij doen mee in 
hun rolstoel) starten om 18.30 uur 
vanaf sporthal ’t Jebbink. 

Inschrijven kan al vanaf 18.00 uur 
voor de start of aanmelden via
spartavorden@hotmail.com.

De wandelaars gaan maandag rich-
ting het buurtschap Galgengoor, 
dinsdag richting Delden, woensdag 
Linde, terwijl er op de slotdag, don-
derdag 14 richting Biesterveld wordt 
gelopen. In verband met de EK voet-
balwedstrijd op woensdag 13 juni 
(Nederland-Duitsland) kunnen de 
deelnemers die avond reeds om 18.00 

uur starten. Nadat op de slotdag bij 
de sporthal de medailles zijn uitge-
reikt, begint om 20.00 uur een kleine 
rondgang door het dorp waaraan 
medewerking wordt verleend door 
de muziekkorpsen Concordia en Sur-
sum Corda. 

Zijn op gegeven moment de weers-
omstandigheden van dien aard (drei-
gend onweer) en men twijfelt over 
het doorgaan, dan kan men voor na-
dere informatie bellen 06- 29453373.

Dankzij de zon, maar zeker ook door 
de aanwezigheid van de afdekdekens 
was het zwembad met 23 graden 
heerlijk op temperatuur. Meteen als 
de afdekdeken van het water gaat, is 
er een constante temperatuur. Het 
warme water hoeft zich niet eerst met 
het afgekoelde water te mengen, voor 
de zwemmers een aangenaam gevoel. 

Bovendien scheelt het gebruik van de 
afdekdeken enorm in de stookkos-
ten. Ook werd na het zwemmen druk 
gebruik gemaakt van het nieuwe sa-
nitairgebouw. Lekker afdouchen of 
na het zwemmen de haren wassen, 
is nu heel gemakkelijk. Het gebouw 
is mede mogelijk gemaakt door spon-
soring (gedeelte van de tegels) van 

hotel Bakker. Buiten het bassin was 
het op de gazons eveneens een drukte 
van belang. Uitrusten, lezen, spelen, 
maar zelfs ook gebruik maken van 
een laptop. Dankzij de WFI- spot kan 
iedereen die dat wil, gratis op inter-
net. Voor het badpersoneel waren het 
drukke dagen waar ook zij met volle 
teugen van hebben genoten. Woens-
dagmiddag 13 juni wordt er voor de 
jeugd in- en rondom het bassin een 
‘buitenspelmiddag‘ georganiseerd.

Tijdens Pinksterweekend

Zwembad ‘In de Dennen’ trok 
ruim 4000 bezoekers

Vorden - Het Vordense zwembad ‘In de Dennen‘ heeft optimaal tij-
dens het Pinksterweekend optimaal kunnen profiteren van de fraaie 
weersomstandigheden. De mensen kwam massaal naar het zwembad 
om verkoeling te zoeken. In totaal ruim 4000 bezoekers.

Gezellige drukte.

Voorganger is ds. F. Brandenburg. 
Het koor zingt o.a.: Laat ons de Heer 
lofzingen; Jeruzalem, mijn vaderstad; 
ps. 23. Sommige liederen worden in 
wisselzang gezongen met de gemeen-
te. Zij hopen op een goede dienst.

Gezamenlijke 
dienst in de 
Dorpskerk
Vorden - Zondag 3 juni gaat Chr. 
Gem. Zangvereniging Excelsior 
haar medewerking verlenen aan 
de gezamenlijke dienst in de 
Dorpskerk om 10.00 uur.

De avond zal worden ingevuld met
verschillende acts zoals playback,
soundmix en sketches. Het publiek
bepaalt uiteindelijk wie de winnaar
van de avond wordt. Er zal een win-
naar gekozen worden uit de catego-
rieën jeugd tot en met 12 jaar en deel-
nemers ouder dan 12 jaar. De win-
naars krijgen een grote wisselbokaal.
De avond zal plaatsvinden in de feest-
hal van CWV-Medo aan de Onsteinse-
weg en begint om 19.45 uur. 
Iedereen die denkt het publiek te
kunnen vermaken met een play-
back-, soundmix- of andere act, wordt
uitgenodigd zich op te geven via het
e-mailadres info@medlerfeest.nl.
De organisatie zoekt zowel live-gezon-
gen acts of live-bandjes als playback-
acts, om een kleurrijke invulling van
de avond te krijgen.
Kijk voor meer informatie op 
www.medlerfeest.nl en klik op Med-
ler “Live”. Voor evt. info kunt u bel-
len met 06-22728258.

Meedoen met 
Vrienden van 
Medler “Live”?
Vorden - Stichting Oranjefeest 
Medlertol organiseert op de vrij-
dagavond 6 juli a.s. wederom “De
vrienden van Medler “Live”! Op
deze avond draait alles om “het
vermaken van het publiek”, voor
zowel jong als oud.

Avondwandelvierdaagse start maandag 
11 juni
Vorden - De avondwandelvierdaagse die de gymvereniging Sparta jaar-
lijks organiseert, gaat maandag 11 juni van start. Het is de 45e editie. 
Het wandelgebeuren trekt jaarlijks circa 700 deelnemers.

Oranjefeest Wildenborch
Vorden - Het Oranjefeest in het buurtschap Wildenborch begint vrij-
dagavond 15 juni om 20.00 uur met een barbecue bij de Kapel. Behalve 
lekker eten en drinken staat er die avond ook nog een kampioenschap 
op het programma: proberen een WC borstel in een WC pot te gooien!

De gespeelde werken zijn van ge-
vierde barokcomponisten uit heel Eu-
ropa: Vivaldi, Locatelli, Bach en Hän-
del. Van de bekende ‘Kaffee-aria’ van 

Bach via Vivaldi’s cantate ‘All’ombra 
di sospetto’ tot het dramatische ‘se 
per fatal destino’ van Händel. Naast 
vocale werken krijgen de bezoekers 
ook de gelegenheid de instrumenten 
als solo- instrument te beluisteren 
met werken van de bovengenoemde 
componisten. ‘Il Presente’ bezingt de 
liefde in al zijn aspecten: liefde kan 
wreed zijn, of juist zoet, maar blijft 
mensen hoe dan ook boeien! De mu-
sici staan garant voor een levendig 
spel, authentieke uitvoeringspraktijk, 
en een aansprekende programma-
toelichting tijdens het concert. Het 
concert begint om 15.30 uur. Zie ook 
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Concert in de Dorpskerk
Vorden - Op 10 juni brengt baro-
kensemble “il Presente” het pro-
gramma “zachte ketenen” in de 
zondagmiddagconcertserie in de 
Dorpskerk van Vorden. De leden 
van het ensemble zijn: Ivette van 
Laar sopraan, Gerdien Romeijn 
traverso, Marike Tuin barokcello 
en Pauline Schenck klavecimbel. 
Hun speelse programma heeft als 
rode draad: “het eeuwige gedoe 
tussen de seksen”.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Promotie voor 
VV Vorden naar 
3e klasse



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 10 juni 10.00 uur, Viering Heilig Avondmaal, ds. J. Oor-
tgiesen, Ede.
Dienst in de kapel Wildenborch, zondag 10 juni 10.00 uur ds. 
J. Kool.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 10 juni 10.00 uur, ds. N. Slok, Veenendaal.
Dienst in de kapel Wildenborch, zondag 10 juni 10.00 uur ds. 
J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 10 juni 10.00 uur, ds. Deddie v. Alphen, Warnsveld.

R.K. kerk Vorden
Zondag 10 juni 9.30 uur, Sacramentsdag, Woord- en communie-
viering, J. Oudsen & A. Heuveling, m.m.v. Cantemus Domino.
 
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 juni geen viering.
Zondag 10 juni 9.30 uur, Eucharistieviering, pastoor Hogenelst, 
m.m.v. Dames/herenkoor.

Tandarts
9 - 10 juni P. Scheepmaker, Ruurlo, (0573) 45 25 13. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel 
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u 
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand 
als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

Algemeen Maatschappelijk Werk Vorden
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Aanbiedingen geldig t/m maandag 11 juni.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Gesneden raapstelen 300 gr. 1,99
Zoete Galia meloen pst 1,49
Hand/pers sinaasappelen 
zoet en vol sap 2 kg 2,99
Mooie blanke witlof 500 gr. 0,79
Op alle dagvers gesneden groenten  
2e zak naar keuze voor de halve prijs

Huisgemaakte macaroni met een 
bakje rauwkost naar keuze p.p. 6,95

GESPREKSPRAKTIJK 
Van ziel tot ziel, 

in Vorden 
www.intuitievepraktijk.nl

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

�

BIOLOGISCH plant-
goed (kruiden/groenten) 

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

�

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

�

Te koop: perceel bosgrond 
1,57 hectare gelegen aan 
de Hazenhutweg Hengelo
Gld nabij nr 16 voor info tel
0575-467291

�

1 - 3 ha Land gezocht voor
de teelt van bio-groenten.
Tel. 06 - 46 46 08 19.

�

Aangeboden: Hulp bij on-
derhoud aan tuin en erf of 
andere werkzaamheden. Tel. 
(0575) 461733.

�

Vlaai van de week

Perenbavaroisevlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbieding

Krentenwegge 5 plakken € 1,99
Lekkernijtje

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

NU ook HERBALIFESHAKES, die vrij zijn 
Gluten, Soja en Lactose verkrijgbaar!!

Altijd een gratis advies! 
Nieske Pohlmann 06-54326669

Per 1 juli te huur centrum 
Hengelo (Gld.) Bovenwoning.
Indeling: Beneden: woon-
keuken, kelder, toilet, tuin, 
berging. Boven: woonkamer,
2 slaapkamers, douche met
toilet. € 550,= per maand
excl. energiekosten. Voor in-
formatie (0575) 462419 na 
20.30 uur.

�

Te Huur: Caravan-stalling, 
overdekt en afgesloten. 
In het buitengebied van 
Doetinchem. Tel. 06-
21805548

�

Dagmenu’s 6 t/m 12 juni
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consume-
ren € 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 6 juni
Aspergesoep / Karbonade de Rotonde met friet en rauwkost.

Donderdag 7 juni
Boeuf Bourguignon met aardappelpuree en groente / 
Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 8 juni
Spinaziesoep / Pangafilet op Oosterse wijze met rijst en 
groente.

Zaterdag 9 juni (alleen afhalen en bezorgen)
Cordon bleu de Rotonde met aardappelen en rauwkost / IJs 
met slagroom

Maandag 11 juni
Mosterdsoep / Duitse biefstuk met gebakken uien, aardap-
pelen en groente.

Dinsdag 12 juni
Wiener schnitzel met friet en rauwkost / IJs met slagroom.

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

Het Grand Bistro de Rotonde team!
& Wendie en Thomas



Contactjes
vervolg

       Zaterdag 9 juni 
 Open Dag bij Goma 

Goma bestaat dit jaar 50 jaar. Tevens is er een 

nieuwe buigmachine in gebruik genomen. Een 

goede gelegenheid om het hele bedrijf weer eens 

te laten zien aan alle belangstellenden.

U bent van harte welkom op de Open Dag op 
zaterdag 9 juni tussen 10.00 en 16.00 uur 
aan de Ruurloseweg 80A in Hengelo Gld.

Herberg EK Knallers
Vanaf een uur voor de wedstrijd  

tot het  eindsignaal verlaagde prijzen!

Gratis hapjes en krasloten met  
mooie prijzen!

EK hap € 7,50
Bij mooi weer scherm buiten

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor 
ons heeft betekend, geven wij u kennis van het 
overlijden van onze zwager en oom

Albert Wilzing
echtgenoot van Hermien Harmsen

lid in de Orde van Oranje-Nassau

In de leeftijd van 70 jaar.

 Hengelo Gld. Freek en Marijke Harmsen-Mol
  Bertus en Beppie Harmsen-Punt

 Wichmond Willy en Hans Hissink- Harmsen

 Hengelo Gld. Anneke en Albert Jansen-Harmsen
  Johan en Gerrie Harmsen-Menkveld
  Gerrit en Marianne Harmsen-Berends
  Jeannette en Tonnie Lenselink-Harmsen
  Neven en nichten

Huizen, 29 mei 2012 

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

 `n woord, `n gebaar, `n bloem, `n kaart 
 
Uw belangstelling en het hartverwarmende mede-
leven tijdens de afnemende gezondheid en na het 
overlijden van

Grada Harmsen-Stemerdink

Onze dank hiervoor,

Kinderen
klein- en achterkleinkinderen
Fam. Harmsen

MAISBROOD
NU VOOR 

€ 2.15

ROZIJNEN 
BROODJES

NU 6 VOOR

€ 2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 5 t/m zaterdag 9 juni

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

VOETBALVLAAI 
(MANDARIJN KWARK)

 GROOT 

€ 13.25

 KLEIN

€ 8.95

Rianne van der Wal

T. 06 - 41 83 85 00
www.entoenuitvaartverzorging.nl

Uitvaartverzorging

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

De Achterhookse Folkloredansers 
bestaot viefenzeuventig joor
en iederene zal begriepen dat wiej dat neet ongemarkt 
veurbiej wilt laoten gaon.

Nao viefenzeuventig joor dansen, heb wiej wal reden 
veur ‘n feestje.

Alle leu dee-t ons ‘n good harte toedraagt, neudig wiej 
uut op zaoterdag 9 juni 2012, van 15.00 tot 17.00 uur 
in ‘De Luifel’, Dorpsstraote 11 in Reurle.

Wiej zult ‘t zeer op pries stellen as jullie op dissen feest-
dag ons de hand wilt kommen drukken en samen met 
ons ‘n glaesken wilt drinken op ons 75-jorig bestaon.

Allemaole van harte welkom,
De Achterhookse Folkloredansers

A
an

bi
ed

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
di

g 
va

n 
04

-0
6-

20
12

 t
/m

 0
9-

06
-2

01
2.

KEURSLAGERKOOPJE

Gemarineerde BBQ steaks

3 stuks 595

SPECIAL

Crocante

100 gram 150

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslager achterham

GRATIS 100 gram beenhamsalade

MAALTIJDIDEE

Zomer -
zuurkool

500 gram 498

TIP VAN UW KEURSLAGER

Varkens oesters
GRATIS saus

4 stuks 550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

GESPREKSPRAKTIJK 
Van ziel tot ziel te Vorden 
www.intuitievepraktijk.nl

Vanaf heden opgave mo-
gelijk voor Vrienden van
Medler Live op vrijdag 6 juli 
a.s. Soundmix / Playback / 
Live bands. Voor opgave en 
informatie zie;  
www.medlerfeest.nl (of tel. 
06-22728258)

�

Zondag 24 juni
Feestelijke markt en boe-
kenbeurs t.b.v. westerbork 
scholenproject  
w w w. w i l g h e n h o e v e . n l 
Ruurlo

�

Al het buitengoed 50% korting

3 bossen bloemen 
naar keuze € 5,00

3 terrashangpotten 
naar keuze € 12,50

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Laatste kortingsweek!

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

Het Verfparadijs
Zutphen en Hengelo

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

besteding van € 25,-. 

30% tot 40% voordeliger op 
Sikkensverven

Zutphen Zutphen-Emmerikseweg 52
Hengelo Spalstraat 23 

Rondstruinen in de Volkstuinen

Open Dag
Zondag 10 juni van 11.00 tot 15.00 uur bent u  

welkom op het volkstuinencomplex te Vorden.

(Bij slecht weer wordt de dag verzet naar 17 juni)

Voor alle info: zie artikel elders in Contact
Wilma Koopman (secretariaat) 0575-553982

volkstuinverenigingvorden@gmail.com

Wie heeft deze tuinset ergens gezien?
Gestolen van 23 op 24 mei in Vorden.

Mail info svp naar fam@geers.nl



MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

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

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Graafschap-Noord wijzigt 
per 1 juli 2012 de openingstijden

Regio Zutphen

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

dinsdag en donderdag:  09.30 – 20.30  uur

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

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

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

Dienstverlening via telefoon of internet

Heel veel bankzaken regelt u eenvoudig vanuit huis of kantoor. 

Onze medewerkers zijn elke werkdag van 08.30 uur tot 20.30 uur

bereikbaar via telefoon of internet (met mogelijkheid van video-

communicatie).

Telefoon Particulieren:  (0575) 43 99 99

Telefoon Zakelijk :  (0575) 43 99 98

Internet:  www.rabobank.nl/graafschap-noord

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

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

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

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

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

STEENDEREN

BRUMMEN

ZUTPHEN

VORDEN

HENGELO

RUURLO

BORCULO

GORSSEL

LOCHEM

LAREN

WARNSVELD

Regio Lochem

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

donderdag:  09.30 – 20.30  uur

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

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

Servicekantoor Laren
maandag en donderdag:  09.30 – 12.30  uur

Regio Vorden

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

donderdag:  09.30 – 20.30  uur

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

Servicekantoor Steenderen 

vrijdag:  09.30 – 12.30  uur

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

ORANJEFEEST WILDENBORCH
Op VRIJDAGAVOND 15 JUNI is de

BARBECUEAVOND in de kapel.

Aanvang 20.00 uur. Opgeven barbecue voor 

dinsdag 12 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

 KREDIETSOM LOOPTIJD IN MAANDEN TOTAAL PRIJS KREDIET MAANDLAST DEBETRENTEVOET
€ 5.000,- 60 € 5.000,- € 83,34 0,00%
€ 7.500,- 60 € 7.500,- € 125,- 0,00%

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 11,3 – 1,2; kms/liter: 8,8 – 83,3; CO2 gr/km 265 – 27.
De ‘Opel last minutes’ actie loopt op nieuwe orders met een uiterlijke kentekenregistratie van 30 juni 2012 op Opel personenauto’s m.u.v. Tour, Combi, Selection & Business 
Plus uitvoeringen, Agila 1.2, Astra GTC OPC en Ampera. Het betreft een niet doorlopend krediet aangeboden door GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr.24107861, AFM 

De OPEL LAST MINUTES

Nu 5 jaar 0% rente.
Opel betaalt t/m 30 sept. a.s. uw maandtermijnen!

RIJD DE HELE
ZOMER GRATIS.
Kom snel naar onze showroom voor de beste zomer in jaren!

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

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

Meubels
op maat

Restauratie

Keukens

Interieur

Cultuur verbindt. 
Al voor € 4 
sluit u zich aan.
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 sluit u zich aan. Ga naar www.cultuurfonds.nl.

Word donateur

juist nu!



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

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

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

Hydrangea macrophylla
Diverse kleuren. 

Potmaat 23 cm. Per stuk

van 9,99Dvoor 

6,99

Hortensia

wk 23. Geldig van 07-06 t/m 13-06. OP=OP

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

Wij betalen de
hoogste dagprijs!

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

Vorden - Zutphenseweg 1A

 Doetinchem Zutphen
 Waterstraat 30-32 Korte Hofstraat 14

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

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

(bromfiets)Rijbewijs A M

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

Volop de heerlijkste aardbeien van de 
koude grond!! Zo van het land naar de klant.

Mooie bloemkool nu 0.69 per stuk
Spitskool deze week 0.69 kilo

Volop zomers fruit;
kersen, nectarines, perziken

Deze week de eerste Frieslanders
aardappelen eigen oogst

Kadotip!! Doe het met een streekproducten-pakket!!

 Zutphenseweg 24, 7251 DK Vorden 
Telefoon 0575 55 15 14  Email: info@helminkwonen.nl

 J.W. Hagemanstraat 3  7151 AD Eibergen 
Tel. 0545 47 41 90  Email: helmink@colorsathome.nl

Helmink maakt het mooier bij u thuis

Easy Sit biedt zitcomfort
dat aansluit bij uw wensen

Met Easy Sit zit u zeker goed!

Kijk voor meer 
informatie op 
www.easysit.nl

De op maat gemaakte Easy Sit fauteuil kenmerkt zich door het 
fl exibel verstelbare zitcomfort. Easy Sit is de onbetwiste top als het 
gaat om zitcomfort en onderscheidt zich al meer dan 20 jaar door 
maatwerk, vakmanschap en degelijke Hollandse kwaliteit. Kom het 
nu ervaren bij Helmink Wonen. Wij denken met u mee naar een 
passende zitoplossing.

  Veel opties mogelijk, zoals: 
lendepomp, draaiplateau, 
accu of nekkussen.

  Veel stof- en lederkleuren 
mogelijk.

  Standaard uitgerust met 
Topswing, de verstelbare 
hoofdsteun van Easy Sit.

Altijd persoonlijk
zitcomfort!

Uniek!
Het grote succes:
Draaiplateau i.c.m. sta-op

h door het 
top als het 
0 jaar door 
t. Kom het 
e naar een 

Geheel voor u 
op maat gemaakt:

 Zithoogte

 Zitdiepte

 Zitbreedte

 Rughoogte

 Armleuning hoogte

 www.helminkwonen.nl

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

IJssel
computerservice

*

*

EK aanbieding JUNI
PVC vloer

compleet gelegd
v.a. € 47,95 per m2

inclusief egaliseren*

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

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

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

www.spannevogel.nl * Vraag naar de voorwaarden

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



De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met 
ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? 
Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

 Activiteit Plaats Tijd05-06 
ANBO, busreis Noord-West Overijssel Sporthal ’t Jebbink, Vorden 08.15 uur
10-06 Oranjevereniging Toldijk, fietstocht Den Bremer, Toldijk 13.00 uur
12-06 Sfeervolle seizoensafsluiting AlzheimerCafé, Doetinchem 19.30 uur
12-06 KBO, middagfietstocht
13-06 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
13-06 Welfare, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
13-06 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300
19-06 KBO Hengelo, uitstapje
20-06 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
20-06 ANBO, koetsentocht met pannenkoek op afspraak
26-06 Seniorensoos Wichmond/Vierakker, uitstapje?
  Ludgerusgebouw, Vierakker 14.30 uur
26-06 SWS/GGNet, geheugenspreekuur De Bongerd, Steenderen 10.00 uur
27-06 ANBO, middagfietstocht
28-06 KBO Drempt, fietstocht Gezondheidscentrum Hoog-Keppel 14.00 uur
30-06 ANBO, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden tel. 552003
30-06 ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem tel. 465556
03-07 SWS, opruiming lanco mode De Bongerd, Steenderen 14.00 uur

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.

Vakantie van medewerkers
Ook de medewerkers van de SSWB gaan op vakantie. In de komende periode zullen 
dan ook regelmatig één of meer van hen afwezig zijn. Zij zullen zoveel mogelijk zorgen 
dat er toch altijd iemand is om u (telefonisch) te woord te staan. Dus ook in de vakantie 
kunt u bij uw Stichting Welzijn terecht! In het volgende bericht zullen we in deze ru-
briek een overzicht plaatsen van welke medewerker wanneer afwezig zijn, voor zover 
op dit moment bekend.

Er even helemaal tussen uit
Ondersteuning mantelzorg. Het VIT Oost-Gelderland nodigt u uit om deel te nemen 
aan het ontspanningsarrangement op 12,13 en 14 juni. Locatie: Fletcher Hotel De Sche-
perskamp in Lochem. De VIT kan dit arrangement voor een eigen bijdrage van € 75,- 
aanbieden, dankzij subsidie van uw gemeente. Sommige ziektekostenverzekeringen 
vergoeden deze eigen bijdrage. Voor informatie/aanmelding kunt u contact opnemen 
met het VIT tel. 0573-438400.

Vakantie
De vakantietijd is alweer begonnen en we willen u opmerkzaam maken op enkele or-
ganisaties die u kunnen helpen bij het zoeken van een fijne vakantie en/of vervanging 
van mantelzorg. Misschien nu niet aan de orde, maar dan toch voor een volgende keer.

Alzheimer Nederland organiseert vakanties in het kader van het project Toch Uit. De 
vakanties zijn gepland in de periode van mei tot en met oktober. U kunt informatie 
aanvragen en uzelf en uw partner indien mogelijk aanmelden Alzheimer Nederland. 
Tel.: 030-6596913.

Rode Kruis: Groepsreizen voor mensen met een beperking, alleen of met partner in 
Nederland. Tel.: 070-44 55 888, www.rodekruis.nl 

Zonnebloem biedt reizen aan voor mensen die door ziekte, handicap of leeftijd lichame-
lijke beperkingen hebben. Men kan met en zonder reisgenoot aan de vakantie deelne-
men. Voor informatie: tel. (076) 564 63 62/ www.zonnebloem.nl

Verblijf in een zorghotel. In de Achterhoek bestaat de mogelijkheid voor mensen die 
afhankelijk zijn van mantelzorg tijdelijk te logeren in een zogenaamd zorghotel. Zorg-
hotels/boerderijen in Oost-Gelderland zijn onder anderen: Logeerhuis Mentinkberg in 
Winterswijk, tel. 0543-536420. Hotelkamer de Oase in Doetinchem, tel. 0314-357900. 
Zorghotel de Gouden Leeuw in Laag-Keppel/Zelhem, tel. 0314-380799

Alleen voor mantelzorgers. De ‘Zorg voor jezelf dagen’. Speciaal voor mantelzorgers biedt 
Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, u verschillende arrangementen 
aan om tijd voor uzelf te nemen en alleen (zonder zorgvrager) op vakantie te gaan. Tel. 
0900-2020496 www.mantelzorg.nl onder kopje Vrije Tijd.

Dolfijn: begeleide vakanties organiseert begeleide reizen voor mensen vanaf 16 jaar met 
een licht verstandelijk handicap. Voor informatie: van maandag t/m vrijdag van 9.00- 
16.20 uur: 0900-2353653 

Vervangende zorg thuis: Handen in Huis, Stichting Mantelzorgvervanging Nederland is 
speciaal opgericht om mantelzorgers in staat te stellen vakantie te nemen. Deskundige 
vrijwilligers nemen de zorg van de zieke of gehandicapte bij u thuis over. De vervanging 
duurt minimaal drie dagen, twee nachten. Na de vijftiende dag geldt meestal een eigen 
bijdrage. Voor informatie: tel.: 030-6590970, www.handeninhuis.nl

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 
Website: www.sswb.nl 

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van 
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dinsdag en 
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur. 
Tel. 0314-380232. 
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl 
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 
Tel. 0575-465281, fax: 0575-465282, mob: 06-10727474. 
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag 
en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak. 
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

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

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel. 06-13280466.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggeloven.

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl

Afwezigheid ouderenadviseur/coördinator
Paul Tiggeloven is afwezig van 28 juni 2012 t/m 2 juli 2012. 
Er zijn dan geen spreekuren in de Oranjehof en in het 
Streekhuus.
U kunt met uw vragen terecht bij collega Ineke Bijsterbosch, 
telefoon 06-10687320.

Spreekuren van Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem, maan-
dag t/m/donderdag van 8.30 tot 9.00 uur. 
Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, 7021CL in Zelhem. Inloop-
spreekuur maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Tijdens de spreekuren telefonisch bereikbaar via mobiele 
nummer 06-13280466.
Het algemene nummer is 0314-622074. Paul Tiggeloven ou-
derenadviseur/coördinator en zit in de hal achter de balie. U 
kunt hier terecht voor informatie, advies, bemiddeling en 
ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn en 
financiën. Ook voor vragen over de WMO.
Tevens informatiepunt van ProWonen. Als u vragen hebt 
voor ProWonen en moeite hebt om uw vraag zowel telefo-
nisch of digitaal voor te leggen aan ProWonen kunt u tijdens 
de spreekuren in het Streekhuus binnenlopen.

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof. In de Oran-
jehof is doorlopend een expositie van werken van Zelhem-
se kunstenaars. Het beschikbaar stellen van de ruimte in 
de Oranjehof biedt de kunstenaars de gelegenheid om de 
kunstwerken te tonen en de bezoeker om van deze kunst-
werken te genieten.
Momenteel exposeert Henk van Zuilekom uit Zelhem voor 
de tweede keer een deel van zijn werken.
Henk is een echte Achterhoeker. Hij begon zijn hobby schil-
deren en tekenen medio 1985 in de Gruitpoort te Doetin-
chem. Vele jaren waren schilderijen van hem geëxposeerd 
in het gemeentehuis van Zelhem. De Culturele Atlas Zelhem 
heeft één van zijn werken aangekocht. Een aantal Zelhemse 
landschappen hebben o.a. hun weg gevonden naar Amerika 
en Duitsland. Zijn voorkeur gaat uit naar schilderen en te-
kenen van landschappen. Inspiratie doet hij ondermeer op 
tijdens zijn wandelingen in Zelhem en omgeving. Hebt u 
belangstelling om de kunstwerken te komen bekijken dan 
bent u van harte welkom in de Oranjehof, Prinses Beatrix-
straat 41 in Zelhem, telefoon 0314-622074.
Openingstijden voor de expositie: maandag en donderdag van 
10 tot 11.30 uur en tijdens de activiteiten die u bezoekt. Er is 
gelegenheid om tegen een kleine vergoeding een kopje kof-
fie of thee te drinken. Voor meer informatie: neem contact 
op met de Oranjehof, telefoon 0314-622074.

Seniorenopvang in Dorpshuis de Korenaar in Halle
De renovatie, verbouw, schoonmaak en inrichtingswerk-
zaamheden van het Dorpshuis in Halle zijn klaar. Voor 
Stichting Welzijn Zelhem betekent dit dat zij nu beschikken 
over een mooi ingerichte ruimte. Op 10 mei zijn de deuren 
open gegaan voor de seniorenopvang die de naam Senioren-
opvang de Korenaar draagt.
Inmiddels maken 8 gebruikers/gasten gebruik van de seni-
orenopvang. Voor hen staat een team van vrijwilligers en 
een professionele medewerker klaar. De seniorenopvang is 
bedoeld voor mensen die geen AWBZ indicatie krijgen voor 
begeleiding groep. De groep die dit treft zijn mensen met 
lichte/matige klachten op het gebied van lichamelijk- en 
geestelijk functioneren, eenzaamheids¬problemen of ter 
ontlasting van de mantelzorg.
Herkent u zich in bovengenoemde omschrijving of kent u 
mensen die voor seniorenopvang in aanmerking (willen) ko-
men neem dan voor meer informatie contact op met Paul 
Tiggeloven, tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.
Half juni volgt de officiële opening/in gebruikname van de 
seniorenopvang. U wordt op de hoogte gehouden.

Bewegingsactiviteiten
Fit door bewegen kom in beweging, ontmoet en voel je goed.
Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve 
leefstijl, waarin beweging op welke manier dan ook een be-
langrijke plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering van 
overgewicht en het voorkomen van allerlei gezondheidspro-
blemen. Het maakt fitter en gezonder. Bovendien heeft re-
gelmatig sporten of bewegen een positief effect op het ge-
voel van welbevinden. Bewegen in groepsverband is ook een 

mooie manier om andere mensen te ontmoeten.
Stichting Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om deel 
te nemen aan bewegingsactiviteiten met een lage drempel.
In alle groepen is ruimte om deel te nemen. Ter introductie 
kunt u 3 weken geheel vrijblijvend gratis deelnemen aan de
bewegingslessen.
Opgave/informatie via Paul Tiggeloven, telefoon 0314-622074 
of 06-13280466. Mailen kan ook: p.tiggeloven@sswb.nl
Fit door bewegen. (bewegingslessen) 
Locatie : Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, Zelhem. Dag 
en tijd: dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en van 11.00 tot
11.45 uur.
Locatie: Dorphuis De Korenaar Halle. Dag en tijd: maandags
van 10.30 tot 11.15 uur. 

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof
plaats.
Koffieochtenden. Ieder mens heeft behoefte aan contact met 
anderen. Een praatje maken met bekenden of kennismaken 
met nieuwe gezichten. Gezellig met anderen een kop koffie
of thee drinken. U bent van harte welkom op maandag en
donderdagochtend van 10 tot 11 uur in de Oranjehof.
SOOS-middag. Wekelijks op maandagmiddag van 13.30 uur 
tot 16.30 uur soosmiddag van Noodhulp. 
Bingo, (1 x per maand) op dinsdag 3 juli, aanvang 19.30 uur.

Barbecue
Op zaterdag 7 juli wordt er een barbeqeu georganiseerd in
en om het gebouw de Oranjehof, Beatrix¬straat 41 Zelhem. 
Aanvang 16.00 uur eindtijd 21.00 uur. Onkosten bedragen €
15,- per persoon all in.
Opgave en betaling voor 30 juni bij Fien Berendsen, tel, 0314-
621130. Bij geen gehoor Annie Lievestro, tel, 0314-326198.

Activiteitenavond 
Naast 1 x per maand de bingo is er elke dinsdagavond een
activiteitenavond. Men kan allerlei spellen spelen o.a. Koers-
ballen, kaarten, rummicub, sjoelen. Daarnaast kunt u gezel-
lig samen koffiedrinken en een drankje nuttigen. Houdt u
niet van spelletjes maar wel om anderen te ontmoeten dan 
bent u ook van harte welkom. Aanvang 19.30 uur.

Fietsgroep Welzijn Zelhem
Het fietsseizoen weer begonnen. De start is bij de Oranjehof, 
Beatrixstraat 41 in Zelhem. De dagtochten zijn ongeveer 50
km met driemaal een stop. Het is raadzaam om brood mee
te nemen voor onderweg. Bij de overige tochten is er 1 stop.
Contactpersonen, Han en Gerrie Til, Telefoon 0314-625536, 
mobiel 06-49135536.

Maand Datum  Tijd  Afstand
Juni Donderdag 14 09.30 uur dagtocht
 Dinsdag 19 09.30 uur 15 km
 Donderdag 28 09.00 uur 25 km
Juli Dinsdag 3 09.00 uur 15 km

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen.
De kosten voor de keuring zijn € 27,50.
De keuringen worden gehouden in de Oranjehof, Pr. Beatrix-
straat 41 Zelhem.
U kunt zich dagelijks tussen 18.30 en 20.00 uur aanmelden
Via de ANBO-rijbewijskeuringslijn. Het telefoonnummer is
06-27594051. Krijgt u geen gehoor, probeert u het dan een 
andere keer. Aanmelding per e-mail is ook mogelijk op an-
bozelhem@gmail.com
Tips: u dient minstens drie maand voordat uw rijbewijs ver-
loopt een keuring aan te vragen. Laat de ogen meten voordat
er gekeurd wordt, bij voorbeeld door een opticiën. Zorg voor 
een formulier eigen verklaring- bij de gemeente te verkrij-
gen (hier zijn kosten aan verbonden).
De eerstvolgende keuring is zaterdag 30 juni. Daarna op za-
terdag 25 augustus. Zorgt u ervoor, dat u de keuring op tijd 
aanvraagt. Data voor keuringen worden door de ANBO ook
gepubliceerd in het Contact en ANBO ledenblad.

Zomertuinfeest
Het jaarlijkse tuinfeest voor senio-
ren van DHK wordt gehouden op 
vrijdag 6 juli op het terras van zorg-
centrum Hyndendael te Hummelo 
van 14.30-16.30 uur. Het Shanty-



koor De Doesburgse Smartlappers zingen voor en met de gasten on-
der het genot van een hapje en een drankje. Het belooft een gezellige 
middag en zorg dat u erbij bent. De bijdrage is € 3,- en opgave is bij 
het secretariaat tel. 0314-380232.

Zomer BBQ op het terras 
Op 10 augustus wordt voor 55+ Senioren in het Gezondheidscentrum 
te  Hoog-Keppel weer een gezellige BBQ georganiseerd op het terras 
van de huiskamer. Een klein buffet met een goed glas wijn, fris en 
meer zal aanwezig zijn. Aanvang 17.30-20.00 uur. Kosten buffet € 
13,- exclusief consumpties. Aanmelden via tel. 0314-380232 of opga-
veformulier.

De KunstBus 2012-2013
Wij danken u hartelijk voor uw reacties op onze gehouden enquête. 
U vindt het voortbestaan van de KunstBus belangrijk en uw keus gaat 
uit naar toneel, cabaret, licht klassiek concert en musea. De voor-
keur gaat uit naar de avond en 1 halve dag. Een aannemelijk bedrag 
varieert van € 30,- tot € 50,-. Wij stellen een gezellig en passend pro-
gramma voor u samen zodat velen met enthousiasme weer hieraan 
kunnen deelnemen.

Jeu de boules spelen
Houdt u van een buitenac-
tiviteit? Ga jeu de boules 
spelen. In Hoog-Keppel ligt 
voor het Gezondheidscen-
trum een prachtig beschut-
te jeu de boulesbaan en is 
gratis toegankelijk. We hebben een jeu de boulesvereniging Leuke 
Boel en de leden daarvan spelen op afgesproken tijden. We zijn op 
zoek naar personen die regelmatig willen gaan spelen. Het is immers 
een heerlijke recreatieve sport met eenvoudige spelregels en als u 
wilt, kunt u doorgroeien tot wedstrijdspeler en -speelster. (Petanque 
is een wedstrijdvorm van dit spel). Wilt u kennismaken met jeu de 
boules Leuke Boel, informeer bij voorzitter Dick Boschman, tel. 0314-
381869 of secretaris Gerda van Weerd, tel. 0314-381759. 

Wandelgroep oprichten?
Houdt u van wandelen en wilt u dat graag met anderen doen, meldt 
u dan. Stichting Welzijn overweegt een wandelgroep op te starten op 
de dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur. Na afloop is het koffie/ thee 
drinken in de huiskamer van het centrum. Ook is een avondwandel-
groep een optie, Laat van u horen, tel. 0314-380232

Biljarten
Bij het biljarten op Hyndendael zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat tel. 0314-380232.

Sjoelen, koersbal en in de zomer jeu de boules spelen?
Er is een zomerstop tot 6 september. Wel gaan de deelnemers in deze 
zomermaanden een Jeu de boules groep formeren. Wilt u daarbij 
zijn? Zie de Jeu de Boules informatie hierboven.

Nordic-walking en daarnaast een groepje jeu de boules spelen 
vormen?
Iedere zaterdagmorgen van 09.15-10.30 uur wordt in groepsverband 
met poules gewandeld in de omgeving van Keppel. Na afloop is er 
koffie/thee in het centrum. Deelnemers buiten Drempt, Hummelo 
en Keppel zijn ook welkom. Start: Op het plein te Hoog-Keppel. Sluit 
u aan en er zijn geen kosten aan verbonden.

Fietstochten
Elke laatste donderdag van de maand kunt u een mooie fietstocht 
maken, uitgezet en onder leiding van Arie Schriek en Jan Renskens. 
De start is om 14.00 uur vanaf Burgemeester van Panhuysbrink te 
Hoog-Keppel op 28 juni, 26 juli, 30 augustus en 27 september. Het is 
steeds weer een verrassingstocht met een koffie/theestop onderweg. 
U bent van harte welkom. Is het een idee om daarnaast groepjes van 
6 personen te vormen om te gaan jeu de boulen op dezelfde startplaats? 
Contact hierover met voorzitter Dick Boschman, tel. 0314-381869.

Cursus Tai-Chi-Tao
Er is een zomerstop tot 18 september.

Fitness
Er is een zomerstop en de trainingen starten weer op 4, 5 en 6 sep-
tember.

Computercursussen
De gevarieerde cursussen starten vanaf eind september. Deze bestaan 
uit de basiscursus, vervolgcursus fotocursus, e-mail/Internet, onder-
houd computerervaring en exel. U kunt zich vast aanmelden. Plaats: 
Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. 

Rummicub
Komt u Rummicub spelen op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur 
in het Kerkhuis te Hoog-Keppel en in zorgcentrum Hyndendael te 
Hummelo. De kosten zijn € 1,- en loopt u eens binnen om kennis te 
maken met dit leuke spel.

Tafeltje-dek-je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken bij voorbeeld na een 
ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zitten, dan kunt u 

uw warme, verse maaltijd aan huis laten bezorgen op maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag (of op uw keuze-
dagen). Aanmelden tel. 0314-380232 en/of spreek uw boodschap en
telefoon¬nummer in.

Ouderenadviseur
Ineke Bijsterbosch is afwezig van 1 tot 10 juni. Haar collega neemt waar
via onderstaand telefoonnummer.
De ouderenadviseur is vraagbaak voor ouderen, mantelzorgers en al-
len die vragen hebben rondom de problematiek van ouderen. Ook 
voor hen die zich zorgen maken over een oudere en behoefte heb-
ben om een signaal door te geven is de adviseur voor u beschikbaar.
Spreekuur is op dinsdag van 13.30-14.00 uur en op donderdag van
09.00-9.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel, tel. 06-
10687320.

Welfareochtenden 
De welfarebijeenkomsten worden gehouden in het Hyndendael te
Hummelo op woensdag 6 en 20 juni en 4 juli van 09.30-11.30 uur.
Informatie, bestelling en verkoop is tijdens deze ochtenden. In de
huiskamer van Zorghotel de Gouden Leeuw en van dagopvang Zorg-
centrum Hoog-Keppel zijn ook artikelen voor verkoop aanwezig.
Voor informatie mevr. Jo Dreteler tel. 0314-381624 en Jopie Wissink 
tel. 0314-381062.

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan, tel. 0314-380232 of antwoordappa-
raat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en donderdag van
08.30 tot 16.30 uur.
De cursus- en activiteitopgaven kunnen u sturen naar: Stichting
Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, Burg.van Panhuysbrink 1E
6997AA Hoog-Keppel
Site: www.swdrempthummelokeppel.nl Email: info@swdrempt-
hummelokeppel.nl

 Opgaveformulier cursus/activiteiten
 Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:
 O ..........................................................................................................................................................................

 O ..........................................................................................................................................................................

 O ..........................................................................................................................................................................

 Heer/mevr: .................................................................................................................................................
 Adres: ..............................................................................................................................................................
 Postcode/woonplaats: .......................................................................................................................
 Tel.: ...................................................................................................................................................................
 E-mail: ............................................................................................................................................................

 

VERBOUWINGSUITVERKOOP
TEUNISSEN MODE IN RUURLO GAAT VERBOUWEN!

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

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

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

We’j nog van too?

Wat is: A. Zied.
 B. Roggenbouw.
 C. Foekepot.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

PROGRAMMA Om 10.00 uur worden 
de kinderen ontvangen op de boerde-
rij. Daar krijgen ze een schilderschort 
en uitleg door kunstschilder Walter 
Stellaart. In groepjes zoeken de kin-
deren vervolgens samen met hun 
begeleidende kunstschilder een plek 
die uitdaagt om vast te leggen op het 
schilderdoek. Ook zijn er foto’s van de 
locatie aanwezig. Die geven een idee 
over de mogelijkheden: de koeien in 
de wei, de piratenboot in de tuin, de 
tractor in de stal of de poes op het 
erf. Eerst even een ideetje neerzet-

ten op papier met houtskool en dan 
het echte werk! Om 11.00 uur begint 
iedereen te schilderen en daarvoor is 
tijd tot 13.45 uur. De kosten per kind 
zijn evenveel als vorig jaar, inclusief 
alle materialen, fruit en drinken. 

Tijdens deze creatieve dag worden 
de kinderen gestimuleerd tot vrolijk 
kleurgebruik, een mooie compositie 
van het gekozen onderwerp en een 
vlotte stijl van schilderen. De Jeugd-
schilderdag wordt gesponsord door 
Rabobank Graafschap-Noord. 

EXPOSITIE 
Om 14.00 uur is er een expositie van 
alle gemaakte kunstwerken. Ouders, 
grootouders, buren en bekenden zijn 
welkom om te bewonderen wat de 
kinderen hebben gepresteerd. Als 
bewijs van deelname krijgen de kin-
deren een oorkonde mee naar huis. 

VERJAARDAGSFEESTJE 
Wie binnenkort jarig is of jarig is ge-
weest: ook voor een verjaardagsfeest 
is de Jeugdschilderdag een leuke ac-
tiviteit. Geef op als groep (mail even 
voor de voorwaarden) en geef een cre-
atief partijtje! 
Wie ook zin heeft om mee te doen 
aan de Jeugdschilderdag 2012 stuurt 
een mail met naam, adres en leeftijd 
naar ejsomsen@gmail.com

Lions Bronckhorst te gast op ‘De Vrendenberg’

Jeugdschilderdag

Baak - Lions Club Bronckhorst organiseert op zaterdag 9 juni de jaar-
lijkse Jeugdschilderdag bij boerderij ‘De Vrendenberg’ in Baak. Kinde-
ren tussen 4 en 12 jaar die het leuk vinden om te schilderen, kunnen 
zich opgeven voor de schilderdag. Voorgaande jaren was de animo 
groot, dus wees er snel bij!

Aan het eind van de schilderdag worden tijdens de expositie alle werken bekeken.
Zowel op de kwart als de 1/8 triatlon 
is er een sterk deelnemersveld. Op 
de kwart triatlon hebben zich Guido 
Gosselink (voormalig inwoner van 
Hengelo, Marcel Gierman, Eimert 
Venderbosch en Bernard Hilferink 
aangemeld. Met name tussen Ei-
mert, die traint voor de wedstrijd in 
Embrun (Fr.) is kanshebber voor de 

overwinning. Marcel en Guido zullen
zich niet zomaar gewonnen geven, zo
is de verwachting. Op de achtste triat-
lon is voormalig inwoner van Henge-
lo Roland Besselink een kanshebber
op de overwinning.
De laatste jaren is de belangstelling
voor het deelnemen aan de triatlon
weer toegenomen. Met name de
jeugd en de dames laten van zich
spreken. Al twee jaar achtereen is
er op de achtste triatlon een aparte
damesstart (36 deelneemsters) gehou-
den. Ook dit jaar is dit weer het geval.

De organisatie is blij dat ze nog
steeds gebruik kunnen maken van
het prachtige buitenzwembad “’t El-
derink” gelegen aan de Elderinkweg
te Hengelo. Deelnemers en toeschou-
wers genieten elk jaar weer van deze
prachtige locatie, waar start en finish
mooi bij elkaar op één plek is.

23e Triatlon Hengelo
Hengelo - Op zondag 10 juni 2012 
wordt al weer de 23ste triatlon 
van Hengelo georganiseerd. Op 
dit moment zijn de voorbereidin-
gen in volle gang en de aanmel-
dingen van de deelnemers stro-
men binnen. Voor beide afstan-
den, de kwart triatlon en de 1/8 
triatlon hebben zich al ruim over 
de honderd(100) deelnemers aan-
gemeld en de aanmeldingen stro-
men nog dagelijks binnen. Bij de 
trio triatlon is de animo minder 
groot met maar drie teams.

Met slechts enkele andere fietstoch-
ten in Nederland, was de Omloop 
bekroond met de maximaal te be-
halen 3 sterren. Het werd een hele 
uitdaging voor de toerclubleden om 
de hoge verwachtingen waar te ma-
ken. Zondagavond werden de eerste 
trajecten van de diverse routes al 
met honderden pijlen uitgezet. Na 
elke bocht werd als toegift nog een 
herhalingspijl geplaatst om aan te 
geven dat men op de goede weg was. 
Dit werd bijzonder gewaardeerd door 
de enthousiaste deelnemers op de 
lange afstanden. De uitpijlers dach-
ten hier iets anders over, omdat het 
nogal wat meerwerk opleverde. Het 
resultaat stond echter als een huis. 
Maandagmorgen was het dan zo ver. 
In alle vroegte stonden de eersten van 
de 400 racefietsers klaar om te ver-
trekken. 
Over smalle landelijke weggetjes 
slingerden de routes zich door het 
Achterhoekse landschap. Langs ka-

rakteristieke boerderijtjes en bosrijke
landerijen ging de Veluwezoom aan
de overzijde van de Ijssel, langzaam
over in de glooiende Posbank. In vlie-
gende vaart kwam men vervolgens
aan bij de feestelijke koek en zoopie
kraam bij de pont. Als toetje kreeg
men tenslotte nog een deel van al het
schoons te zien, waaraan de Achter-
hoek zo rijk is. 

Vanaf tien uur waren de familiefiet-
sers aan de beurt. Het organiseren
van een gezellige fietsdag voor jong
en oud, op de gewone of traponder-
steunende fiets, doet de club al jaren
met veel plezier. In veelal zomers te-
nue namen er ongeveer 600 fietsers 
deel aan dit fietsonderdeel. Ook deze
tochten waren met pijlen bewegwij-
zerd, zodat men niet op elke hoek 
van de straat de leesbril op hoefde te
zetten om de route op een papiertje
te moeten raadplegen. Gemoedelijk
werd er genoten van de fraaie omge-
ving van de Slangenburg en de Hum-
melose bossen. Onderweg was er 
gelegenheid om te genieten van een
hapje en drankje op de diverse terras-
sen en bij de kraam in de Kruisberg. 

Al met al kunnen de Keiaosers terug-
kijken op een zeer geslaagde Pink-
sterdag met ruim duizend enthousi-
aste fietsers.

Een stralende Omloop van 
de Graafschap
Keijenborg - “Op een mooie Pink-
sterdag als het even kon” zong 
Leen Jongewaard lang geleden. 
Nou, een mooie Pinksterdag was 
het dit jaar zeker. Onder een 
strak blauwe hemel en tempe-
raturen tot 25 graden, werd de 
16e editie van de Omloop van de 
Graafschap gefietst.

Wederom een goede opbrengst 
voor deze collecte. De collectanten 
waren de leden van het Hengelo’s 
Gemengd Koor en een aantal leden 
van muziekvereniging Concordia. 

Het collecteren is een manier om 
weer even de aandacht op je te ves-
tigen en natuurlijk om de vereni-
ging een beetje gezonder te maken 
(een derde deel van de opbrengst is 
namelijk voor de collecterende ver-
eniging). 

De organisatie dankt dan ook alle 
collectanten en gulle gevers héél 
hartelijk voor hun inzet en bijdra-
ge.

Opbrengst Anjercollecte
Regio - De collecte van het Prins 
Bernhard Cultuur Fonds, welke 
is gehouden in de week van 
21 t/m 26 mei, heeft in Hen-
gelo, Keyenborg, Veldhoek, 
Wichmond het bedrag van 
€ 2912,76 opgebracht.

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

Alle inwoners die zich niet hebben 
afgemeld, krijgen de afvalbak gratis 
thuisbezorgd tussen 29 mei en 8 juni. 
Dat zijn er 12.315 in totaal. 1591 huis-
houdens willen geen gebruik maken 

van de oranje container. Daarnaast 
zijn er 1000 huishoudens die al een 
container hebben omdat zijn deelna-
men aan het proefproject. 91 procent 
van deze deelnemers bleek tevreden 

of zeer tevreden te zijn over de nieu-
we afvalbak. Er werd meer dan twee 
keer zoveel kunststof gescheiden 
ingeleverd. Daarom is besloten alle 
inwoners van de gemeente Bronck-
horst de afvalbak aan te bieden.
Met het gescheiden inzamelen van 
kunststof verpakkingen is de cirkel 
rond. Dit wordt namelijk gefinan-
cierd door de kunststofverpakkings-
industrie. Producenten kunnen de 
gerecyclede kunststof gebruiken 
voor nieuwe verpakkingen. Er zijn 
momenteel plannen in de maak om 
hen zelfs te verplichten een bepaald 
percentage gerecycled kunststof te 
gebruiken.
Goed voor het milieu dus en vanaf 
1 januari ook voor de portomonnee 
van de burgers. Door het scheiden 
van afval komt er minder in de grijze 
container terecht en die hoeft dan 
minder vaak aan de weg te staan. De 
afvalstoffenheffing wordt bepaald 
aan de hand van de hoeveelheid afval 
die aangeboden wordt met de groene 
en grijze containers. Net als deze be-
kende afvalbakken wordt de oranje 
container ook op vaste inzameldagen 
eens per vier weken geleegd. 
Het zal voor de gebruikers van de 
nieuwe container wellicht eerst even 
wennen zijn wat wel en niet in de 
oranje container mag. Eigenlijk alle 
lege verpakkingen kunnen erin, be-
halve verpakkingen van chemische 
producten als make-up, chipszakken, 
pillenstrips, rubber piepschuim en 
landbouwplastic. Alle bewoners van 
Bronckhorst hebben een info-kalen-
der ontvangen waarop deze informa-
tie en de inzameldagen staan. Ook 
op www.berkelmilieu.nl is alles nog 
eens na te lezen.

‘Spelbreker’ Spekschoor reikt 
eerste oranje container uit

Vorden - Wethouder Arno Spekschoor van de gemeente Bronckhorst 
biecht het meteen op: hij heeft zich afgemeld voor de oranje contai-
ner, bedoeld voor kunststof verpakkingen. “Ik woon dichtbij de mi-
lieustraat en breng mijn afval daarom zelf weg.” Rinus Ilbrink uit 
Vorden wil wel graag een container en ontving die woensdagochtend 
30 mei als allereerste inwoner van Bronckhorst van de wethouder.

Rinus Ilbrink uit Vorden ontvangt de eerste oranje container voor kunststof verpakkingen 
van wethouder Arno Spekschoor.



Politici willen niet naar de Oekraïne, 
vanwege de schending van de men-
senrechten in dat land, zo laten ze 
duidelijk in de media weten. Of is het 
misschien vanwege het feit dat de 
KNVB hun wel een gratis kaartje in 
het vooruitzicht heeft gesteld, maar 
dat ze dan wel de reis (1600 euro) zelf 
moeten betalen ? De Oranje suppor-
ters houden zich daar niet mee bezig, 
zij willen het EK zien en hopen op een 
goed resultaat van onze ‘Elf ‘. De mid-
denstand hoopt natuurlijk (en waar-
om niet) flink van de ‘Oranje- gekte 
‘ te kunnen profiteren. Oranjegebak, 
Oranjeplantjes, bier in Oranjeblikjes, 
de barbecue in Oranjekleuren, kort-
om wij zijn er (bijna) klaar voor. Voet-
balpools: ze worden bij duizenden in-
gevuld. Half Nederland loopt straks 
in Oranje en het Wilhelmus wordt 
overal uit volle borst ‘mee gebruld‘! 
Hoog tijd om bij de voetbalclubs 
Ratti, Vorden en Sociï een ‘rondje 
langs de velden‘ te maken. Ondanks 
de matige resultaten van de laatste 
wedstrijden, blessures e.d. komt het 
chauvinisme toch boven drijven. Van 
de twaalf voorspellers tipten vier per-

sonen het Nederlands Elftal als de 
nieuwe Europese kampioen. Toch 
een lichte voorkeur voor Spanje (5x 
getipt)met Duitsland als gevaarlijke 
outsider (3 keer). Wel zeer opvallend, 
wanneer Nederland start met Bouma 
in de basis, dan slinkt het vertrouwen 
in Oranje tot ‘nul komma nul‘! Mi-
chel Feukkink (trainer van Vorden): 
‘We winnen met 2-0 van de Denen, 
tegen Duistland en Portugal wordt 
het 1-1. Wij hebben potentie genoeg, 
maar dan de achterhoede, met Bou-
ma in de gelederen worden we in de 
kwartfinale uitgeschakeld. Spanje 
wordt kampioen. Klaas - Jan Hunte-
laar scoort tijdens de EK desondanks 
5 keer’, aldus Michel.

Dennis Wentink (aanvoerder Vorden 
1): ‘We winnen met 2-0 van de Denen 
en met 3-1 van Portugal. Tegen Duits-
land wordt het 1- 1. Ik ben zeer chau-
vinistisch, ik denk dat Nederland in 
de finale in de reguliere speeltijd van 
Duitsland wint. Klaas Jan - Huntelaar 
wordt de man van het toernooi’, al-
dus Dennis. Gerrit Hiddink (voorzit-
ter Sociï): ‘Ik ben super optimistisch, 

wij worden Europees kampioen. Te-
gen de Denen winnen we met 3-1, 
tegen Portugal met 1-0 en spelen 
we met 0-0 gelijk tegen de Duitsers. 
Natuurlijk maak ik mij zorgen over 
de defensie. Wij moeten de bal in de 
voorhoede houden, dan hoeven we 
achter niet te verdedigen, zo simpel 
is dat’, aldus Gerrit Hiddink, die een 
grote rol voor Klaas - Jan Huntelaar 
ziet weggelegd. 

Dubaern Besselink is aanvoerder van 
Sociï 1 en ziet het duidelijk anders en 
zegt: ‘Bert van Marwijk heeft grote 
problemen wie hij in de voorhoede 
moet laten spelen. Daardoor brengt 
deze linie niet wat wij ervan verwach-
ten . Dat breekt ons met name tegen 
Duitsland op ,0-2 nederlaag. Tegen 
de Denen 1-0 zege en Portugal 3-1 
winst gaat het nog wel. Daarna wor-
den we in de kwartfinale uitgescha-
keld door Zweden. Duitsland wordt 
kampioen’, zo zegt Dubaern vol over-
tuiging. Robert Ruiterkamp, tot en 
met afgelopen seizoen aanvoerder 
van Ratti 1 (volgend seizoen gaat hij 
met vrienden in het tweede spelen) 
ziet Nederland er in de halve finale 
tegen Frankrijk ‘uitvliegen’. Van de 
Denen en de Portugezen winnen we 
respectievelijk met 2-0 en 3-1. Tegen 
Duitsland verliezen wij met 2-1. In de 
finale klopt Spanje de Duitsers’, zo 
voorspelt Robert.

Sociï trainer Jan Steffens die vorige 
week is gestopt zegt: ‘ In de poule 
winnen we met 2-0 van de Denen en 
1-0 van Portugal en spelen we met 
1-1 gelijk tegen Duitsland. We ko-
men onze oosterburen in de finale 
weer tegen en doordat onze opbouw 
niet goed is, verliezen we met 1-0 

door een gelukkige goal van Gomez. 
Klaas - Jan Huntelaar wordt wel onze 
topscorer’, aldus Jan. Ratti voorzitter 
Bert Tuinman: ‘In de poule doen we 
het zeer goed, 2-0 winst tegen De-
nemarken en 4-0 tegen Portugal. De 
mooiste wedstrijd is tegen Duitsland 
3-3. In de finale spelen we of tegen 
Duitsland of tegen Spanje. Wie er dan 
kampioen wordt ? Geen flauw idee, 
om kampioen te worden heb je veel 
geluk nodig’, zo zegt Bert. Vorden 
voorzitter William van der Veen: ‘ 
We spelen gelijk tegen de Denen 1-1, 
winnen met 1-0 van Portugal en win-
nen met 2-0 van Duitsland. Maar dan 
komt het, tijdens de vorige EK dach-
ten we na de poulewedstrijden, we 

worden kampioen. Dus niet en dat
verwacht ik ook nu, we verliezen in
de finale van Duitsland. Wat duide-
lijk tot uitdrukking komt: Robin van
Persie is niet de juiste spits voor Ne-
derland’, aldus William.

Henk Veen (trainer van Ratti): ‘De
poule overleven we wel, 2-1 zege te-
gen Denemarken en 1-1 tegen zowel
Duitsland als Portugal. De halve fi-
nale wordt het eindstation. We heb-
ben namelijk te veel vedettes in de
voorhoede en een slechte defensie.
Met Bouma in de verdediging, ik hou
mijn hart vast. Spanje wordt Euro-
pees kampioen’, zo zegt Henk. Marc
van der Linden, bestuurslid techni-
sche zaken bij de voetbalvereniging
Vorden blijft de ‘ eeuwige optimist’.
Wij winnen met 3-0 van de Denen,
met 1-0 van Duitsland en met 2-1
van Portugal. In de finale spelen we
na verlenging met 1-1 gelijk tegen
Duitland en winnen daarna via straf-
schoppen. Arjan Robben neemt er
geen, Klaas- Jan Huntelaar wel, hij be-
nut de beslissende penalty en zijn wij
Europees kampioen! Voor Vordenaar
Peter Jansen, trainer van Sp.Lochem,
het A-team van Vorden (afgelopen
seizoen kampioen, red.) en trainer 
van de E- tjes en F- jes van Vorden, is
er geen enkele twijfel. ‘Spanje heeft
de beste spelers en wordt daardoor
Europees kampioen. Nederland heeft
gewoon niet voldoende kwaliteit. Met
name breekt ons de achterhoede op.
In de poule komen we niet verder 
dan met 0-0 tegen Denemarken, 1-1
tegen Portugal en verliezen we met
2-0 van de Duitsers’, aldus Peter.

Volgens insiders clubs Vorden, Ratti en Socii

Spanje licht favoriet EK voetbal

Vorden - Wie mocht denken dat het Nederlands voetbalelftal één 
bondscoach heeft (Bert van Marwijk) komt bedrogen uit. Wij hebber 
er minimaal vijftien miljoen. Iedereen heeft een mening, iedereen be-
moeit zich er mee. Klaas - Jan Huntelaar in de spits of Robin van Per-
sie? Rafael van der Vaart of Wesley Sneijder? Toch zeker geen Wilfred 
Bouma in de basis? Zeg het maar!

Dennis Wentink: Ik ben zeer chauvinistisch, Nederland wordt Europees kampioen.

Marc van der Linden: Na strafschoppen (tegen Duitsland) worden wij kampioen.

De Herberg is er al helemaal klaar voor.

Het was weer  bijzonder om te zien 
dat zoveel jonge mensen, met veel 
enthousiasme, full contact karate be-
oefenden, een niet alle daagse sport. 
Een sport die vraagt om discipline, 
doorzettingsvermogen en respect 
voor je tegenstander, een sport waar 
je zelfvertrouwen van krijgt en die je 
weerbaar maakt. 
Aloys te Braake, de Shihan van BKTT 
was apetrots op zijn karateka’s, want 
zij sleepten met elkaar maar liefst 
24 bekers in de wacht, namelijk elf 
(11)  1e prijzen, zeven (7)  2e prijzen 
en zes (6) 3e prijzen. De wisselbeker, 
bedoeld voor de  Dojo die de meeste 
bekers had binnen gesleept, blijft in 
de handen van BKTT.  
In de leeftijdscategorie 6/7 jaar  
mocht Fabio Schrijver de beker voor 
de 1e plaats in ontvangst nemen en 
in de leeftijd 8/9  jaar (verschillend 
gewicht)  stonden er zelfs 4 jongens, 

Deven Hannink, Mats Schoolderman,
Ewan Spit en Mike Booy van BKKT
op het podium om de 1e prijs in ont-
vangst te nemen. In de leeftijdscate-
gorie  10/11 stonden er weer  2 jon-
gens van BKTT op het podium voor
de 1e prijs, Carl van Cuyk en Mustafa
Özimen. In de leeftijdscategorie 12/13
wederom 3 jongens van BKTT op het
podium voor de 1e prijs, Delano ter
Heerdt, Friso Wisse Smit en Sergio
Dalman. In de leeftijdscategorie 14/15
ging Antoine Bongers van BKTT, met
het goud naar huis. In de leeftijdsca-
tegorie  “Girls” 10/12 ging Marit Dek-
ker van BKTT het podium op, om de
1e prijs ontvangst te nemen, waarna
zij ook nog eens door de wedstrijd
commissie was aangewezen als de
vechter met de “Beste Styl”, ook hier-
voor kreeg zij een beker.  BKTT kijkt
als organisator van dit toernooi terug
op een sportieve en geslaagde dag!

Tora Tora Cup 2012 wederom groot succes!
Warnsveld - Zaterdag 2 juni was Sporthal de Kei het domein van vele
jonge karateka’s. Maar liefst 8 karatescholen uit Nederland hadden 
ruim 80 jongens en meisjes, in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar, in-
geschreven voor dit toernooi. Budo Kai Tora Tora (BKTT) organiseerde
dit toernooi, onder de noemer “beginnerstoernooi”, met de bedoeling
alle beginnende en  jonge karateka’s de gelegenheid te geven, leren
omgaan met alle ingrediënten m.b.t.  het vechten tijdens een toernooi,
om zich vandaaruit te kunnen door ontwikkeling, voor de zogenaam-
de “all round” toernooien.



Niet iedereen was fascist en niet ie-
dereen was van de SS; dat vond ik de 
NSB van Duitsland.
Wij hadden hier Hollanders, die 
waren NSB-ers, die verraadden hun 
landgenoten aan de Nazi’s van Duits-
land. Daar waren wij helemaal niet 
blij mee; die hebben heel wat op hun 
geweten.
Wij hadden niks te zeggen. Als je na 
acht uur ‘s avonds niet meer buiten 
mocht zijn, dan deden wij dat. zo 
ging het met de Duitse bvolking ook. 
Ik ben benieuwsd naar uw leeftijd. 
Bent u hier geboren om zo over ons 
mooie Vorden te oordelen en loopt u 
met zo’n haat rond? Dat is zielig voor 
u.

Ik ben 91 jaar en ik heb de oorlog wel
meegemaakt. En heb heel wat joden
zien wegvoeren met hun koffertjes,
want ik heb bij joden gewerkt voor
de oorlog en in de oorlog. Je mocht 
er niet werken en anders was er wel
een NSB-er die je verraadde. En als je
dan op 4 mei een vliegtuig in de lucht
ziet met “Vorden is fout”, dan is dat
net zo erg.
Laten we vergeven en er met zijn
allen wat van maken in ons mooie 
dorp. Maar wij zitten ook met een 
probleem. Ze willen bomen kappen 
en alles op de kop zetten. En waar-
om? Dat is ook erg. Maar het gebeurt
toch. Dat is onze onmacht tegen de
overheid.
Maar ik heb groot respect voor de
heer Hartelman. Laten we zuinig zijn
op zulke mensen.

D.E. Jurrieëns-Weenink
Hoetinkhof 32

7251 WG  Vorden

Vorden - Met stomme verbazing 
heb ik het relaas van Martine Let-
terie en Rinke Smedinga gelezen. 
En geloofde m’n ogen niet met 
dat verhaal. Ze hebben de oorlog 
niet meegemaakt. Niet alle Duit-
sers waren nazi’s.

Ik denk dat burgemeester en de heer 
Hartman deze oorlog niet hebben 
meegemaakt, zoals ik en vele van mij. 
Als Joods inwoner van Vorden wil ik 
dus zeggen: niets dan lof.

Misschien is het wenselijk om de
commissaris van de koningin in
Gelderland, mededeling te doen van
zijn opvatting en wij dan verschoond
blijven van zo een burgemeester, dit
zou bij een eventuele prodcedure ter
sprakem oeten komen. Nogmaals ge-
weldig gedaan!

A. van den Berg
Het kerspel 15.

Vorden - Naar aanleiding van de 
open brief van Martine Letterie 
en Rinke Smedinga, moet ik be-
kennen dat ik volledig achter dit 
schrijven sta, alle hulde.

Er staan vijf kunstenaars met werken 
buiten op het terras en in de tuin. Het 
thema van Anja Vosdingh-Bessem is 
de opgewekte, met rijke curven toe-
bedeelde sensuele vrouw. Anja woont 
en werkt in Amsterdam waar zij in 
sfeervolle atelier tussen de scheeps-
werven van Amsterdam Noord tallo-
ze rondborstige en royaal bebilde da-
mes in brons en steen laat ontstaan. 
Naast beelden in opdracht is zij een 

gedreven en bemoeizuchtig docent 
die met de noodzakelijke humor 
mensen motiveert tijdens workshops 
tekenen, steen hakken en model- en 
portret boetseren.

Het werk van Anna Hulzink is niet 
in te delen in een groep of stroming. 
Zij werkt figuratief. Zorgvuldig obser-
veert zij de mensen in haar dagelijkse 
omgeving. Haar beelden hebben een 

sterke relatie met de realiteit Het 
werk van Anna Hulzink is authentiek 
door haar autonome manier van kij-
ken, haar eigenzinnige handschrift, 
en het feit dat zij niet terugschrikt 
voor onverwacht kleurgebruik op de 
keramische beelden Door scherp te 
observeren en gefaseerd te werken 
zet ze tijd en beweging stil. 
Toch lijken de beelden ieder moment 
van hun sokkel te kunnen dansen.. 

Galerie A-aquadraat is tijdens Kunst-
ZondagVorden van 11.00- 17.00 uur 
geopend.. De kunstenaars zullen dan 
ook aanwezig zijn.Verder geopend 
op vrijdag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur en op afspraak.  
www.galerie-a-quadraat.nl

Galerie en beeldentuin A-quadraat

Kunstenaars uitgelicht

Vorden - Onder grote belangstelling opende filosofe Corrie Haverkort 
op 13 mei jl. de expositie van Carolyn in ‘t Veld en Jeanette Hagen aan 
de Mosselseweg 12 in Vorden. Vanaf dat moment is ook de beelden-
tuin gestart met werken in diverse materialen van vijf verschillende 
kunstenaars. Het is vanaf 13 mei heerlijk toeven in de open beelden-
tuin. Uiteraard is de galerie open voor de beelden van Jeanette en ‘de 
stilte in Afrika’ van Carolyn.

Een werkbezoek aan Fronteer Stra-
tegy ,het adviesbureau waarvan Mar-
tijn Pater oprichter en mede-eigenaar 
is, maakt deel uit van het bijzondere 
programma. In de grote loods van de 
NDSM, waar vroeger schepen werden 
gemaakt, is nu de Kunststad geves-
tigd, met daarboven op een zwevend 
plafond een skatebaan De wandeling 
over de werf, waar onder andere MTV 
en het nieuwe hoofdkantoor van de 
Hema zijn gevestigd, eindigt bij het 
pontje dat de deelnemers naar het 
Centraal Station aan de overkant van 
het IJ brengt. Vervolgens wordt er een 
bezoek gebracht aan het VOC (!) café 

van Amsterdam in de Schreierstoren.
Een fietstocht door de Jordaan is het
volgende hoogtepunt van deze unie-
ke trip van het Ondernemerscafé. Het
bezoek aan Amsterdam wordt afge-
sloten met een gezamenlijke maaltijd
in een niet alledaags etablissement. 

Het vertrek per bus naar Amsterdam
op 21 juni is om 12.00 uur. ’s-Avonds
om ca. 21.00 uur is de terugkeer 
naar Vorden gepland. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij !! Aanmelden
tot uiterlijk 10 juni door en e-mail 
te sturen naar Carmen Smeerdijk
(c.smeerdijk@g.mail.com)

Ondernemerscafé op “werkbezoek” in Amsterdam 

Banjeren over een 
oude werf!

Vorden - Op donderdag 21 juni a.s. brengen de leden van het Vordense
Ondernemerscafé een inspirerend bezoek aan Amsterdam. Geen rond-
vaart door de grachten of een bezoek aan het Wassenbeeldenmuseum
van Madame Tussaud, maar een wandeling over het terrein van de
voormalige NDSM werf en omgeving in Amsterdam Noord waar het
bruist van de nieuwe aktiviteiten.

Na een start met wat kansen over en 
weer was het Vordenaar Sam Abbink 
die de score opende in de veertiende 
minuut. Uit een afgeslagen aanval na 
een hoekschop prikte hij de bal langs 
de HC´03 keeper in de korte hoek. Na 
deze 1 – 0 was Vorden duidelijk de be-
tere ploeg. De beloning daarop kwam 
in de zesentwintigste minuut toen 
Dennis Wentink een hoekschop van 
Sam Abbink doorkopte, Rik Schroer 
stond op de juiste plek om de 2 – 0 
binnen te schieten.
In de veertigste minuut moest René 
Nijenhuis noodgedwongen het veld 

verlaten met een flinke blessure, hij 
werd vervangen door Daan Horst-
man. De rust ging in met een 2 – 0 
tussenstand waarbij HC´03 een aan-
tal keren met schoten van afstand 
voor het eerst wat gevaarlijker was 
geweest dan in het begin van het 
duel. Negen minuten in de tweede 
helft veroverde Rik Schroer de bal 
na knullig uitverdedigen aan de kant 
van de tegenstander. Hij passeerde 
vervolgens goed de keeper en zorgde 
voor een 3 – 0 tussenstand. HC´03 
gooide daarna alle remmen los en 
was een periode lang vooral fysiek 

sterker dan de Vordenaren. Dat le-
verde na ruim een uur spelen de 3 
– 1 aansluit treffer op. Een stand die 
een kwartier voor het einde zelfs 3 – 
2 werd, waarna een zekere lijkende 
voorsprong van Vorden toch nog een 
benauwde eindfase opleverde. De 
Vorden verdediging hield echter goed 
stand en de promotie kon gevierd 
worden met een 3 – 2 overwinning 
op HC´03. Vordenaar Erik Oldenhave 
moest vanwege een schorsing nood-
gedwongen toekijken vanaf de bank, 
hij vond dat zijn team goed gepres-
teerd had, ́ Hoewel het na de aansluit 
treffers toch wel moeilijk werd voor 
ons. Wij moeten het niet zo van dat 
fysieke spel hebben. Maar dat maakt 
allemaal niet meer uit, we hebben 
verdiend gewonnen.´

Promotie voor VV Vorden 
naar 3e klasse

Vorden - Met een 3 – 2 overwinning op HC´03 in de finale van de na-
competitie beloonde vv Vorden zichzelf met een promotie naar de 
derde klasse KNVB. Vorden behaalde de winst met beter voetbal dan 
tegenstander HC´03.



Gerrit Oortgiesen begon zijn bedrijf 
op 1 januari 1962 samen met Arie 
Teunissen. Een oud kippenhok (OK-
1) achter café De Zandheuvel deed 
dienst als bedrijfsruimte. In 1972 
werd de eerste stenen hal gebouwd 
en op dat moment werkten er negen 
mensen. Ze pakten in die tijd letter-
lijk alles aan op metaalgebied en dat 
leidde ertoe dat de officiële naam in 
de volksmond al gauw veranderde in 
“Gerrit Oortgiesen Maakt Alles”.
In 1982 werd er geïnvesteerd in een 
CNC ponsmachine, velen waren toen 
nog bang dat dit ten koste zou gaan 

van de werkgelegenheid. Het tegen-
deel gebeurde echter: de opvolgende 
jaren maakte Goma een grote groei 
door en deed vele investeringen en 
uitbreidingen. 

In de jaren negentig werd er volop 
geïnvesteerd in onder andere een 
automatisch plaatwerkmagazijn en 
een lasermachine die manloos kon 
draaien. Dit waren  toen al de eerste 
stappen richting een 24/7 productie-
omgeving. 
Doordat er in 2001 geïnvesteerd werd 
in een eigen poedercoatlijn kreeg 

men de mogelijkheid om meer sa-
mengestelde producten te maken. 
Ook werd er steeds meer aandacht 
geschonken aan het meedenken (co-
engineering) met de klant. Oftewel 
in een zo vroeg mogelijk stadium 
bij de klant aan tafel zitten om geza-
menlijk een product te ontwikkelen 
en zodoende de klant steeds meer te 
ontzorgen.

Door de jaren heen is Goma blijven 
vernieuwen en de nieuwste aanwinst 
van Goma is een Codatto buigma-
chine die, op een eenvoudigere wijze 
dan nu, vrije vormen in metaal kan 
maken. Vanuit de markt komt er na-
melijk steeds meer vraag naar design-
producten, veelal met ronde vormen. 
Verder is deze machine zeer geschikt 
voor kleinere aantall

Hengelo’s bedrijf bestaat vijftig jaar

Goma viert jubileum 
met open dag

Hengelo - Gerrit Oortgiesen Machines en Apparaten, beter bekend als 
Goma uit Hengelo bestaat in 2012 vijftig jaar. Het hoogtepunt van het 
jubileumjaar is de open dag op zaterdag 9 juni. Het publiek krijgt die 
dag de mogelijkheid om van 10 tot 16 uur het bedrijf aan de Ruurlose-
weg 80a te bezichtigen en de machines in werking te zien.

Van de 9 teams zijn er maar liefst 4 
kampioen geworden. Bij de mini’s 
was dit team 1 met daarin Sanne 
Willemsen en Brigitte Besselink. Bij 
het driekwart veld waren dit 2 teams. 
Het eerste team was team 1 met Jens 
Sijtsma en Hidde Droppers. Het twee-
de kampioensteam was team 2 met 
daarin Vera Lenselink en Koen van 

Veen. Op heel veld deden er 5 teams 
mee: 
1 team jongens t/m 14 op de zondag
1 team meisjes t/m 14 op de zondag
2 teams meisjes t/m 12 op de woens-
dag 1 team jongens t/m 10 op de 
woensdag.
Het team 1 van de meisjes t/m 12 op 
woensdag is kampioen geworden in 

de A- klasse. In dit team zaten Sam 
Besselink, Dominique Besselink, Sa-
rah van Dijk, Manon Pasman en Tess 
Reintjes. Door hun goede prestatie 
mogen deze meisjes aankomende 
woensdag mee gaan doen voor de 
Gelderse Kampioenschappen. Via een 
afvalsysteem blijven er dan uiteinde-
lijk 2 teams over, die de finale om het 
Gelders Kampioenschap op zaterdag 
23 juni mogen spelen. De meisjes 
hadden dit niet bereikt zonder de 
inzet van hun tennisleraar, Reinier 
Molendijk.

Vier jeugdteams kampioen bij 
VTP Vorden

Vorden - Afgelopen vrijdag werden de jeugdkampioenen van tennis-
vereniging VTP gehuldigd. Aan de afgelopen voorjaarscompetitie de-
den 9 teams mee. Het betrof 1 team op mini-veld, 3 teams op driekwart 
veld en 5 teams op heel veld. Op heel veld werd gespeeld in verschil-
lende leeftijdsklassen.

De kampioenen samen met hun tennisleraar

Alle kleuters van de Theo Thijsen-
school waren met hulp van vele ou-
ders en juffen aanwezig bij Kasteel 
Vorden waar Juf Mascha met de 
Witte koets aankwam. De kleuters 
stonden het echtpaar op te wachten 

na de plechtigheid met zelfgemaakte
bloemen en harten ballonnen, roze 
en wit. En mochten deze oplaten
samen met hun Juffie. Een prachtig 
aangezicht op deze bijzonder mooie
zon overgoten dag.

Sprookjesachtig huwelijk 
voor Juf Mascha van 
Langen en Bas Besslink

Vorden - Op vrijdag 25 mei 2012 is Juf Mascha van Langen sprookjes-
achtig getrouwd met haar Prins....Bas Besselink.

Herman lichtte vervolgens zijn be-
drijf toe: Mirjam is verantwoordelijk 
voor de winkel: inkoop, verkoop en 
de presentatie. Herman houdt zich 
meer bezig met de asperge-, aardbei-, 
kersen- en rozenbottelteelt. Waarbij, 
zoals het ons overkwam, alle activi-
teiten rondom scharreleieren een 
“co”productie is. Herman ging ver-
volgens verder in op enkele bedrijf-
matige aspecten: de aanloop naar de 
oogstperioden, hoe om te gaan met 
de pieken in hun seizoen, de aanstu-
ring van de vele (tijdelijke) krachten 
en zoals al in de aankondiging van de-
ze avond het belangrijke onderwerp: 
Ken ’t uut? Hierbij werd duidelijk dat 
er steeds weer een afweging gemaakt 
moet worden tussen opbrengst en de 
arbeidsinzet die er tegen over staat. 
Omdat deze factor zo bepalend is 
voor de kosten. Vervolgens werden 

er twee groepen gemaakt waarbij één
op Den4akker bleef en één een rond-
gang maakte langs aardbeien, win-
kel en ’’achter de schermen” en de
andere groep naar het asperges veld
ging. Hier moesten de handen uit
de mouwen gestoken worden om na
een grondige uitleg van een van hun
Poolse werknemers (met handen en
voeten) zelf te ervaren hoe dit steken
in z’n werk ging. 
Terug gekomen met de aspergeoogst
was de buurt aan Henk Klaassen om
ons te laten genieten van een heerlijk
asperge maal: slierasperges met zalm
en overheerlijke beenham met, hoe
kan het ook anders, verse aardbeien
toe. Dit alles buiten bereidt op het erf
van Den4akker.
Toen de zon al bijna onderging was
het weer tijd om fietsend de terug
weg richting Vorden te gaan aan-
vaarden. Kortom: dit VOC bezoek be-
vestigde maar weer eens te meer dat
educatie en heerlijk eten heel goed te
combineren zijn. 
Herman en Mirjam nogmaals veel
dank! Het mag duidelijk zijn: Den-
4akker is een zeer divers arbeidsin-
tensief bedrijf met prachtige eerlijke
producten geleid door een echtpaar
met een passie!!

Vordens Ondernemerscafé 
stak eigen asperge maal
Vorden - Op 24 maart j.l. was 
de VOC te gast bij Herman en 
Mirjam Eskes. Op deze prachtig 
warme dag fietste het gehele ge-
zelschap eerst van het verzamel-
punt Brasserie Lettink richting 
Den4akker. Om hier vervolgens 
neer te strijken voor een eerste 
verkoeling.

Een van deze jonge dienstplichtigen 
moest regelmatig naar het westen 
van ons land rijden en was bereid 
voedselpakketten mee te nemen naar 
hongerende familieleden in Amster-
dam ( 1944, hongerwinter). We we-
ten niet of de hier begraven militai-
ren goed of fout waren.
Er wordt opgemerkt dat er een keu-
zevrijheid was om al dan niet mee 
te doen. In die jaren waren mensen 
nog zeer gezagsgetrouw. De meeste 

Nederlandse dienstplichtigen gingen
ook naar Indië toen de regering daar-
toe opdracht gaf. Dick Swaab schetst
de gevolgen van uitzondering en af-
scheiding. Laat nu de nazaten van de
vervolgden zich ook schuldig maken
aan uitzondering:” Vorden is fout”.
In Zuid Afrika zijn de oorspronkelij-
ke bewoners jarenlang onmenselijk 
behandeld. Toen de apartheid was
afgeschaft vonden wijze mensen dat
slachtoffers en daders in het open-
baar konden spreken en met elkaar 
geconfronteerd moesten worden. 
Emoties van beide kanten, hoe kon
dit gebeuren en nooit meer. Heel veel
slachtoffers en nabestaanden leven
nog. Wat kunnen we hiervan leren?
 
M.v.Snellenberg-Boderi
Christinalaan 1
Vorden.

Herdenken
In de open brief aan onze bur-
gervader staan argumenten om 
Duitse militairen niet te herden-
ken omdat er zoveel wandaden 
zijn gepleegd. Er waren echter 
ook soldaten die goede dingen 
deden. Een voorbeeld: Duitse mi-
litairen waren ingekwartierd bij 
particulieren in Vorden.



Gelukkig voor Erik lukte het zijn 
teamgenoten om met 3-2 te winnen, 
hetgeen promotie naar de derde klas 
KNVB betekent. Erik: ‘Tijdens de wed-
strijd zelf viel het met de zenuwen 

wel mee. Bij de stand 3-0 ogenschijn-
lijk niets aan de hand. Toen HC’03 
twintig minuten voor tijd, twee keer 
achtereen scoorde (3-1 en 3-2) werd 
het toch nog even lastig. Want je weet 

hoe dat gaat met voetballen, een doel-
punt kan zomaar vallen. Uiteindelijk 
toch een verdiende zege. Vanavond 
feest en dan volgend jaar spelen in de 
derde klas, ik kijk er nu al naar uit’, 
aldus Erik Oldenhave. Het einde van 
het voetbalseizoen 2011/ 2012 verliep 
voor Erik overigens op een uiterst cu-
rieuze wijze. 
De laatste bal die hij in de uitwed-
strijd tegen Reünie raakte, verdween 
in het doel met als resultaat een 0-1 
overwinning en daarmee de finale te-
gen HC‘03. Erik over dat moment: ‘In 

blessuretijd kregen wij een vrije trap. 
Mijn insteek was, een voorzet op de 
goal en dan maar hopen dat er een 
speler van ons in komt lopen. Goed, 
ik neem de bal en draaide mij meteen 
weer om, terug naar mijn plek ‘mid-
mid‘. Gelijk hoorde ik Rik Schröer 
juichen, de bal was zonder door ie-
mand te zijn aangeraakt, in het doel 
verdwenen. Toen de jongens van 
vreugde boven op mij sprongen, lag 
mijn arm onder mijn lichaam. Drie 
dagen later had ik nog spierpijn’, zo 
zegt Erik lachend. Het doelpunt, de 
overwinning, een opzienbarend slot 
van de competitie voor Erik Olden-
have.
Op kantoor van het familiebedrijf 
Smederij Oldenhave, blikt Erik nog 
eens terug op een voor hem roerige 
periode en zegt: ‘Vier jaar geleden (ik 
was 28) kreeg ik van de dokter te ho-
ren dat ik nooit meer kon voetballen. 
In de winterstop 2007/2008 kreeg ik 
teveel last van mijn linker knie. Kort 
daarna ben ik in Winterswijk aan de 
meniscus geopereerd. Echter ik bleef 
last houden. De knie is versleten, 
einde voetballoopbaan, zo werd mij 
nogmaals verteld. Een hard gelag, ik 
vond (vindt) het spelletje nog steeds 
hartstikke leuk. Kort daarop werd 
ik leider van het eerste team. Rogier 
Honig was ermee gestopt en kon ik 
zijn plaats innemen. Leuk om op die 
manier toch bij het team betrokken 
te zijn. Bovendien een goede samen-
werking met de toenmalige trainer 
Theo Hulshof ’, zo zegt Erik.

In september 2010 onderging hij een 
correctie aan zijn linkerbeen. De voet 
werd tien centimeter naar buiten ‘ge-
plaatst’. Erik pakt een foto uit de kast 
en wijst de plek aan waar zijn been 
werd doorgezaagd en waar het lin-
kerbeen werd ‘gerestaureerd‘! Erik: 
‘In februari 2011 volgde een laatste 
controle. De arts was tevreden. Ik 
vroeg hem toen gekscherend ‘ nu 

kan ik zeker ook weer gaan voetbal-
len’? Tot mijn verbazing zei hij ‘ga jij
maar weer lekker spelen’. ‘Ook twee
keer per week trainen en op zondag
een wedstrijd?’, zo vroeg ik. Prima
zei de chirurg. Het was goed dat mijn
vrouw Ilse erbij was, wanneer ik met
dit verhaal was thuis gekomen had ze
mij nooit geloofd’, zo zegt Erik Olden-
have lachend.

Om eerst de nodige conditie op te
doen bezocht hij de sportschool,
fietsen, krachttraining, het been be-
lasten e.d. Erik: ‘Dat gebeurde onder
begeleiding van fysiotherapeut Geert
Heersink (oud-voetballer van Vorden).
Hij heeft mij geweldig geholpen’. Op
gegeven moment was het zover: Erik
kon weer tegen een bal trappen. Dat
gebeurde in Vorden 3: twee wedstrij-
den, twee maal gescoord! Erik: ‘Het
lopen, het schieten, het ging steeds
beter. Aan het begin van het afgelo-
pen seizoen speelde ik in het tweede
en kreeg ik het gevoel dat ik mijn
oude niveau weer benaderde.

Onverwacht en natuurlijk hartstikke
blij, kreeg ik tijdens de winterstop
het verzoek van de huidige trainer
Michel Feukkink om weer in het eer-
ste elftal te komen spelen. De eerste
wedstrijd dat ik meespeelde, tegen
Eibergen, verloren we. Voor mij ech-
ter toch een overwinning. Het is bijna
niet te beschrijven hoe fijn het is te
constateren dat je weer terug bent.
Heerlijk spelen met al die jonge jon-
gens. We hebben er in de competitie
een prachtig slot van gemaakt. Uit
de laatste zeven wedstrijden hebben
we 18 punten behaald, voldoende om
daarmee een periodetitel te pakken
en dan ook nog promotie naar de
derde klas KNVB. Prachtig toch’, zo
zegt Erik Oldenhave, die zich heeft
voorgenomen nog jaren door te gaan
met hetgeen hij het liefste doet: voet-
ballen!

De dokter zei: ‘Jij kunt nooit meer voetballen’

De wonderbaarlijke comeback van Erik Oldenhave

Vorden - ‘Ik baalde natuurlijk als een stekker dat ik zondag in de 
finale tegen HC’03 niet mee kon doen. Op de bank als leider was ik 
vooraf zenuwachtiger dan de meeste spelers van ons team’, zo zegt 
Erik Oldenhave. Vanwege de tweede gele kaart, opgelopen in het duel 
met Reünie (Tweede Pinksterdag) moest de ‘mid-mid‘ van Vorden van-
wege een schorsing verstek laten gaan. Aangezien Marc Rouwen, de 
leider van het eerste elftal, deze zondag in de finale niet aanwezig kon 
zijn, nam Erik diens plek op de bank over!

Erik Oldenhave met zoontje Thijs (Zo vader zo zoon!)

”I.v.m. de vele aanmeldingen hebben 
wij besloten de APK actie te verlen-
gen tot 30 september a.s. Iedereen 
kan zich aanmelden via de site www.
autohillen.nl voor deze actie. 

Deze is dan ook echt helemaal gratis 
dus ook geen afmeldkosten. De keu-
ring moet wel voor 31 december 2012 
worden uitgevoerd. Wij willen als of-
ficieel  Opel en Chevrolet dealer voor 

de regio Zutphen laten zien dat wij 
het voorgeschreven onderhoud zeer 
goedkoop kunnen aanbieden.
Zo kunnen wij via speciale Opel en 
Chevrolet programma’s het onder-
houd voor uw auto extra aantrekke-
lijk maken”, aldus Henk Hillen van 
Auto Hillen.
Zie ook de advertentie elders in de 
krant.

Winnaar APK Actie Auto Hillen 
bekend

Zutphen - De heer Boerman uit Zutphen is de gelukkige winnaar ge-
worden van de Ipad welke werd verloot onder de mensen die zich voor 
30 april jl. hadden aangemeld voor de GRATIS APK actie via een cou-
pon uit de huis aan huis verspreide leaflet of via de site van Auto Hil-
len.

Een ieder die tuinieren als hobby 
heeft of belangstelling heeft om te 
zien wat  de gemiddelde volkstuinier 
verbouwd, wordt welkom geheten.  
Aardappels, prei, bietjes, pompoenen 
en ook wat ‘oudere, vergeten groen-
ten soorten’, zoals pastinaak, aard-
peer en snijbiet, worden verbouwd 
door enthousiaste tuinlieden. Regel-
matig worden ‘tuinweetjes’ met el-
kaar uitgewisseld en worden teveel 
gezaaide  sla- en/ of suikermaïsplant-
jes met elkaar geruild. 
Op dit moment zijn er veel bloeiende 

planten en is het mooi om sommige
kleurencombinaties zelf te bekijken.
Tuinieren is niet alleen een gezonde
bezigheid omdat men buiten bezig is,
maar het is ook een sociaal gebeuren,
waarbij oud en jong elkaar ontmoet
op de tuinen. Op dit moment zijn er
nog enkele tuinen beschikbaar. Heeft
u belangstelling: maak dan gebruik 
van de gelegenheid om ‘rond te strui-
nen door de tuinen’ en uw ideeën op
te  doen om zelf eventueel ook een
tuin te huren. Eén van de aanwezige
bestuursleden is bereid u rond te lei-
den over het complex en u meer te
vertellen over de kosten en mogelijk-
heden tot huur van een volkstuin.

Adres: Raadhuisstraat vóór de Vor-
dense beek rechtsaf het grindpad in.
(zie ook advertentie)

Rondstruinen in de 
Volkstuinen
Vorden - De Volkstuinvereniging 
Vorden houdt op zondag 10 juni 
een open dag op het Volkstuinen-
complex aan de Vordense beek. 
Bij slecht weer zal de dag verzet  
worden naar zondag 17 juni.

Dit keer was het een thuiswedstrijd 
voor de Berkelduikers. Rugslag en 
Schoolslag stonden op het program-
ma. De beginners en de allerjongsten 
zwommen 25 meter. De wat meer ge-
vorderden zwommen 50 meter of 100 
meter. De sfeer was uitstekend, veel 
kinderen speelden met hun vriendjes 
tijdens de wachttijd tussen de zwem-
nummers en in het publiek zaten 
ouders trots naar de prestaties van 

hun kinderen te kijken. In de pauze
was voor alle zwemmertjes drinken 
geregeld. Omdat beginners vaak met
enorme passen vooruit gaan, worden
op deze wedstrijd zeer grote PR’s
(persoonlijke records) gezwommen. 
Lars Haytink (2006) zwom maar liefst
24 seconden van zijn tijd af op de 25
m schoolslag. Ook Jorien Bloemen, 
Albert Bolink, Femke Bolink, Chris
Broekman, Ivan Brummelman, Lynn
Brummelman, Suzet van Gijtenbeek,
Dominique Groot, Dante en Seppe
Hendriks, Hendrik Kok, Anouk Menk-
veld, Charis Ovaa, Lisa Rinders, Silke
Slomp, Marc en Marloes Wassink,
Gijs en Daan Wensink zwommen
een PR. Andere kinderen zwommen
voor het eerst een nieuwe afstand of
zwommen voor het eerst een wed-
strijd. Dat wat natuurlijk heel span-
nend maar ook een grote uitdaging.

Dolfijnwedstrijd voor de 
allerjongste Berkelduikers
Lochem - Vijf keer per jaar kun-
nen de allerjongste Berkeldui-
kers (vanaf 5 jaar) een wedstrijd 
zwemmen tegen andere clubs uit 
de Achterhoek (Natare uit Aalten, 
Montferland uit ’s Heerenberg en 
ZPC Livo uit Lichtenvoorde). De-
ze wedstrijd is ook bedoeld voor 
oudere kinderen die recreatief 
zwemmen.



Bij al deze fokkers was een grote verscheiden-
heid aan dieren te zien, zoals hoenders en 
dwerghoenders, konijnen, cavia’s, duiven en 
watervogels. Enkele fokkers hadden de dieren 
puur in de natuur lopen. Opvallend was een 
fokker van Vlaamse Reus Blauw. Deze kleur-
slag die in Nederland niet veel wordt gefokt is 
zeer gewild door dames zo vertelde deze zeer 

enthousiaste fokker. Hij verkocht zijn dieren 
door heel Europa. Ook werd verteld hoe je ter 
opluistering duiven kunt schilderen met textiel-
verf. Deze verf blijft een jaar aanwezig totdat 
de duif nieuwe veren krijgt. Alle fokkers heb-
ben momenteel veel jonge kuikens en konijnen 
in de hokken zitten waarvan men hoopt deze 
het komende tentoonstellingsseizoen te kun-
nen showen. Zeer bijzonder was ook om het 
kleinste dwerghoen in Nederland de Serama te 
zien. Het is een nieuw ras afkomstig uit Duits-
land waar momenteel veel belangstelling voor 
is. Een hoen dat niet groter is dan een kleine 
duif. Veel fokkers hadden ook nog vele andere 
soorten dieren zoals Shetland pony’s, volières 
met vogels. Tevens kreeg een fokker het advies 
om een kinderboerderij te beginnen.

Pluimvee en 
Konijnenvereniging Vorden

Vorden - Vorden. Zaterdag 2 juni hebben 
een aantal leden van de Pluimvee en Ko-
nijnenvereniging Vorden een bezoek ge-
bracht bij leden van de zustervereniging 
in Dinxperlo. Na de ontvangst bij een 
fokker werden in groepen zes fokkers be-
zocht. Het doel van een dergelijk dag is 
uitwisseling van kennis en ervaring over 
het houden en fokken van dieren.

In de halve finale werd er gewonnen van TTV 
Veenseboys. Het bleek al gauw dat deze ploeg 
in de voorronde niet alles had gegeven en het 
werd dan ook een fikse partij. Toch wisten de 
sterke mannen van TTV Heure de winst naar 
zich toe te trekken en naar de finale te gaan.  
Hier was TTV Jagersrust uit het Brabantse Schijf 
de tegenstander. Na weer een zware wedstrijd 
wisten de Borculose mannen het kampioen-
schap in deze klasse binnen te halen. 
De Heren 680 kg.klasse was een ander verhaal. 
Met maar liefst 10 tegenstanders bleek uitein-
delijk dat met name de uiteindelijke winnaar 
TTV Vios Bison uit Beltrum een maatje te groot 

was. Ondanks dat men stevig in de aanval ging
kwam men niet verder dan een zesde plek, net
achter concurrent TTV Eibergen. Trainings-
maatje TTV Vorden wist het zilver voor zich op
te eisen voor TTV Veenseboys.
De Heren 600 kg.klasse werd gewonnen door
TTV Eibergen waardoor alle gewichtsklassen
werden gewonnen door teams uit Gewest Oost
van de Nederlandse Touwtrekbond.
In de Jeugdklasse 560 kg. die ook deze dag werd
gehouden, deden de jonge spelers van TTV
Spoortrekkers voor het eerst mee. Zij werden
verrassend tweede achter TTV Streefkerk. Het
tweede team van Streefkerk wist beslag te leg-
gen op de derde plaats. TTV Eibergen haalde 
met hun team een vijfde plek achter TTV Oel 
uit het Overijsselse Hengelo.
Zondag 24 Juni is TTV Koapman in Tilligte de
gastheer van de tweede ronde om het Neder-
lands Kampioenschap dan in de Heren 720 en
640 kg.klasse, de Dames 420 kg.klasse 6-tallen
en de Mix 600 kg.

TTV Heure Nederlands 
Kampioen 2012

Woudenberg - TTV Heure is op het Ne-
derlands Kampioenschap Touwtrekken 
in Woudenberg winnaar geworden in de 
Heren 540 kg.klasse voor 6-tallen. In een 
poule van acht tegenstanders wisten de 
touwtrekkers van TTV Heure de voorron-
des zonder puntverlies af te sluiten.

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

bekend zijn zoals namen, jaartallen etc. dan horen wij dat graag. U kunt reageren via 

fotocommissie@oudvorden.nl of telefonisch: G. Eskes 0575-551410 of J. Berentsen 0575-553368.  

De foto’s staan ook gepubliceerd op: www.oudvorden.nl

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en Weevers Grafimedia
Nummer 71 - 2012

Oudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

Start trimloop.
Veel grote kleutertjes.

Tentoonstelling Floralia.
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Eenavond BeatLine is een ‘tribute to’ The 
Rolling Stones, The Kinks, The Shadows, 
Status Quo, Elvis, Buddy Holly en CCR. 
Zowel ‘beat’ als de befaamde ‘Shadows-
sound’ laten de herinneringen van het 
publiek weer terug gaan naar de beruch-
te en geliefde60er jaren. Aanvang 20.30 
uur. De zaal is om 20.00 uur open. Ieder-
een is van harte welkom.Meer informa-
tie: zie de website www.beatline.nl.

Op uitnodiging van ‘Allene-Uut’

Back to the Sixties met 
coverband BeatLine

Ruurlo - De Achterhoekse vereniging 
‘Allene-Uut’ organiseert zaterdag 9 
junieen dansavondin zaal Mentink 
in Ruurlo. De coverband BeatLine 
neemt de bezoekers die avond mee 
terug naar de ‘sixties’. De bandspeelt 
in de traditionele beat-rock bezet-
ting: gitaren, bas, drum en zang.

De coverband BeatLine neemt de bezoekers mee terug naar de ‘sixties’.

Op deze Einddrive, met een bezetting 
van 76 bridgespelers d.w.z. 38 bridgepa-
ren, was gekozen om de ene helft van 
de B-lijn in de A-lijn te laten spelen en 
de overigen in de C lijn, waardoor er dus 
twee lijnen ontstonden. A-lijn: 1. Her-
man Stapelbroek & Diny Mijnen 62,42 
%; 2. Hennie Deunk & Wil Matser 62,08 
%; 3. Guy & Miguel Mendes de Leon 
61,96 %. 
B-lijn: 1. Gerrit Jaspers & Jan Supheert 
63,38 %; 2. Karen Notten & Joop te Veld-
huis 60,97 %; 3. Gè Riensema & Ton 
Riensema 58,10 %. 

Het werd een zeer gezellige avond met 
leuke, verzorgde prijzen. Degenen die als 
eerste eindigden kwamen voor een prijs 
in aanmerking en daarna werden loot-

jes getrokken, waardoor een ieder kans 
had om met een prijs naar huis te gaan. 
Tijdens het spelen hapten we heerlijke 
bitterballen of kaasblokjes weg. De club-
kampioenen werden bekend gemaakt 
t.w. Inge en Reint Pellenberg, Proficiat! 
Ook onze jongste clubgenoot werd in het 
zonnetje gezet. Guy Mendes de Leon, net 
zeventien jaar geworden, is één seizoen 
lid van de club en op tienden na, zou hij 
de clubkampioensbeker in ontvangst 
hebben mogen nemen. Hij kreeg van het 
bestuur een aanmoedigingsprijs aange-
boden. Jij ook gefeliciteerd Guy, TOP! 

Hoewel donderdag onze vaste speel-
avond is, wijken we soms uit naar de 
woensdagavond, zo ook aanstaande 
woensdag de 6e juni. U bent van Harte 
Uitgenodigd bij ons te komen bridgen. 
Met een entree van 2 euro p.p. worden 
per lijn kleine prijsjes verzorgd. 

Wij spelen in Den Bremer, Zutphen Em-
merikseweg 37, 7227 DG Toldijk. U kunt 
u aan, dan wel afmelden met een sms 
of door te bellen naar 06-28633453 (niet 
inspreken) I.v.m. planning graag voor 
kwart voor zes. Een hartelijke bridge-
groet, Silvia Schreiber.

Bridgen in Toldijk

Beste bridgegeïnteresseerden wor-
den uitgenodigd onderstaande te 
lezen, om een idee te krijgen hoe de 
Bridgeclub Bronkhorst draait. Om 
vervolgens te beslissen bij hen de 
vrije bridgeavonden te komen spe-
len, ten einde lid te worden… Uitslag 
van de Einddrive van het competitie-
seizoen van Bridgeclub Bronkhorst, 
gespeeld op 31 mei 2012 in Toldijk.

Guy Mendes de Leon (l.) kreeg van Joop Rutten een aanmoedigingsprijs, clubkampioenen Inge en 
Reint Pellenberg de bekers.

H
K

B

Openingstijden
Ma t/m vrij       10.00 tot 18.00 uur
Za                    9.00 tot 17.00 uur

Paardenscheermachine 200 watt
Nu voor maar

€ 199,-

Kleine Prijzen Winkel

M

Tent staat nog de hele maand Juni!

Adres
Morsdijk 6
7261 RX Ruurlo 
Tel: 0573 - 49 14 60

Ruitersport Nijland Holland:

Elektrische weide afrastering 
voor paarden en koeien. 
De laagste prijsgarantie

De originele Nijland antivlieg 

€ 20,- 

Manegeletters op standaard 
8 stuks 
€ 29,95

C
COUPON VAN 

20% 
KORTING 
OP EEN ARTIKEL

NAAR KEUZE
IN DE WINKEL

Geldig t/m 30 juni 2012. Korting geldig op 
alle artikelen. Met uitzondering van zadels en 

reeds afgeprijsde of bestelde artikelen.
Slechts één coupon per klantenpas.

Restanten Originele Engelse 
waxjassen dames en 

kinder maten  
Nu: € 9,95 E



WWW.HERWERS-RENAULT.NL

HERWERS
DOETINCHEM  NIJVERHEIDSWEG 21 TEL. (0314) 32 72 02
HENGELO (GLD)  KRUISBERGSEWEG 8 TEL. (0575) 46 22 44
NEEDE  HAAKSBERGSEWEG 102 TEL. (0545) 28 00 00
ZEVENAAR  KELVINSTRAAT 2 TEL. (0316) 52 35 23

Renault Nederland feliciteert
Herwers met het wederom winnen
van de Dealer Of The Year Award!

Vorig jaar hingen wĳ  ook al de vlag uit voor Herwers. Ditmaal voegt Renault Nederland daar echter een wimpel aan toe. 

Want deze dealergroep levert een unieke prestatie door opnieuw de best presterende dealer te zĳ n.

De klanten van de vestigingen in Doetinchem, Hengelo Gld, Neede en Zevenaar verkozen Herwers tot beste 

Renault Dealer 2011. Net als het jaar daarvoor. Als beloning reikt Renault Frankrĳ k de Dealer Of The Year Award uit. 

Gewonnen met vlag én wimpel.

RENAULT HERWERS
WINNAAR

DEALER OF THE YEAR AWARD

2010 2011
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U wilt een dakkapel, serre, kozijnen, aanbouw of een verbouwing??

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

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. 
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 9 juni 2012.

Uw Expert bij u in de buurt?
www.expert.nl/winkels

Bij besteding vanaf 
150.- ontvangt u 
een gratis BBQ! 
Daarnaast kunt u kans 
maken op 1 van de 
150 straatprijzen! Kijk 
voor meer informatie op 
www.expert.nl/ek2012

Gratis Expert BBQ INCL.
ACCESSOIRE
PAKKET
T.W.V. 39.95

ERVAAR DE
VRIJHEID 
VAN 15MTR. 
BEREIK

A
KLASSE

Full
HD

DIGI
TENNE UPC ZIGGO A

KLASSE

INTERN

SCHIJF

8 GB

640 
GB

  199.- 

149.-   
  199.- 

139.-   

  599.- 

469.-   
  549.- 

449.-   
  499.- 

299.-   

NAVIGATIE   
VIA110BUNDEL.

landen Europa

STOFZUIGER  

LED-TV   UE40EH5000.

 cm Full HD LED

LAPTOP   C660D1HD.

 

KOEL-/VRIES-
COMBINATIE   

netto koelen

met de service en 
garantie van Expert!

SPECTACULAIRE 
AANBIEDINGEN

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



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
Nr. 23, 5 juni 2012

Op diverse wegen in de gemeente 
worden van 4 t/m 8 juni slijtlagen 
aangebracht. Een slijtlaag is een laag 
grind die op het asfalt wordt geplakt. 
Het heeft als doel de levensduur van 
de weg te verlengen en de weg te 
verfraaien nadat er plaatselijke
reparaties zijn uitgevoerd.

-
-

-
brengen een ‘snelle’ handeling. Enige 
overlast is echter niet uit te sluiten, 

-
sie die niet bereden kan worden. Na 
het afstrooien van de emulsie wordt 

-
strooien volgt vlot op het aanbrengen 

Halle
-

Aaltenseweg)
-

Halle-Heide

Halle Heideweg)

huisnr. 10 tot Kuiperstraat)
Keijenborg

-

Wichmond

 rotonde Beeklaan)
-

straat tot Boshuisweg)
Zelhem

-

Hengelo
-

Drempt

Kerkstraat)

tot Roomstraat)

-

gebruiken materialen.

Snelheid aanpassen en parkeren

bovengenoemde wegen, dan vragen 
-

den uw snelheid aan te passen en om 
-

goed kunnen uitvoeren. Het is niet te 
-

Meer informatie 
-

ons opnemen via e-mail info@

of tel. (0575) 75 02 50.

Aanbrengen slijtlagen op asfaltwegen

In het Groenstructuurplan van de ge-
-
-

teit van het openbaar groen, met lage-

bereiken door het omvormen van ou-
de, versleten heestervakken naar ga-

-
-

-
ceptplannen voor de omvormingen in 

-

op dinsdagavond 12 juni a.s. van 
-
-

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

-
groeten u hier graag! Bewoners die 
aan een plantsoen wonen dat we gaan 
omvormen, hebben van ons een per-

Kunt u niet aanwezig zijn? 

-
-

-
le ruimte om uw vragen te beant-

Beheer overnemen

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

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

Inspraak
B en w verlenen inspraak op het plan 

-
matieavond en inloopmiddagen, in het 

www.bronckhorst.nl  

augustus a.s. kunt u uw reactie schrif-

Omvormingen delen openbaar groen in Vorden, plantsoenen 

van heesters naar gazon

Kom naar informatieavond op 12 juni a.s.

grote reconstructie.

-

-

en de Enkweg,  hier komt een 
voetpad voor terug

Emmalaan-Enkweg
-

ting op de Groeneweg en de

voetpad langs de wadi

-
wen woningen leggen we nog niet 

Woonrijpmaken 

nieuwbouwplan 

Ruurloseweg-

Enkweg Vorden



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. 

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.

Toon en Daan

dieren, jassen, tassen, schoenen 
en auto’s. Als het nodig is, zet de 
gemeente de melding door naar 
de politie.” 

Toon: “De gemeente bewaart alle 
gevonden voorwerpen. Aan de hand 
van een lijst bekijken we of uw verlo-
ren voorwerp erbij staat. Als dat zo 
is, dan kunt u het voorwerp meekrij-
gen. Is dit niet het geval, dan wordt 
uw aangifte geregistreerd en krijgt
u een oproep als we denken dat uw 
verloren voorwerp is teruggevon-
den.’

Aangifte bij de politie
Daan: “Hebt u een rij- of reisdocument 
(gehandicaptenparkeerkaart, 
rijbewijs, paspoort, identiteitskaart, 
vreemdelingendocument) verloren? 
Dan moet u altijd persoonlijk aangifte 
doen bij de politie, u kunt hiervoor 
een afspraak maken via tel. (0900) 
88 44. U hebt namelijk een proces-
verbaal nodig om een nieuw rij- of 
reisdocument aan te vragen bij de 
gemeente. Alleen de politie kan een 
proces-verbaal opmaken. Gaat het 

om (vermoeden van) een gestolen 
voorwerp, dan moet u ook altijd 
aangifte doen bij de politie. Dat kan 
persoonlijk op het politiebureau (na 
afspraak via tel. (0900) 88 44), maar 
u kunt hiervan ook online aangifte 
doen bij de politie (via www.politie.nl).” 

Wie wordt eigenaar van het 
gevonden voorwerp
Toon: “U kunt een gevonden voor-
werp overdragen aan de gemeente, 
daarmee doet u afstand van het 
voorwerp. U kunt er ook voor kiezen 
om, indien de rechtmatige eigenaar 
niet gevonden wordt, eigenaar te 
worden van het voorwerp. Als u 
hiervoor kiest moet u het gevonden 
voorwerp zelf bewaren. 

Daaraan is een aantal spelregels 
verbonden:

onderhoud van het voorwerp. De 
staat van het voorwerp mag niet 
verslechteren. Als de rechtmatige 
eigenaar zich bij de gemeente 
meldt, verstrekken wij uw contact-
gegevens. De eigenaar neemt dan 
zelf contact met u op

waard dan wordt u na 3 maanden 
automatisch eigenaar van het 
voorwerp als de rechtmatige 

 eigenaar zich niet gemeld heeft

waard dan wordt u na 12 maanden 
automatisch eigenaar van het 
voorwerp als de rechtmatige 

 eigenaar zich niet gemeld heeft”

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Meer informatie over hoe de gemeente omgaat met gevonden en verloren 
voorwerpen vindt u op www.bronckhorst.nl. U kunt ons ook bellen via 
tel. (0575) 75 02 50. In verband met de komende zomerperiode verschijnt 
de eerstvolgende editie van Toon en Daan begin september.

Toon: “Als Tonnie zijn telefoon heeft 
verloren, kan hij dit melden bij de 
gemeente. Dit kan via een handig 
digitaal formulier op onze website 
(www.bronckhorst.nl, inloggen via 
DigiD), door langs te komen bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis 
of ons te bellen. Datzelfde geldt als 
iemand een voorwerp, bijvoorbeeld 
een tas, tablet, fiets of sierraad, 
heeft gevonden.” 

Daan: “In de wet staat dat gemeen-
ten moeten regelen hoe zij omgaan 
met verloren en gevonden voor-
werpen die inwoners melden. In de 
meeste gevallen, ook in Bronckhorst, 
werd deze taak echter sinds jaar en 
dag door de politie uitgevoerd, om-
dat het regelmatig ook met gestolen 
goederen te maken heeft. Vorig jaar 
besloot de politie in verband met be-
zuinigingen deze taak per 1 januari jl. 
terug te geven aan de gemeenten. 
Vervolgens hebben de politie en de 
Achterhoekse gemeenten samen 
bekeken hoe ze dit konden oppakken. 
Zo zijn voor het registreren, bewaren 
en onderhouden van gevonden 
en verloren voorwerpen regels 
opgesteld, zoals de bewaartermijn 
etc. We denken in onze gemeente 

gevonden voorwerpen per jaar te 
krijgen (dit is wat de politie gemiddeld 
binnenkreeg de afgelopen jaren). 
Meestal gaat het bij meldingen om 
fietsen, sieraden, mobiele telefoons, 

Tijdens de herinrichting van het cen-
trum van Hengelo verrichtten archeo-
logen onderzoek in opdracht van de ge-
meente. Zij stuitten vlak bij de Remigi-
uskerk op oud menselijk botmateriaal 
uit ca. de 16e eeuw. In samenspraak 
met het kerkbestuur is besloten om de-
ze menselijke resten te herbegraven. 
Dit gebeurde op 4 juni jl. op de algeme-
ne begraafplaats in Hengelo.

Al bij de voorbereiding van de herin-
richting van het centrum van Hengelo 
hielden wij er rekening mee dat er
archeologische vondsten konden
worden gedaan. Wij zijn daarom zeer 
zorgvuldig te werk gegaan met graven 
rondom de kerk en bij het maken van 
de plantgaten.

Het vinden van de skeletresten ten 
noorden van de kerk (waar de kerk-
muur nu afbuigt) doet vermoeden dat 
dit een deel van de begraafplaats is 
geweest. De resten lagen namelijk aan 
de rand van het kerhofterrein dat op 
een vroeg 19e eeuwse kadasterkaart 
te lokaliseren is. Waarschijnlijk werk-

te men vroeger niet heel nauwkeurig 
bij grafruimingen en zijn niet alle res-
ten verwijderd.

Andere vondsten
Uit het onderzoek komt ook duidelijk 
naar voren dat de bewoning rond de 
kerk vanaf de 13e of 14e eeuw inten-
siever werd. De dorpsinrichting werd 
ook beter georganiseerd, zoals blijkt 
uit een kunstmatige beekloop tussen 
de Marktstraat en Regelinkstraat. Te-

vens blijkt uit de bodem dat in de late 
18e eeuw een gemeentelijk terrein te-
gen de dorpsrand lag, mogelijk met 
een bestrate verbindingsweg rond het 
dorp met grote huizen erlangs.

Bent u geïnteresseerd in de geschie-
denis van Hengelo? U vindt het arche-
ologisch rapport op onze website 
www.bronckhorst.nl  Plannen en 
projecten  Gebiedsontwikkeling 
Hengelo Centrum

Oud opgegraven botmateriaal in centrum 

Hengelo herbegraven
De uitspraak van de rechtbank
Zutphen over de 4 mei herdenking 
in Vorden is voor de gemeente aan-
leiding om in hoger beroep te gaan. 
Dit gebeurt onder meer in nauw 
overleg met en op aansporing van 
de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters. 

De gemeente stelt het hoger beroep 
in om een aantal juridische vragen 
helder te krijgen. De vraag in hoe-
verre een civiele rechter zich kan 
mengen in de bestuurlijke verhou-
dingen van een gemeente is daar-
van de kern. Kan de rechter wel een 
uitspraak doen over het handelen 
van een burgemeester tijdens een 
openbare gelegenheid of ligt die 
verantwoordelijkheid bij de ge-
meenteraad? De gemeente vraagt 
zich tevens af in hoeverre maat-
schappelijke discussies tussen 
voor- en tegenstanders door een 
rechter beïnvloed mogen worden. 
Het belang van een uitspraak in
hoger beroep ligt er verder in duide-
lijkheid te krijgen voor de herden-

king van volgend jaar. Ook voor an-
dere Nederlandse gemeenten is het 
belangrijk om helderheid over deze 
vragen te krijgen. Dit is benadrukt 
door de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en het Nederlands Ge-
nootschap van Burgemeesters. Het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties geeft aan het 
met de gemeente van belang te vin-
den dat in hoger beroep de onderlig-
gende bestuursrechterlijke vraag 
wordt beantwoord. Het is nog onbe-
kend wanneer de behandeling van 
het hoger beroep plaatsvindt. 

De gemeente begrijpt dat de discus-
sie rond deze herdenking met de 
vragen die wij stellen in dit hoger 
beroep niet afgerond wordt en dat 
dit voor organisatoren van en be-
trokkenen bij herdenkingen in
Nederland in de komende tijd een 
vraagstuk kan zijn waarin verschil-
lende meningen een plek moeten 
krijgen. Ook in Vorden wordt de
opzet van de afgelopen herdenking 
geëvalueerd.

Gemeente in beroep tegen uitspraak 
rechtbank

Deze week:  Aflevering 19

Gevonden en verloren voorwerpen 

meld u bij de gemeente

Tot zijn schrik ontdekte Tonnie
Janssen vanochtend dat hij zijn
mobiele telefoon nergens meer
kon vinden. Gisteravond heeft hij
‘m nog gebruikt in het restaurant
waar hij met een paar vrienden
heeft gegeten. Hij heeft ‘m daarna
terug gedaan in zijn jas die om de
stoelleuning hing en is vervolgens
naar huis gefietst en naar bed
gegaan. Wat kan Tonnie nu doen?



Bouwkavels collectief particulier opdrachtgeverschap in Hummelo
De gemeente Bronckhorst verloot 6 bouwkavels voor starterswoningen aan 
de Beatrixlaan en 2 bouwkavels aan de Keppelseweg in Hummelo. U bent vrij 
in keuze van architect of aannemer. De starterswoningen komen tot stand 
met Collectief Particulier opdrachtgeverschap (CPO). De twee andere kavels 
zijn voor particulier opdrachtgeverschap.

B en w besloten vorige week om een 
plan van aanpak te maken voor de 
bouw van een nieuwe brandweerka-
zerne in Hengelo. Bij voorkeur in 
combinatie met de nieuwbouw van 
een centrale Bronckhorster gemeen-
tewerf. De brandweerpost aan Het Ie-
kink voldoet niet meer aan de heden-
daagse wensen en eisen, onder ande-
re op het gebied van Arbo en de stal-
lingsruimte voor de voetuigen is te 
klein. De huidige locatie ligt ook mid-
den in een woonwijk waar geen ruim-
te is voor een oefenterrein en de par-
keergelegenheid te beperkt is. De ge-
meentelijke buitendienst werkt in-
middels vanuit één compacte organi-
satie, waar voorheen met drie teams 
vanuit drie werven werd gewerkt. De 
werf in Vorden is inmiddels verkocht, 

maar door de huisvestingsbeperkin-
gen werkt de buitendienst nog vanuit 
de werven in Zelhem en Hengelo. Om 
de organisatie te optimaliseren, is 
nieuwbouw van een centrale werf in 
Hengelo wenselijk. Het is de bedoe-
ling de vrijkomende locaties te verko-
pen.

Gezamenlijke huisvesting zou ver-
schillende financiële en werktechni-
sche voordelen opleveren. Met één 
huisvesting kunnen de brandweer en 
de buitendienst onder meer allebei 
gebruik maken van kantoor-, kanti-
ne-, garderobe-, sanitaire faciliteiten 
etc. De planning is dat b en w in het 
najaar het definitieve plan gereed 
hebben en aan de gemeenteraad 
kunnen voorleggen.

B en w gaan plan van aanpak 
opstellen voor nieuwe brand-
weerkazerne in Hengelo

Combinatie met nieuwe gemeentewerf 
wordt bekeken

De huidige kazerne in Hengelo

Op verzoek van de raad heeft het 
college laten onderzoeken of een 
noordelijk aansluiting op de rond-
weg Hummelo mogelijk is. Uit onder-
zoek door verkeersdeskundigen van 
de provincie, gemeente en politie 
blijkt dat deze noordelijke aanslui-
ting een verkeersonveilige situatie 
oplevert en de leefbaarheid in Hum-
melo niet voldoende verbetert. B en 
w adviseren de raad dan ook om de 
provincie te verzoeken af te zien van 
deze aansluiting op de rondweg.

Onderzoek
Een noordelijke aansluiting (vanuit 
Zutphen) vermindert de veiligheid en 
doorstroming op de rondweg. Ook is 
een zware herinrichting van de door-
gaande route door de Dorpsstraat 
nodig, om het verkeer te verleiden 
gebruik te maken van de rondweg. 
De optie om van de aansluiting een 
éénrichtingsweg te maken voor het 
verkeer uit Zutphen levert ook onvei-
lige situaties op, omdat de kans op 
het negeren van een inrijdverbod en 

achteruitrijdbewegingen erg groot 
is. 

De veiligheid zou nog gewaarborgd 
kunnen blijven als de straat smaller 
wordt gemaakt en van chicanes 
wordt voorzien. Ondanks deze aan-
passingen verwachten wij op basis 
van verkeersmodellen dat nog 
steeds per etmaal 3.500 voertuigen 
door de Dorpsstraat blijven gaan als 
deze doorgaande route blijft. Wordt 
de noordzijde van het dorp afgeslo-
ten, dan passeren er na aanleg van 
de rondweg nog ca. 500 voertuigen 
per etmaal door het dorp. Dit komt 
de leefbaarheid van het centrum 
aanzienlijk ten goede.

Proces
Bij het onderzoek zijn ook een af-
vaardiging van ondernemers, inwo-
ners en de dorpsbelangenorganisa-
tie betrokken. De groep heeft infor-
matiemiddagen georganiseerd om 
belangstellenden en betrokkenen te 
informeren over de consequenties 
van de noordelijke aansluiting. De 
raad beslist op 28 juni a.s. over het 
voorstel. Ook komt het aan de orde 
tijdens de gecombineerde commis-
sievergadering op 14 juni.

Voorstel om af te zien van noordelijke 
aansluiting op rondweg Hummelo

Handhaving Cruyff Court op 
huidige locatie 

Dorpsbelang Hummelo gaat toezicht 
houden
In 2006 is op verzoek van voetballer 
Klaas Jan Huntelaar een Cruyff Court 
aangelegd op de J.D. Pennekampweg 
in Hummelo. Hij won het Court tijdens 
het jaarlijkse voetbalgala als prijs 
voor zijn verkiezing tot ‘Talent van 
het jaar’. Buurtbewoners gaven bij 
ons aan teveel overlast van de activi-
teiten op het Court te ervaren en dat 
leidde ertoe dat b en w in maart be-
sloten het Court te willen sluiten. We 
probeerden de afgelopen jaren op 
verschillende manieren de klachten 
op te lossen (o.a. door het opstellen 
van huisregels en aanpassingen aan 
het hekwerk), maar dit leidde helaas 
niet tot afdoende resultaat. Na ons 
besluit kwamen er veel teleurgestel-
de reacties van de jongeren die het 
Court veelvuldig gebruiken. Maar ook 

van volwassenen die het Court voor 
de Hummelose jeugd willen behou-
den. De Dorpsraad Hummelo ging 
vervolgens in gesprek met de buurt-
bewoners en gebruikers om een op-
lossing te bedenken. “Met een mooi 
resultaat”, zegt sportwethouder
Seesing. “Het Court blijft voorlopig 
behouden omdat de Dorpsraad
besloot het handhaven van de ope-
ningstijden op zich te nemen, samen 
met ruim 40 vrijwilligers!” Door het 
handhaven van de openingstijden 
moet de overlast met name in de 
avonduren verminderen. Hiervoor is 
een toegangshek geplaatst dat het 
vrijwilligersnetwerk van inwoners 
van Hummelo dagelijks (om 09.00 
uur) opent en (om 20.00 uur) sluit.



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.

Uit de raad
Rondetafelgesprekken
13 juni 2012

Rondetafelgesprek 19.00 uur, 
vergaderzaal Toren

Verordening Gelderland 

Toldijk
 Voor de continuïteit en groei van 

het bedrijf Verheij Toldijk Installa-
tietechniek Watertechniek aan de 
Zutphen-Emmerikseweg 9 en 13b 
in Toldijk is uitbreiding van de be-
drijfsbebouwing (met circa 700 m2) 
gewenst. Deze uitbreiding past niet 
binnen de kaders van het geldende 
bestemmingsplan en de Ruimtelij-
ke Verordening Gelderland, daar-
om wordt de raad gevraagd ont-
heffing aan te vragen voor het plan

 In het traject van actualisering van 
gemeentelijke bestemmingsplan-
nen wordt de raad gevraagd het 
bestemmingsplan Buitengebied 
Steenderen/Hummelo en Keppel 
gewijzigd vast te stellen. Deze ac-
tualisering betreft geen nieuwe 
ontwikkelingen

 Om de koopwoningenmarkt beter 
toegankelijk te maken voor star-
ters, stellen b en w voor een nieu-
we storting van € 250.000,- te doen 
in het gemeentelijk startersfonds. 
Om de starterslening zo breed mo-
gelijk in te zetten wordt de raad 
gevraagd de verordening zodanig 
te wijzigen dat ook woningen ver-
kocht door de woningcorporatie 
voor een starterslening in aanmer-
king komen

 Het gezamenlijk opstellen van een 
bodemkwaliteitskaart en de Nota 
Bodembeheer staat borg voor een 
uniform en transparant beleid bin-
nen de regio Achterhoek. Hiermee 
stimuleren we hergebruik van 
grond en geven we regionaal invul-
ling aan verantwoord en duurzaam 
bodembeheer

Rondetafelgesprek 19.00 uur, 

Gelderland

 De raad wordt gevraagd kennis te 
nemen van de evaluatie van de 
Jongerendebatten Bronckhorst en 
het toernooi een structureel karak-
ter te geven

sisregistratie personen 

 In deze verordening wordt het be-
heer van persoonsgegevens gere-
geld en de wijze van verstrekken 
vastgelegd. De verordening BRP 
vervangt de oude verordening GBA 

14 juni 2012
De raadscommissies Beleidsontwik-
keling en Evaluatie en controle ver-
gaderen op 14 juni a.s. om 20.00 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Hieronder vindt u de agenda van de 
gecombineerde vergadering. De ver-
gadering is openbaar. U bent dus van 
harte welkom om deze bij te wonen.

 De raad wordt gevraagd, op basis 
van de van het rapport Verkeers-
kundige onderbouwing noordelijke 
aansluiting rondweg Hummelo, de 
provincie te verzoeken af te zien 
van de aanleg van een noordelijke 
aansluiting op de rondweg Hum-
melo. De uitvoering van de rond-
weg start na de zomerperiode, de 
herinrichting van de Dorpsstraat 
start na de realisatie van de rond-
weg. Zie voor meer informatie het 
artikel elders op deze gemeente-
pagina’s

 Het project beoogd de ontwikke-
ling van indicatoren voor een afge-
bakend deel van de programmabe-
groting, waarmee de raad beter in 
staat wordt gesteld om te sturen

Over onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens de 
Rondetafelgesprekken of commis-
sievergadering, iedere tweede 
woensdag en donderdag van de 
maand. 
Voor onderwerpen die niet op de 
agenda staan heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agendapunt 

‘Mogelijkheid tot inspreken over niet-
geagendeerde onderwerpen’ in de 
commissie¬vergadering (iedere 
tweede donderdag van de maand).

Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden en 
spreektijd max. 5 minuten per per-
soon. Voor meer informatie of aan-
melden 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 onder-
werpen die op 
de agenda 
staan verwij-
zen wij u naar 
www.bronck-
horst.nl of 
scan de QR-
code.

Gemeentehuis gesloten op 15 juni

Op vrijdag 15 juni a.s. is de jaarlijks personeelsdag van de gemeente. Het
gemeentehuis is die dag gesloten. Vanaf maandag 18 juni zijn wij u tijdens
de gebruikelijke openingstijden graag weer van dienst.

fruit, wekelijks op dinsdagen van 13.30 tot 17.00 uur, Bob de Korte groenten en fruitservice

veteranen-motoren, 26 augustus 2012 van 18.00 tot 21.00 uur, marktvereniging Hengelo (Gld)
-

nummers 13 en 23 i.v.m. open tuin dagen, 1 en 2 september 2012, A.J.M. Oudolf-Libbenga
-

bod, snelheidsbeperking en inhaalverbod gedeelte Rijksweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horeca-
wet, 18 en 19 augustus 2012 van 09.00 tot 17.00 uur, rijvereniging Hummelo

uur, muziekvereniging Union

13.00 tot 22.00 uur en 4 augustus 2012 van 13.00 tot 22.00 uur, Super de Boer Holak vof 

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

Ontvangen op 22 mei 2012:

Ontvangen op 24 mei 2012: 

Ontvangen op 25 mei 2012: 

Ontvangen op 29 mei 2012: 

Ontvangen op 30 mei 2012: 

luchtwasser, verschuiven dierplaatsen en emissie-arm uitvoeren biggenafdeling  

Ontvangen op 31 mei 2012: 

Ontvangen op 17 mei 2012:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 

worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 

Aanvragen

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

B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
-

senweg 8A. Aan de te verlenen vergunning worden beperkingen en/of voorschriften verbonden

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

De stukken liggen van 7 juni t/m 18 juli 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U 
kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de bovengenoemde ontwerp-
vergunningen naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij
b en w. Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe rede-
lijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Afgegeven op 25 mei 2012:

 5 september 2012, buurtvereniging Bekveld

optocht, 6 september van 19.00 tot 24.00 uur, 7 september van 12.00 tot 00.30 uur en 8 septem-
ber van 12.00 tot 01.30 uur, verkoop loten, 6 september 2012, stichting Nijmansfeest

-
avond, feestavond met live-muziek, 6 t/m 8 september, organiseren loterij tijdens toneelavond,

 6 september 2012, buurtvereniging Bekveld

 4 augustus van 13.00 tot 01.00 uur, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de 
Zelhemse Zomerfeesten, 7 t/m 21 juli 2012, stichting Zelhemse Zomerfeesten

 2 september 2012, buurtvereniging Wolfersveen
Afgegeven op 29 mei 2012:

 F.B. Hogemans
Afgegeven op 30 mei 2012:

21.00 uur, 9 juni van 10.00 tot 01.00 uur en 10 juni van 15.00 tot 19.30 uur, ontheffing art. 35 
Drank- en Horecawet, 8 juni van 17.00 tot 20.30 uur, 9 juni van 15.00 tot 00.30 uur en 10 juni 2012 

14.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning van een tent, 30 juni 2012, Villa Veertien

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Afgegeven op 31 mei 2012:

Ingetrokken vergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Voorbereidingsbesluit ‘Ruurloseweg 64, Kranenburg’

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied; Loenhorsterweg 7 C en E 
Hummelo’

Inspraakreactie indienen?

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

Vastgestelde verordeningen

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Gewoon weer lekker 
genieten van onze

aardbeien
en natuurlijk niet te
vergeten heerlijke 

asperges!
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 10.00-12.00 uur / 13.00-19.00 uur
Zaterdag: 10.00-17.00 uur

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



OP=OP

een super handige dranken-tray

*Bij plaatsing van een advertentie, vanaf 150 euro.

*

Deze actie duurt tot 1 juli 2012, voor de voorwaarden zie onze website

w
w

w.contact.nl

deze krijgt u gratis bij het plaatsen van een advertentie in een van onze huis-aan-huisbladen:



NU OF NOOIT: EEN MOOIE INRUILPRIJS VOOR UW OUDE KEUKEN!

ZELHEM Gildenweg 1 Tel. (0314) 62 36 58

www.schefferkeukens.nl

ONZE OPENINGSTIJDEN:  
MAANDAG  10.00 - 18.00 UUR

DI T/M DO 09.00 - 18.00 UUR

VRIJDAG  09.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG  08.30 - 16.00 UUR

bij Scheffer Keukens

Is dít de komende weken het dieet van uw man? 
Deze maand staan we op scherp en zijn we niet van de buis weg 

te slaan. Koken staat op de tweede plaats. Het EK speelt. Maar als 

iedereen genoeg heeft van de bitterballen, patat, chips en nootjes dan 

komt de echte honger. Een mooie keuken zou dan een uitkomst zijn. 

Dus helpen wij u op weg en is het in juni inruilmaand bij Scheffer 

Keukens. Bij aankoop van een nieuwe keuken geven wij u een 

mooi bedrag voor uw oude keuken. We zorgen er ook voor 

dat uw oude keuken netjes wordt gedemonteerd en verwijderd. 

Makkelijker en voordeliger dan dit bestaat niet. Profi teer nú van onze

Inruilmaand!

JUNI
INRUILMAAND
www.mijnkeukenisgeldwaard.nl

JUNI



Volgens voorzitter William van der 
Veen en Marc van der Linden (be-
stuurslid technische zaken) is de 
‘voorpelde’ krimp, in 2025 pas voel-
baar. William van der Veen: ‘Dit 
komt niet zomaar uit de lucht val-
len, wij hebben hier een gedegen on-
derzoek naar gedaan. De jeugdleden 
blijven na hun twaalfde jaar gewoon 
door voetballen. Eenmaal op de mid-
delbare school, blijkt studie en sport 
goed samen te gaan‘. En zo vult Marc 
van der Linden aan, ook na hun 18e 
jaar, blijven de jongens, in tegenstel-
ling tot wat bij diverse andere ver-
enigingen gebeurt, door voetballen. 
Wij helpen hen daarbij. Wanneer 
jongelui van die leeftijd verder willen 
studeren komt de sport veelal op het 
tweede plan. Geen tijd meer.

Wij gaan dan in overleg met hen. 
Overleggen wat is te realiseren. Dan 
maar geen trainingen door de week, 
maar gewoon op zondag blijven spe-
len. Ons vierde elftal is daarvan een 
goed voorbeeld. Ook de jongens van 
A2 nemen eigenlijk op dezelfde wijze 
aan de competitie deel. William van 
der Veen: ‘Wij hebben de gehele leef-
tijdsopbouw van onze leden middels 
rapporten aan de politieke partijen 
en het college gepresenteerd. Om 
daarmee aan te tonen dat we als voet-
balclub gigantisch in de problemen 
komen met onze velden. Op dit mo-
ment een tekort van 1,3 velden. We 
hebben circa 30 elftallen, waarvan er 
ieder weekend de helft thuis speelt, 
dus 15 wedstrijden.

Wij hebben de beschikking over twee 
(wedstrijd) velden en een trainings-
veld, dus een gigantisch probleem’, 
zo zegt hij. Marc van der Linden: ‘Dit 
probleem speelt in feite al een jaar 
of zes. We moeten daardoor nood-
gedwongen sommige jeugdteams op 
ons hoofdveld laten trainen. Met alle 
gevolgen van dien. Vrij recent is het 
hoofdveld opnieuw ingezaaid. We 
hebben veel overleg met de KNVB 
over het inplannen van de wedstrij-
den, ieder weekend een evenredig 
aantal uit- en thuiswedstrijden. Door 
het tekort aan velden dus veel roof-
bouw en daardoor veel onderhouds-
kosten’, aldus Marc van der Linden.

En daar wringt nu juist de schoen, nu 
de gemeente Bronckhorst stopt met 
het onderhoud (privatiseren). Welis-
waar krijgt de voetbalclub ‘Vorden‘ 
een afkoopsom, de komende vijf ja-
ren in totaal circa 50.000 euro. Wil-
liam van der Veen: ‘Dat lijkt veel, 
maar wanneer je bedenkt dat wij 
voor alle onderhoudskosten moeten 
opdraaien is dat geld vrij snel opge-
soupeerd en gaat ons het tekort aan 
velden in de toekomst opbreken’, 
zo zegt hij. Wim Enzerink, intussen 
ook bij het gesprek aanwezig, vertelt 
vervolgens heel ‘fijntjes’ dat de ge-
meente Bronckhorst de voetbalclub 
Vorden in het kader van het ‘Harmo-
nisatieplan‘ (voor alle voetbalclubs in 
Bronckhorst gelijke huren e.d.) een 
bedrag van 30.000 euro door de neus 
heeft geboord!

Wim: ‘Na de gemeentelijke herinde-
ling (2004) bleek uit een inventarisa-
tie dat de voetbalvereniging ‘Vorden‘ 
twee keer zoveel huur betaalt dan 
verschillende andere voetbalclubs 
in Bronckhorst. Dat loopt al vanaf 
2005. De gemeente heeft dat pas met 
ingang van 2010 recht getrokken. 
Dat wij dus vijf jaar (2005-2010) te-
veel hebben betaald (dus 30 mille!), 
werd gewoon terzijde geschoven. De 
voetbalvereniging Vorden voelt zich 
daardoor ‘gepakt’. Ik maak mij over 
dit onrecht gigantisch kwaad’, aldus 
Wim Enzerink. Het bestuur van de 
vereniging wil, aldus de woorden van 
Marc van der Linden en William van 
der Veen, het verleden achter zich la-
ten en met volle kracht richting toe-
komst kijken. 
Wel met de vraag hoe kunnen we 
onze accommodatie uitbreiden en 
daardoor de kosten in de hand hou-
den. Het aanleggen van een kunst-
grasveld zou mooi zijn, maar veel 
te duur qua aanschaf. Marc van der 
Linden: ‘We prijzen ons gelukkig 
dat wij over ruim 200 vrijwilligers 
beschikken (inclusief 65 jeugdlei-
ders, kantinemedewerkers, onder-
houdsploeg e.d.) Dit bestand op peil 
houden is al een kunst op zich’, zo 
zegt hij. William van der Veen: ‘We 
proberen met andere clubs op het 
gebied van onderhoud samen te wer-
ken. We ontkomen er evenwel niet 
aan dat straks de contributie omhoog 
zal gaan’, aldus de voorzitter. Marc: 
‘Er bereiken ons veel vragen om een 
afdeling damesvoetbal op te richten. 
Daar kunnen we gezien het velden-
probleem niet aan voldoen en verwij-
zen we de dames naar Ratti. We blij-
ven zoeken om het veldentekort op te 
heffen. Hoe? Daar kunnen we op dit 
moment geen antwoord geven maar 
dat er heel snel wat moet gebeuren, is 
duidelijk zo zegt hij.

Ondanks nijpend tekort aan velden

Voetbalclub Vorden blijft groeien

Vorden - De voetbalclub Vorden heeft sportief gezien de wind flink 
in de zeilen. De club heeft een florerende jeugdafdeling met in het 
voorbije seizoen zelfs diverse kampioenschappen. Bovendien beschikt 
de vereniging over een vrijwilligerskorps waar je ‘U‘ tegen zegt! In 
tegenstelling tot allerlei prognoses over een krimpende bevolking in 
Bronckhorst (minder kinderen, minder scholen e.d.) is bij ‘Vorden‘ 
het tegendeel het geval en blijft de jeugdafdeling groeien.

Marc van der Linden (links) en William van der Veen.

De burgers staat echter wel wat te 
wachten. Waar iedereen mee te ma-
ken krijgt is het aanzien van de dor-
pen. Het groenonderhoud  wordt ver-
eenvoudigd. Dit wordt bereikt door 
de meeste struiken te verwijderen en 
te vervangen door gras. Een verschra-
ling van de aanblik van onze wijken.
Maar … het alternatief is: burgers 
zelf plantsoenen laten onderhouden. 
Dit is van de zotte! Burgers betalen 
al veel. Nu de gemeente de lokale be-

lastingen niet wil of kan verhogen, 
probeert ze op deze manier haar te-
korten  op de burgers te verhalen.
Tekorten o.a. ontstaan door  verkeer-
de grondpolitiek, waar ingezetenen 
part noch deel aan hebben.
De voorzieningen verschralen toch 
al. In onze straat wordt sneeuw bij-
voorbeeld niet meer geruimd. De vele 
ouderen die hier wonen konden de 
vorige winter hun huis niet uit. Deze 
winter betaalden zij zelf het sneeuw-
ruimen en strooien. Gelukkig was dit 
nu slechts eenmaal nodig. We wach-
ten op het volgende plan van de ge-
meente. Benieuwd wat we dan  weer 
op ons bordje krijgen!

T.W. Baak
Zuivelhof 1
Vorden

Toekomst Bestendig Bronckhorst?
In diverse publicaties staan 
de plannen van de gemeente 
Bronckhorst voor de komende ja-
ren. Het woord bestendig klinkt 
natuurlijk goed, als een variant 
op duurzaam dat zo in de mode 
is. Vandaag - 26 mei – ontvingen 
we een brief van de gemeente 
over deze kwestie.

Het landgoed is ontstaan in de 17e 
eeuw uit samenvoeging van een aan-
tal bosrijke gebieden, waarvan de 
Kieftskamp en het Wachelink samen 
de kern vormen. Later werd het uit-
gebreid met markegronden van Lin-
de, Mossel en Delden. Het landgoed 
heeft wisselende eigenaren uit de 
burgerij gehad. Het landhuis dateert 
van 1776, dit jaartal staat gegraveerd 
op de klok in het klokkentorentje. 
Het is nooit een versterkte havezate 
geweest. Het huis is gebouwd in Louis 
Seize-stijl door de rentmeester van 

het landgoed Johan Hendrik Brass, 
een schoonzoon van de toenmalige
eigenaar van het landgoed, Gerrit
Ravenschot. In 1835 werd het aange-
kocht door Jonkheer Carel Storm van
‘s Gravenzande, de eigenaar van Den
Bramel. In 1919 ging het over naar
de familie Van den Wall Bake, nadat
het huis al vele jaren onbewoond was
gebleven. Deze familie plantte bij het
huis en alle bijbehorende boerderijen
een tulpenboom (Liriodendron tuli-
pifera, herkomst N.Amerika). Deze 
tulpenbomen zullen in deze periode
hun fraaie bloemenpracht laten zien.

Een wandeling in dit fraaie gebied
behoeft dan ook nauwelijks aanbeve-
ling. Startpunt: Bij de oprit van het
kasteel aan de Lindeseweg.
Inlichtingen: Gerard Wesselink 
Tel. 0575-441489 
e-mail:g.wesselink@hetnet.nl

Wandelen met IVN
Vorden - Op zondag 10 juni 
as. kunt u met IVN-gidsen van 
Noord-Midden Achterhoek een 
wandeling maken op het land-
goed Kieftskamp te Vorden. De 
naam herinnert aan de vele kie-
viten, die hier van oudsher in de 
weilanden voorkomen.

Opgave is niet nodig, vertrek vanaf de 
dorpskerk om 19.00 uur. Dinsdag 12 
juni gaat de cultuurclub naar Hilver-
sum naar het Nederlands instituut 
voor beeld en geluid, ook wordt er 

een programma van Omroep Max
bijgewoond. Op 10 juli gaan ze naar
Winterswijk voor de Mondriaanwan-
deling en een bezoek aan museum 
Freriks. Ook de tuinclub gaat fietsen
en wel op maandag 4 juni en op 20
juni gaan ze met de trein naar de Flo-
riade in Venlo. Kortom Vrouwen van
Nu zitten ook deze zomer niet stil. In
september beginnen ze weer met een
nieuw seizoen. Zodra deze bekend is,
kunt u het op onze website, vrouwen-
vannuvorden.nl, lezen.

Vrouwen van Nu zitten in 
de zomervakantie niet stil
Vorden - Ook in de zomervakan-
tie is er nog volop activiteit bij de 
Vrouwen van Nu. Zo gaat men op 
de maandag avonden  18 juni, 16 
juli en 20 augustus fietsen, er is 
een fietstocht uitgezet door een 
van de leden van ongeveer 20 km.

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

Beregening voor uw tuin, van heel minimaal tot volledig 
geautomatiseerd, wordt behandeld. Ook het beregenen en 
ontwateren van b.v. uw paardenbak komt aan de orde. 
Dhr. Rooseboom van Perrot Ede zal hier uitgebreid het 
een en ander over vertellen. We willen u vragen of u zich 
op wil geven voor deze avond, i.v.m. de nodige ruimte e.d. 
Via e-mail: info@bulten-techniek.nl, of telefonisch 0575-
552080

Nieuwe datum thema avond

Beregening bij 
Bulten Techniek!
Vorden - De nieuwe datum voor de thema avond 
over beregening is a.s. woensdag 06-06-2012 om 
19.30 uur. Daarna maakten ze op een platbodemboot een rondvaart 

door De Weerribben met uitleg over de rietvelden en de 
verwerking van het riet. Na van alles gehoord en gezien 
te hebben gingen ze weer huiswaarts met een stop bij Ho-
tel Bosgoed te Wilp waar de dag werd afgesloten met een 
diner. 
Ondanks dat de dag wat regen bracht, was het er niet min-
der gezellig en ontspannen om. 
De volgende activiteit is dinsdag 12 juni, een fietstocht die 
start om 13.00 uur vanaf Kraantje Lek in Olburgen.

KBO IJsselsenioren een dagje uit!

Een mooie busreis
Op donderdag 26 april jl. reisden leden van KBO IJs-
selsenioren van Baak via Steenderen naar de kop van 
Overijssel waar zij begonnen met koffie met gebak.
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Zo’n 15 combinaties van ruiter met 
eigen paard werkten die dag met 
een aantal jongere koeien, pinken 
genaamd. “Deze zijn tussen de 8 en 
12 maanden oud,” vertelt Paul Wig-
man, die het melkveebedrijf runt. De 
pinken geven geen melk en zijn niet 
drachtig of anderszins belast. “Die 
kleintjes zijn heel snel, dat is het 
leukste, zowel voor de deelnemers als 
het publiek.” Deze kudde had al even 
kennisgemaakt met de bak, waarin 
de lessen zouden gaan plaats vinden 
en hadden voldoende water en hooi 
ter beschikking. 
De bedoeling van het Cattle Work 
is, dat wordt geleerd om een kudde 
koeien met behulp van ruiters te 
kunnen beheersen. “Ze werken nu 
met z’n vieren, maar het kan het ook 
met z’n tweeën. Zeker als je meer 
gevorderd bent,” legt Paul Wigman 
uit. “Ze leren de groep te splitsen of 
in het midden te centreren om erom-
heen te lopen, zodat ze rustig worden 
en niet willen vluchten.” Een andere 
opdracht is om slechts één dier te 
scheiden van de groep. Dat kan van 
belang zijn, bijvoorbeeld voor een be-
handeling van de dierenarts. 

Petra Rössler is de instructrice die 
aan Marievonne Reulink paardrijles-
sen geeft. “Ik heb haar vorig jaar au-
gustus ontmoet en vanaf toen les van 
haar gehad,” vertelt ze enthousiast. 
“Petra had al eerder koeien gedre-
ven bij een boer, maar bij ons waren 
meer mogelijkheden. “De Working 
Equitation komt oorspronkelijk uit 
de Zuid-Europese landen. Ook in 
Zuid en Noord-Amerika en Austra-
lië drijven ze de koeien met behulp 
van ruiters. We hebben de Spaanse, 
Amerikaanse en Australische tradi-
ties met de verschillende disciplines 
arbeidsrijstijlen sinds de jaren negen-
tig ook in Nederland op kleine schaal 
vertegenwoordigd.” 

Na een didactische opleiding, het run-
nen van een bedrijf en 25 jaar erva-
ring met paarden werkt Petra Rössler 
als instructrice door heel Gelderland 
en in Duitsland en nu ook op Rha. 
“Versatile training betekent dat alle 
alternatieve training, zoals Spaans, 
Western, Showrijden en Barokrijden 
erbij zijn,” legt Petra uit. “Dat noe-
men wij alternatief, omdat het het 
tegenovergestelde is van springen, 
mennen en Engelse dressuur, dat 

komt uit het militaire. Wij komen 
van de academische rijkunst van het 
hof van de Weense rijschool.” 

Deze lessen zijn een aanvulling voor 
de mensen die sportief willen rijden. 
“Wat we de mensen door willen 
geven is: Kijk waarvoor je paard ge-
schikt is. Dan kunnen we bij Versa-
tile, de alternatieve rijstijlen, kiezen 
wat bij ze past, wat ze zelf willen. 
We kunnen veel aanbieden, zoals 
een trailparcours, koeien of buiten 
rijden,” vertelt Petra enthousiast. 
“Versatile training is vanaf gymnasti-
serend jong paard beleren tot op het 
hoge niveau op een wedstrijd. Mee-
gaand en paardvriendelijk, het paard 
bepaalt hoever we kunnen komen. 
Dat leren we de mensen.” 

De arbeidrijstijlen in Spanje, Italië, 
Australië zijn, behalve in kleding en 
traditie, gelijk aan elkaar. “Het is 
werken met vee, met koeien, schapen 
of ganzen zoals in Hongarije. Het is 
een kuddedier wat met een kudde-
dier werkt.” De clinics zijn bedoeld 
om de mensen hieraan te laten proe-
ven. “Om de koe heel beheerst in een 
kleine ruimte bij elkaar brengen. Dan 
zie je wat het werk inhoud. Er zijn 
verschillende niveaus binnen dertien 
disciplines. Het ranch rijden is voor 
de recreatieve ruiter om met deze rij-
stijl in aanraking te komen. Daarvoor 
geven wij die workshops.” 

De lessen met koeien zijn ook voor 
ruitercombinaties die dit niet eerder 
hebben gedaan, maar wel goed kun-
nen paardrijden. De workshop heet 
‘as green as grass’. “De mensen kun-
nen met hun eigen paard aan huis 
heel veel plezier beleven,” benadrukt 
Petra. 

“Het ziet er gemakkelijk uit, maar 
dat is het niet,” legt Marievonne uit. 
“Je eigen paard moet goed getraind 
zijn. Deze mensen zijn afgestemd 
met hun paard en kunnen hier de 
uitdaging aangaan. Het is ook voor 
de afwisseling, want als je altijd het-
zelfde doet met je paard, is het vooral 
voor je paard niet leuk.” 

Paul en Marievonne houden de koei-
en nu op stal. “Er zijn veel factoren 
waarom je beter de koeien op stal 
kan houden, zoals het klimaat beter 
beheersen.” Toch zijn ze van plan om 

hun koeien weer in de wei te laten 
lopen. “Maar dan moet ik wel een 
koeienpaard hebben, vertelde ik aan 
Petra. Zo noemde ik dat.” Petra heeft 
daarvoor een geschikt paard en stelde 
voor dat Marievonne daarop ging rij-
den en oefenen met de koeien. 

Petra en Marievonne werken goed 
samen. Het Hof te Rha werd even-
eens leslocatie voor de instructeur-
opleiding. “We hebben hier heel veel 
ruimte en hoe meer mensen ervan 
kunnen genieten, hoe mooier wij dat 
vinden.”
“Paardrijden is niet een statisch iets. 
Er gebeuren nu, dat is het leuke, met 
de koeien onverwachte dingen,” ver-
telt Marievonne. “Je kunt nog zo ge-
traind zijn, je hebt te maken met de 
vorm van de dag van jezelf en van je 
paard. Dat is spannend.” 
De deelnemers van de cowclinic zijn 
vanuit heel Gelderland naar Rha ge-
komen. Het was voor zowel de deel-
nemers als hun toeschouwers een 
leuke dag. Naast het kijken naar het 
moois in de bak met de paarden en 
koeien, gaf de boer voor belangstel-
lenden een rondleiding over het 
melkveebedrijf waar wordt gemol-
ken met melkrobots. 

De volgende workshop Cattle Work 
‘as green as gras’ wordt georgani-
seerd op 22 juli. Zie voor de overige 
activiteiten en data de agenda op 
www.paardvriendelijkrijden.nl. Zo-
wel deelnemers als publiek zijn van 
harte welkom op de Boerderij Hof te 
Rha van Paul Wigman & Marievonne 
Reulink, Prinsenmaatweg 10, 7224 
NE RHA.

Cowclinic op Hof te Rha

Rha - Zondag 20 mei werd de eerste cowclinic gegeven op Boerderij Hof 
te Rha, een melkveebedrijf van Paul Wigman en Marievonne Reulink. 
De lessen, training en workshops worden gegeven door Petra Rössler 
van PR Versatile trainingen en opleidingen. De (jonge) paarden worden 
door Marievonne en Petra samen beleerd, getraind of gecorrigeerd.

De eerste cowclinic op Boerderij Hof te Rha.

“Ik hoop dat ook dit boek, net als alle 
andere Koen Kampioen-boeken, weer 
een bestseller wordt,” zegt de auteur 
trots. “Het is een heel spannend en 
stoer verhaal geworden voor kinde-
ren vanaf negen jaar. De kids kunnen 
zich goed identificeren met de hoofd-
rolspelers uit het boek. Voor de jon-
gere lezers is 3x Koen Kampioen uit-
gekomen. Intussen heb ik al veertig 
boeken voor Kluitman geschreven. 
Inmiddels gaan zeventien boeken 
daarvan over Koen Kampioen.”
Fred Diks legt desgevraagd uit dat 

heel veel jonge kinderen door de tv-
serie fan zijn geworden van Koen
Kampioen. “Daarom heeft mijn uit-
gever Kluitman besloten de eerste
drie delen van Koen Kampioen voor 
7+ als een omnibus uit te geven. Ze
kunnen zo kennismaken met de boe-
ken.” 

Naast de twee nieuwe boeken kreeg
Diks bericht van uitgever Rubinstein
uit Amsterdam dat het luisterboek 
van Koen Kampioen, ingesproken
door acteur Tim Murck, na een paar
maanden al aan de derde druk toe is.
Vorige week woensdag verscheen
voor de fans van de tv-serie de dvd 
van Koen Kampioen met alle acht 
afleveringen erop. “Verder zit er
nog groot nieuws aan te komen over
Koen kampioen,” vertelt Diks. “Pas
als het definitief is, treden we ermee
naar buiten.”

“Het is een spannend en stoer verhaal geworden”

Kinderboek ‘Koen Kampioen 
gaat voor Oranje’
Hengelo - Door het succes van 
de tv-serie over Koen Kampioen 
zijn de boeken van de Hengelose 
schrijver Fred Diks bijna niet aan 
te slepen. Vanaf komende week 
ligt alweer zijn allernieuwste 
boek in de winkel. Het heet: Koen 
Kampioen gaat voor Oranje.

Wellicht is de inbreng van onze 
streekgenoten een extra reden om 
uw straat, woning of ander object 
eens helemaal in het oranje te steken 
om te laten zien dat u het Nederlands 
elftal door en door steunt. De week-
bladen Contact, Elna en Groenlose 
Gids staan in ieder geval pal achter 
Huntelaar, De Jong en natuurlijk 
alle andere mannen van bondscoach 

Bert van Marwijk. Wij willen ons sa-
men met u van onze meest oranje 
kant laten zien. Stuur daarom foto’s
van met oranje vlaggetjes versierde
wijken, oranje ingepakte café’s en
andere uitingen bij u uit de buurt
naar webreporter@contact.nl! Alle 
foto’s komen op www.contact.nl en
de mooiste inzendingen krijgen een 
ereplaats in de weekbladen.

OPROEP: Steun Oranje 
samen met Contact.nl!

Achterhoek - Gaat ‘onze’ Klaas-Jan Huntelaar Nederland naar de EK-
titel in Polen en Oekraïne schieten? Of kopt Achterhoeker Luuk de 
Jong er één in tijdens de finale? Het Europees kampioenschap voetbal
zou maar zo eens een Achterhoeks tintje kunnen krijgen...

Zij hopen spoedig in een officieel persbericht de stand van 
zaken te kunnen melden inclusief tijdspad wanneer er 
weer na 15 jaar een cd wordt uitgebracht van het legen-
darisch Hanska Duo. Het management vraagt iedereen in 
Gelderland en delen van Twente die foto’s, film of andere 
opnames heeft, contact op te nemen om de ideale invul-
ling van de cd te bewerkstelligen. Tevens is hen ter ore 
gekomen dat er in Gelderland nog geen coöperatie ooit is 
geweest die cd opnames van een bekende Achterhoeker 
heeft uitgebracht die (te vroeg) is overleden. 
Eigenlijk mag wijlen Hans Wonnink zich dan ook een 

beetje scharen in het rijtje Michael Jackson, Elvis Presley 
en Andre Hazes, aldus het Baakse management geksche-
rend. 
Voor meer informatie over dit bericht wordt verwezen 
naar www.hanskaduo.nl

Nieuwe CD Hanska Duo gaat definitief 
door
Baak - De onlangs op de zolder bij Annelies Won-
nink gevonden opnamen van het Hanska Duo zijn 
geschikt bevonden om te worden uitgebracht. “Het 
recent gepubliceerde persbericht heeft in de Achter-
hoek voor de nodige hilariteit gezorgd, waar wij niet 
op gerekend hadden,” aldus het management.



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

Die ochtend, zo vertelde hij, kreeg hij 
van Robin en Bas een rondleiding in 
de lijstenmakerij. “Ik moet zeggen, 
dat ik diep onder de indruk geraakt 
ben van wat een lijstenmakerij al-
lemaal is en wat erbij komt kijken. 
Vooral als je over vroeger gaat praten, 
over de oude lijsten. Maar ook wat ze 
allemaal kunnen. Niet alleen lijsten, 
het is ook het lamineren en verduur-
zamen van foto’s of kunstwerken,” 
aldus Jan Burgers, die zich het belang 
van een bedrijf als Koolwijk Lijsten en 
Kunsthandel Baak realiseert, als een 
bijdrage aan de leefbaarheid van de 
regio. Hij wenste de familie heel veel 
succes en bekendheid toe en dat er 
maar veel kunstenaars de weg naar 
hen zullen vinden, maar ook de be-
volking van Baak en Toldijk. 
Hij opende de Kunsthandel Baak door 

de lijst open te stappen, waarna groot 
applaus volgde. 
Robin en Bastiaan Koolwijk, Robin’s 
vrouw Bianca en vader Bas ontvin-
gen alle gasten met een praatje in de 
Kunsthandel. Daarnaast kregen be-
langstellenden ook een rondleiding 
door de lijstenmakerij, die nu een 
jaar geleden in Baak is ingericht. 
Iedereen genoot van een hartelijk 
welkom met een hapje en een drank-
je. De familie Koolwijk vertelde en-
thousiast over de vele verschillende 
lijsten die gekozen kunnen worden 
bij de grote balie. Maar ook praatten 
zij vol liefde over de kunst en de schil-
derijen van bekende schilders die aan 
de wanden hangen van deze nieuwe 
onderneming, zoals Patty Harpenau, 
Mark Twain, Corneille, Karel Appel 
en Herman Brood.

Kunsthandel Baak groots 
geopend

Baak - Vrijdag 1 juni opende Kunsthandel Baak aan de Zutphen Em-
merikseweg onder grote belangstelling van familie, vrienden, buurt, 
kunstenaars en kunstliefhebbers. Voorzitter van Toldieks Belang, Jan 
Burgers had de eer om een lijst zo groot als de deur open te stappen, 
om zo het pand officieel in gebruik te nemen. Dat deed hij met veel 
plezier.

Jan Burgers stapte een lijst zo groot als de deur open om het pand officieel te openen.

Het podium op het marktplein in 
Steenderen wordt op zaterdag 16 
juni om 21.30 uur als eerste betreden 
door de band Springbreak, met mu-
zikanten uit Steenderen en Toldijk. 
Deze zeskoppige formatie, opgericht 
in mei 2010, is inmiddels geen onbe-
kende meer in de regio en zal Markt-
pop openen met lekkere, herkenbare 
covers. Vervolgens is het de beurt 
aan Out of School. Deze zevenmans-
formatie bestaand uit een zangeres, 
zanger, drummer, bassist, toetsenist 
en 2 gitaristen, speelt hits uit de ja-
ren ’80 tot heden. Hun uitvalsbasis is 
Barneveld maar de bandleden zijn af-
komstig uit heel Nederland en treden 
in heel Nederland op. En dit keer dus 
ook in Steenderen! 
Zondag 17 juni trapt Van Ceybergen 
om 13.00 uur Marktpop af. De roots 
van deze band met vijf muzikanten 
ligt in Keijenborg. De band speelt 
voornamelijk rockcovers, nummers 
uit de oude doos met een hoog her-

kenningsgehalte. Ook nummers uit 
deze tijd komen echter voorbij. 
Hierna is het de beurt aan het ver-
trouwde Boonenkamp met lekkere 
blues-rockmuziek. De muzikanten 
uit de omgeving Baak en Steenderen 
brengen werk van onder andere Her-
man Brood, Thin Lizzy, Black Crowes 
en Elvis Presley. 
S.H.U.R.T. maakt als derde band zijn 
opwachting. Deze vijf muzikanten 
hebben allen al ruimschoots hun 
sporen verdiend in de muziek. In de 
herfst van 2011 vonden zij hun ‘gou-
den formule’, waarna de belangstel-
ling om hen te boeken ook direct 
groot was. De muzikale variëteit, die 
zij ten gehore brengt loopt van The 
Tremeloes en The Beatles tot Volbeat 
en Creed. Bekende covers van Foo 
Fighters, Metallica en Greenday ont-
breken ook niet in het repertoire. Alle 
nummers echter met een vet sausje 
waarbij het moeilijk stilstaan is. 
Last but not least op deze 16e editie 

van Marktpop: Back Alive! Dé Pearl
Jam Tribute Band van Nederland, 
mogen ze zich gerust noemen. Na in
september 2009 te zijn gestart, zijn
er een indrukwekkende reeks op-
tredens geweest op onder meer het
bevrijdingsfestival in Wageningen,
Legends of Rock Tribute Festival, het
winnen van Lust 4 Live te Arnhem, 
publiekswinnaar van de regiofinale
Gelderland van de Clash Of The Co-
verbands, The Clash Hitlijst Award 
2010/2011 en optredens in veel pop-
podia in heel Nederland. Van bijna 
elke CD van Pearl Jam worden num-
mers gespeeld. Black, Alive, Better-
man, Rearviewmirror, Yellow Led-
better, Even Flow, I am Mine en Just
Breathe is slechts een kleine greep uit
het repertoire. Een waardige afslui-
ting van Marktpop 2012! 
Zoals aangegeven, is de entree zo-
als vanouds vrij. Op zondag 17 juni
wordt tevens, als het evenement om
20.00 uur ten einde is, in de zaal van
Heezen de EK-wedstrijd Nederland-
Portugal op groot scherm uitgezon-
den. 

Voor meer informatie: zie de onze 
website www.hotelheezen.nl.

Pearl Jam Tribute op Marktpop

Steenderen - Ook in 2012 organiseert Café Heezen in Steenderen weer 
het tweedaags muziekevenement Marktpop. Deze 16e keer niet, zoals 
gebruikelijk, eind juli maar in het weekend van 16 en 17 juni. Dit is 
dan tevens ook meteen de enige wijziging in de opzet. Voor de rest 
blijft het een gemoedelijke happening met zes bands en natuurlijk 
gratis entree.

Marktpop wordt afgesloten met de dé Pearl Jam Tribute Band van Nederland: Back Alive.

Om iedereen de gelegenheid te geven 
nader kennis te maken met T2 zijn de 
deuren zaterdag 9 juni geopend van 

09.00 tot 12.00 uur. Aan de Kruisberg-
seweg 9 in Hengelo is de mogelijk-
heid om, geheel vrijblijvend, ideeën 

op te doen en / of om vragen te stel-
len op gebied van allerlei bouwzaken.
Meer informatie op www.t2groep.nl.

Zaterdag 9 juni inloopochtend bij T2

Hengelo - Verbouw is ook een discipline waar T2 (ontwikkelen l ontwerpen l bouwen) zich mee bezig houdt,
het plaatje hierboven (ombouw van voormalig postkantoor tot grand café in Hoogeveen) is één van de nu
lopende projecten.

De ROVG wijst er in een persbericht 
nog maar weer eens op dat alcohol en 
verkeer niet samengaan. Dat gebeurt 
omdat op korte termijn de Nijmeegse 
Vierdaagse van start gaat, de Olympi-
sche Spelen op komst zijn en natuur-
lijk het Europees Kampioenschap 
voetbal op 8 juni begint. 

Paul Willemsen, medewerker Pre-
ventie van IrisZorg en projectleider 
‘Rijden onder invloed’ van het ROVG 
zegt enthousiast: “Zo’n sportzomer, 
dat is natuurlijk één groot feest, en 
als we winnen helemaal! Met elkaar 
de wedstrijden bekijken, bijvoorbeeld 

in de kantine, met natuurlijk ook iets 
te drinken erbij.” 
Het is wel belangrijk om in dat geval 
vooraf af te spreken wie er terugrijdt. 
“Dan kan je niets gebeuren. Want het 
feest is pas echt compleet als je weer 
veilig bent thuisgekomen!” 
De politie zal gedurende deze periode 
extra controleren op alcoholgebruik. 
Willemsen: “Mocht er een alcohol-
controle zijn, dan blaas je met een 
lach. Met een beetje mazzel levert 
dat ook nog een BOB-sleutelhanger 
op, speciaal voor deze sportzomer in 
knal-oranje! Want oranje wordt het 
deze zomer, hoe dan ook!”

BOB maakt kans op knal-
oranje sleutelhanger

Achterhoek - De sportzomer staat op het punt van beginnen en dat 
betekent voor veel mensen: met elkaar en onder het genot van een 
drankje genieten van de wedstrijden. Om te voorkomen dat de feest-
vierders na de wedstrijd met een slok op achter het stuur kruipen, 
start het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) de 
ZomerBOB-campagne. Bewust Onbeschonken Bestuurders krijgen 
met een beetje mazzel een knaloranje sleutelhanger na een alcohol-
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Dit feest wordt gehouden op vrijdag 
8 juni en dient als opwarmer voor 
zaterdag 9 en 10 juni. Voor vrijdag-
avond 8 juni zijn geen kaarten te 
koop. Sponsoren en de stichting 
‘Vrienden van Reurle’ stellen gratis 
kaarten exclusief beschikbaar aan 
klanten, personeel, vrijwilligers en 
andere personen die het Reurpopfes-
tival een warm hart toedragen. De 

Disco Kings uit Ruurlo en Marieke
Dollekamp uit Borculo, bekend van 
The Voice of Holland, zullen deze
avond optreden. Er is zo’n giganti-
sche grote vraag naar kaarten dat
de beschikbare kaarten nagenoeg
vergeven zijn. Er zijn nog slechts en-
kele kaarten in de omloop. Stichting
‘Vrienden van Reurle’ en sponsoren
kunnen de massale aanvraag bijna
niet aan. 
Heb jij nog geen kaartje voor vrijdag-
avond 8 juni maar wil je wel graag
komen? Mail dan snel naar vrijdag@
reurpop.nl. De laatste kaarten wor-
den verdeeld onder degenen die zich
het snelst melden. Op = op…

Sponsoren en bestuur overdonderd door vele aanvragen voor tickets

Gigantische belangstelling 
Reurpop pre-party!
Ruurlo - Sponsoren van het Reur-
popfestival en stichting ‘Vrien-
den van Reurle’ worden overdon-
derd door de grote vraag naar 
kaarten voor de Reurpop prè-
party.

Mocht het weer echter niet mee wil-
len werken dit weekend, ook al komt 
er regen, hagel, sneeuw en storm, 
Reurpop is tegen alle weersomstan-
digheden bestand. Daarnaast zijn 

we natuurlijk ook voorbereid op tro-
pische temperaturen en hevige zon-
neschijn. In dat geval is er namelijk 
een prachtig schaduwterras waar u 
heerlijk onder een parasol kunt ge-
nieten van een verkoelend drankje en 
het spektakel dat plaats vindt op het 
Reurpopfestijn. Weer of geen weer, 
Reurpop trekt zich er niets van aan! 
Laat je door het weer niet weerhou-
den om te komen en kom dus naar 
het Reurpopfestival op 8,9 of 10 juni. 

Voor meer info: www.reurpop.nl

Weer zal geen roet in het eten gooien tijdens 5 jarig lustrum

Reurpop tegen alle weers-
omstandigheden bestand!
Ruurlo - Als organisatie heb je 
bijna alles in de hand behalve 
het weer. Dat laat zich nog steeds 
niet regelen en dat is misschien 
maar goed ook. Toch hoop je op 
lekker zonnig, of in ieder geval 
droog weer tijdens een festival 
als Reurpop.

Zowel op de kwart als de 1/8 triatlon 
is er een sterk deelnemersveld. Op 
de kwart triatlon hebben zich Guido 
Gosselink (voormalig inwoner van 
Hengelo, Marcel Gierman, Eimert 
Venderbosch en Bernard Hilferink 
aangemeld. Met name tussen Ei-
mert, die traint voor de wedstrijd in 

Embrun (Fr.) is kanshebber voor de
overwinning. Marcel en Guido zullen
zich niet zomaar gewonnen geven, zo
is de verwachting. Op de achtste triat-
lon is voormalig inwoner van Henge-
lo Roland Besselink een kanshebber
op de overwinning.
De laatste jaren is de belangstelling
voor het deelnemen aan de triatlon
weer toegenomen. Met name de
jeugd en de dames laten van zich
spreken. Al twee jaar achtereen is
er op de achtste triatlon een aparte
damesstart (36 deelneemsters) gehou-
den. Ook dit jaar is dit weer het geval.
De organisatie is blij dat ze nog
steeds gebruik kunnen maken van
het prachtige buitenzwembad “’t El-
derink” gelegen aan de Elderinkweg
te Hengelo. Deelnemers en toeschou-
wers genieten elk jaar weer van deze
prachtige locatie, waar start en finish
mooi bij elkaar op één plek is.

23e Triatlon Hengelo
Hengelo - Op zondag 10 juni 2012 
wordt al weer de 23ste triatlon 
van Hengelo georganiseerd. Op 
dit moment zijn de voorbereidin-
gen in volle gang en de aanmel-
dingen van de deelnemers stro-
men binnen. Voor beide afstan-
den, de kwart triatlon en de 1/8 
triatlon hebben zich al ruim over 
de honderd(100) deelnemers aan-
gemeld en de aanmeldingen stro-
men nog dagelijks binnen. Bij de 
trio triatlon is de animo minder 
groot met maar drie teams.

‘Wanneer het vriest, zoals afgelopen 
winter kun je hier prima schaat-
sen, in andere jaargetijden zoals nu 
(prachtige lentemorgen) komen de 
koeien hier drinken’, zo zegt hij. De 
koeien door Jeroen aangeduid als 
‘Brandrode runderen‘ , geloven het 
allemaal wel wat Jeroen zegt. Ze blij-
ven rustig liggen, in de schaduw on-
der het lover van de bomen. Ook zij 
lijken te genieten van deze heerlijke 
morgen in mei. Jeroen Hoppen blijft 
enthousiast en zegt: ‘Vrij recent zijn 
er twee kalfjes geboren en binnen 
korte tijd verwachten we er nog twee. 
Wij bezoeken de koeien elke dag om 
te kijken of alles in orde is. In de win-
ter worden de koeien bijgevoerd met 
biologisch gras, afkomstig uit andere 
percelen van hert landgoed’.
Dan is het hoog tijd om weer in de au-
to te stappen. De bospaden lijken nog 
kleiner te worden. Een paar minu-
ten later opnieuw uitstappen. Jeroen 
leidt ons te voet over een pad om-
ringd door bloeiende rododendrons 
en komen we weer uit bij een grote 
vijver. Jeroen: ‘ Dit is de zwemvijver, 
wanneer we in de zomermaanden 
vakantieweken voor jongeren orga-
niseren, worden op het grasveld de 
tenten opgezet en kunnen de kinde-
ren hier heerlijk zwemmen’, zo zegt 
Jeroen Hoppen. Hoe mooi kan de 
Achterhoek toch zijn, jammer dat we 
onze zwemspullen niet bij ons heb-
ben! Weer op het vertrekpunt terug, 
schenkt Jeroen koffie in een schuur 
annex kantoor, op 50 meter afstand 
van kasteel Zelle en vertelt hij uit-

voerig over zijn zelfstandige onder-
neming MAROPE, een afkorting van 
zijn vrouw Macha (MA), dochter Ro-
my (RO) en zoon Pelle (PE).
MAROPE is een (woon) zorgland-
goed en biedt jongeren en jong vol-
wassenen (vanaf 11 jaar) binnen de 
grenzen van het landgoed Zelle, op 
verschillende werkgebieden en in 
kleine groepen, arbeidsmatige en 
zinvolle dagbesteding, weekend - en 
logeeropvang aan. Jeroep Hoppen: 
‘Wij zijn gespecialiseerd in jongeren 
uit de Jeugdhulpverlening, Autisme 
Spectrumstoornissen en ADHD. Deze 
personen bieden we een dagbeste-
ding aan op het landgoed. Er kunnen 
dagelijks maximaal 5 tot 6 (jong) vol-
wassenen terecht. Wij hebben hier 
op het landgoed Zelle een werkgebied 
van 350 ha. Dat betekent een ver-
scheidenheid aan werkzaamheden 
en activiteiten en wat heel belangrijk 
is, heel veel afwisseling. Bijvoorbeeld 
bosbouw (bomen vellen, hout kloven, 
bospercelen uitdunnen). Daarnaast 
maken de jongeren zelf tuinmeube-
len en andere kunstwerken. Ze doen 
ook het onderhoud aan de wandel- en 
fietspaden. Verder wilgen knotten, 
houtwallen herstellen e.d.
Ze verrichten werkzaamheden in de 
moestuin, waarbij de oogst voor ei-
gen gebruik is en tot productie wordt 
verwerkt. De jongeren en jong vol-
wassenen doen alles in zijn of haar 
eigen tempo. Elke dag zijn er min-
stens twee tot drie begeleiders aan-
wezig. Mijn grootste voldoening is te 
constateren dat deze jonge mensen 

elke dag met een goed gevoel naar 
huis gaan. Dat zij het idee hebben 
dat zij zinvol bezig zijn geweest’, zo 
zegt Jeroen Hoppen. MAROPE bestaat 
sinds 2008. Jeroen Hoppen is al vanaf 
zijn schoolperiode werkzaam in de 
hulpverlening. Actief als voogd-ge-
zinshoofd voor jongeren in o.m. Den 
Haag, Arnhem en Zutphen. Verder 
heeft hij zich bezig gehouden met de 
begeleiding van jonge asielzoekers. 
Hen bijgestaan met het verkrijgen 
van vergunningen e.d.

Jeroen Hoppen: ‘Ik wil er niet teveel 
op ingaan, maar ik heb heel veel 
schrijnende toestanden meegemaakt. 
Ik heb desondanks veel dingen voor 
hun kunnen regelen. Het gaf een 
goed gevoel te merken dat zij blij wa-
ren dat je er voor hun was’, zo zegt 
hij. Na deze periode heeft Jeroen VO 
Management gestudeerd. Zegt hij: 
‘Van vroeger uit heb ik affiniteit met 
het boerenleven en zo ontstond bij 
mij de gedachte iets met jongeren te 
willen doen. Ik heb toen een concept 
bedacht en een locatie gezocht. In 
mijn plan was bewust ruimte gecre-
eerd om ook ‘Brandrode runderen‘ te 
kunnen houden. Uiteindelijk kwam 
ik in contact met Gerrit- Jan Liet, 
rentmeester op het landgoed Zelle. 
Hij zei in 2008 ‘ga maar beginnen’. 
Voor beiden (Zelle en MAROPE) een 
win-win situatie. Wij mogen hier 
verblijven in ruil voor het verrichten 
van werkzaamheden en onderhoud 
op het landgoed’, zo zegt Jeroen Hop-
pen. MAROPE is aangesloten bij Zorg-
boeren.nl, Jeugdzorgboerderijen, Ver-
eniging Zorgboeren Oost Gelderland 
(vzog.nl), Coöperatie Boer en Zorg en 
Calbris. 

Voor meer informatie zie 
www.marope.nl of www.zorgboeren.nl .

Woonzorgland voor jongeren / jong volwassenen

MAROPE: Gevestigd op landgoed Zelle

Vorden - Onderwijl hij zijn auto over smalle bospaadjes en dan weer 
over wat bredere zandpaden stuurt en wij langzamerhand gewend 
raken aan het ‘gehobbel‘, vertelt Jeroen Hoppen met groot enthousi-
asme over het schitterende natuurschoon , waar we doorheen rijden. 
Plotseling stopt Jeroen in ‘the middle of nowhere‘, aan de rand van 
enkele weilanden met in het midden een grote vijver.

Jeroen Hoppen.

Waarom een open tuin openstellen 
voor publiek? Gewoon om met men-
sen te delen in wat je mooi vindt. Hof 
te Ruurlo kent een aantal planten 
die men niet overal tegenkomt, bij-
voorbeeld en bonte en een rode vlier, 
bontbladige Solidago (Gulden roede) 
veel kleuren Clematis, kamperfoelie 
en rozen. En onder meer ook een 
bontbladige rode beuk. Er staan on-

geveer 1800 verschillende soorten 
planten in de ‘Cottage-achtige’ tuin, 
maar het is lastig tellen hoeveel er 
precies in staan. Wat men wel weet is 
dat men meer dan 350 verschillende 
soorten Hosta heeft. 

Die staan meest in pot zodat men er 
eindeloos mee kan schuiven. De tuin 
is ingedeeld door Buxus- en Taxusha-

gen en heeft diverse aparte doorkijk-
jes en hoekjes, daarom is het telkens 
weer verrassend. Ook zijn er een paar 
vijvers en diverse terrassen en bank-
jes. Hof te Ruurlo is een particuliere 
tuin rondom een gewoon 50-er jaren 
woonhuis naast de molen Agneta. 
De molen is van ver al te zien. Meer 
informatie kunt u ook nalezen op 
onze website www.hofteruurlo.nl. 
Toegang is gratis. De tuin is beperkt 
toegankelijk voor rolstoelen, rolla-
tors, en wandelwagens. De ingang 
van de tuin is te bereiken vanaf de 
Molenlaan.

Bijna elke week wel iets anders te zien

Open tuin Hof te Ruurlo
Ruurlo - Voorjaar betekent dat er bijna elke week wel iets anders te 
zien is in een tuin. Daarom stellen de eigenaren van de tuin ‘Hof te 
Ruurlo’ zondag 10 juni van 10.00 tot 17.00 uur hun tuin aan de Borcu-
loseweg 40 voor iedereen open.

WAT IS NU EEN CHIP?
Een chip is zo groot als een rijstekor-
rel en wordt eenmalig onder de huid 
geplaatst. De chip bevat een uniek 
nummer wat afgelezen kan worden 
met een speciale ‘chipreader’. Via de 
databank kan vervolgens het adres 
en telefoonnummer van de eigenaar 
worden achterhaald. Het is dan ook 
belangrijk dat deze adresgegevens 
correct zijn. Bent u onlangs verhuisd? 
Of heeft u een dier van iemand an-
ders overgenomen? Vergeet dan niet 
uw adresgegevens aan te passen bij 
de databank.   

HOE CONTROLEERT U DE 
¿REGISTRATIE VAN HET ¿CHIP-
NUMMER?
Er bestaan diverse databanken waar-
op huisdieren geregistreerd staan. 
Nadat uw huisdier bij De Graafschap 
Dierenartsen van een chip is voor-
zien, wordt de registratie door uw 
dierenarts verzorgd bij de Nederland-
se Databank Gezelschapsdieren. Om 

de gegevens te controleren kunt u
kijken op www.chipnummer.nl. Hier
vult u het chipnummer van uw huis-
dier in. Deze kunt u vinden in zijn/
haar vaccinatieboekje of paspoort. Na
het invullen van het nummer ziet u
of uw dier bekend is bij een van de
databanken. Als u doorklikt naar de
betreffende databank, kunt u de ge-
gevens controleren. Met name is een
juist telefoonnummer van belang. 

HEEFT U EEN HOND OF KAT, 
MAAR IS DEZE NOG NIET 
GECHIPT? 
Tijdens de actiemaand juni krijgt u
bij De Graafschap Dierenartsen  kor-
ting op het chippen van uw huisdier.
Komt u alleen voor het chippen? Dan
wordt er geen consult berekend! Voor
het maken van een afspraak zijn wij
op werkdagen bereikbaar van 08.00
uur tot 17.00 uur op tel. 0575-587888.
Voor meer  informatie kunt u ook kij-
ken op onze website 
www.degraafschapdierenartsen.nl.

Juni chipmaand!
Vorden - Al enkele jaren ondersteunt De Graafschap Dierenartsen de
Juni chipmaand van het LICG. “ Maak van je dier geen asielzoeker,
chip je dier!” luidt de slogan vanuit het Landelijk Informatie Centrum
Gezelschapsdieren. Ook dit jaar ondersteunt de dierenartspraktijk de
actiemaand. Tijdens de zomermaanden knijpen er namelijk regelma-
tig huisdieren tussenuit. Door middel van een chip kunnen deze die-
ren sneller met hun baasje herenigd worden. Voor de honden, katten
en fretten die naar het buitenland gaan, is een chip verplicht!
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PV DE KOERIER ZELHEM 
Op 26 mei vlogen 219 duiven van 19 
deelnemers vanuit CHIMAY. De dui-
ven van De Koerier werden om 08.30 
uur gelost. Uitslag: J. Wassink (3/12) 
1 29 48, H. Wassink (15/24) 2 4 5 6 
7 13 14 15 17 18 27 36 37 39 55, A. 
Kamperman (10/16) 3 8 11 12 16 26 
30 33 34 53, J. Reindsen (6/13) 9 10 
19 23 38 52, F. Meijerman (1/9) 20, 
Comb. Menkhorst (4/10) 21 44 46 54, 
R. van Aken (1/11) 22, W. Meijerman 
(1/9) 24, M. Velthorst (2/10) 25 32, M. 
Burghout (2/8) 28 43, H. Eenink (3/16) 
31 42 51, H. Niesink (2/22) 35 50, W. 
Massen (1/5) 40, R. Jansen (1/4) 41, S. 
Gemmink (2/6) 45 49, G. Dijcker (1/15) 
47. 
Zaterdag 2 juni werd door 203 dui-
ven van 18 deelnemers gevlogen van-
uit NANTEUIL LE HAUDOUIN, met 
de lossing om 09.15 uur. Uitslag: H. 
Wassink (15/22) 1 2 6 7 9 10 20 23 24 
25 30 31 46 47 48, J. Wassink (8/12) 3 
5 12 14 21 26 27 33, H. Eenink (3/12) 
4 18 37, J. Reindsen (3/11) 8 13 38, 
W. Meijerman (3/9) 11 32 42, S. Gem-
mink (1/5) 15, R. van Aken (5/11) 16 28 
35 50 51, Nick Chevalking (1/8) 17, M. 
Velthorst (3/11) 19 22 34, W. Massen 
(1/6) 29, H. Niesink (1/22) 36, F. Meijer-
man (1/13) 39, J. Berendsen (1/20) 40, 
Comb. Menkhorst (1/14) 41, G. Dijc-
ker (2/7) 43 45, M. Burghout (1/9) 44, 
E. te Pas (1/7) 49. 

PV VORDEN 
De leden van PV. Vorden konden 
vorig weekend, op 26 mei aan 2 
vluchten deel nemen. Was er zater-
dag morgen de Vitesse vlucht vanuit 
CHIMAY van ongeveer 266 km tot 
Vorden. De duiven werden om half 9 
gelost en het was Ashley Eykelkamp 
die een van zijn duiven om 12.21 op 
klep zag vallen en hier de bloemen 
mee veilig stelden. Uitslag Vitesse 
Chimay: Ashley Eykelkamp (4/4) 1 4 
8 17, R. de Beus (3/5) 2 11 28, H.B.M. 
Hoksbergen (3/9) 3 9 20, D.J. Gotink 
(3/5) 5 13 16, E. Bruinsma (2/2) 6 21, 
Marc Tiemessen (6/7) 7 18 19 25 26 
27, H.J Stokkink (4/15) 10 15 22 23, 
W.J.S. Verbeek (2/8) 12 29, Comb. J. 
Meijer&Zoon (2/42) 14 24. Europoule 
pr 1 Ashley 2e get; Attractie 27-20-4; 
Gewonnen 27-20-4. 
Dan was er nog de 1 daagse vlucht 
vanuit PITHIVIERS met 525 voor de 
vleugels alwaar geen gemakkelijke 
opdracht. Wederom was A. Eykel-
kamp die zij het nipt, de zege naar 
zich toe trok. Al met al twee mooie 
vluchten waar de duiven echt moes-
ten werken voor de kost. Uitslag 
1 daagse vlucht Pithiviers: Ashley 
Eykelkamp 1 4 10 13 15 18 19, Comb. 
J. Meijer&Zoon 2 6, H.B.M. Hoksber-
gen 3 5 8 20 21, T.J. Berentsen 7 12 17 
22 23, A. Kappert 9, E. Bruinsma 11, 
Marc Tiemessen 14 16. 
Afgelopen weekend, op 2 juni, ging 
er voor de fond liefhebbers ook hun 
progamma van start. Met een vlucht 
vanuit AURILLAC, dit ligt in Zuid 
Frankrijk, met een afstand van 845 
km een hele kluif. Met een storing op 
de grens met België duurde het dan 
ook lang voor zich de eerste duiven 
in Vorden melden. Het was met een 
dubbelslag voor Henk Stokkink een 
moeizaam verlopen concours. Maar 
Henk was met deze opsteker wel in 
zijn nopjes. Uitslag: H J Stokkink 1 2 
5, M Tiemessen 3, Comb J Meijer en 
Zn 4 6, F T Hummelink 7. 
Dan hadden we nog de midfond 
vlucht vanaf NANTEUIL LE HAUD-
OUIN met een lossing om 9.15 uur. 
Ook deze duiven gingen op weg naar 
hun hok in Vorden e.o. Met een af-
stand van 418 km zowaar een hele 
klus, door de noordnoordwesten 
wind moest er hard worden gewerkt. 
Ditmaal was het Hans Hoksbergen 
die met 1 en 2 de hele meute de baas 
was. Uitslag: H.B.M. Hoksbergen 1 2 
6 7 8 28 29 31 34 35 36, Ashley Eykel-
kamp 3 4 11 13 15 16 21 26 30 33 
37, Comb. J. Meijer&Zoon 5 9 39, H.J 

Stokkink 10 20 23 25, R. de Beus 12
24, D.J. Gotink 14 17, Marc Tiemessen
18 19 22 27 32, E. Bruinsma 38. 

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
Het weekend zaterdag 26 mei ston-
den er twee vluchten op het program-
ma, te weten POMMEROEUL (248 km)
voor de Vitesse en ORLEANS (550 km)
voor de Eendaagse Fond. Beide vluch-
ten werden gelost om 7.00 uur. Op
deze zonovergoten dag met een Oos-
tenwind en 25 graden zouden onze
gevleugelde vrienden er een hele
kluif aan hebben. Dit lukte Ria Lu-
esink met de eerste vier prijzen van 
Pommeroeul als beste. Uitslag Vitesse
Pommeroeul: Ria Luesink (10/11) 1 2
3 4 10 11 14 16 22 25, Hendriks P.R.J.
(11/39) 5 6 7 12 13 15 27 36 40 41 44,
Hulshof H. (5/8) 8 20 28 35 43, Kelder-
man G.H.H. (4/9) 9 24 26 33, Dieks H.
(3/13) 17 21 38, Stoel G. (7/11) 18 19 23
29 30 31 32, Wiggerink H. (3/20) 34 39
42, Boesveld J. (1/57) 37. 
Door een toenemende wind zou Or-
leans pittig worden met 550 km voor
de vleugel en het was om 16.00 uur
dat de winnaar zich meldde, opnieuw
bij Ria Luesink. Mooiere zaterdag kun
je niet treffen, volgende week nieuwe
ronde nieuwe kansen voor een ieder.
Uitslag Eendaagse Fond Orleans: Ria
Luesink (2/2) 1 2, Hulshof H. (1/4) 3, 
Boesveld J. (1/11) 4, Tankink TH.H.M.
(2/4) 5 6, Hendriks P.R.J. (2/6) 7 8. 
Op zaterdag 2 juni vlogen de duiven
van PV De IJsselbode de tweede Mid-
fond vlucht van dit seizoen. De duiven
werden gelost om 9.45 uur in NAN-
TEUIL LE HAUDOUIN bij een Noord-
oostenwind. Het werd een vlucht met
flinke verschillen in de tijd van thuis-
komst. De duif die met voorsprong
het snelst was, van H. Hulshof, werd
geklokt om 15.38 uur. Uitslag: Huls-
hof H. (1/10) 1, Hendriks P.R.J. (15/37)
2 8 9 13 17 20 25 27 30 34 36 37 38 39
40, Stoel G. (4/11) 3 4 7 29, Ria Luesink
(8/14) 5 6 11 12 14 22 23 24, Dieks H.
(3/12) 10 26 32, Wiggerink H. (3/19) 15
16 33, Boesveld J. (4/43) 18 19 28 31,
Tankink TH.H.M. (1/6) 21, Kelderman
G.H.H. (1/8) 35. De bloemenprijs viel
op de 29e plaats: G. Stoel 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
Op zaterdag 26 mei werden twee
vluchten vervlogen. Vanuit PITHI-
VIERS werden 53 duiven van 10 deel-
nemers gelost om 7.00 uur. De duif
van R. Koers was het snelst met een
snelheid van 1045 mpm. Uitslag: R.
Koers (6/10) 1 2 4 6 11 13, W. Jansen
(1/6) 3, A.H.J. Peters (2/8) 5 8, G. Kem-
pers (2/4) 7 9, C. Te Stroet (1/9) 10, J.
Teunissen (1/5) 12. 
Eveneens op 26 mei vlogen de duiven
van Steeds Sneller vanuit CHIMAY. 
Om 08.30 uur werden 214 duiven van
16 deelnemers gelost bij oostenwind
kracht 3. De snelste duif was van L
Te Stroet en maakte een snelheid van
1173 mpm. Uitslag: L Te Stroet (17/26)
1 4 7 8 9 12 16 17 21 26 28 38 39 40 
41 49 50, G. Kempers (15/21) 2 3 5 6
10 13 18 20 23 24 30 34 42 44 47, W.
Jansen (3/6) 11 22 29, G. Duitshof (3/9)
14 15 27, A.H.J. Peters (6/29) 19 36 37
45 53 54, V.C.J. van Melis (2/9) 25 33,
W. Willemsen (2/4) 31 46, R. Koers
(2/10) 32 43, W. Brom (2/23) 35 51, C.
Te Stroet (1/8) 48, J. Teunissen (1/8) 52.
Zaterdag 2 juni vlogen de 143 duiven
van 13 deelnemers van Steeds Sneller
vanuit NANTEUIL LE HAUDOUIN. De
duiven werden gelost om 09.15 uur.
De snelste duif was van L. Te Stroet
die met een snelheid van 1201 mpm
om 14.51 uur het hok bereikte. Uit-
slag: L Te Stroet (11/22) 1 3 5 7 8 11
12 15 17 24 33, G. Kempers (9/19) 2 4
20 21 27 28 29 31 32, E. Koers (2/11) 6
18, V.C.J. van Melis (2/14) 9 10, C. Te
Stroet (5/9) 13 16 26 30 35, G. Duit-
shof (3/6) 14 19 23, S.E.J. Bergervoet
(1/5) 22, H. Hekkelman (1/6) 25, J. Teu-
nissen (1/4) 34, W. Jansen (1/8) 36.

D u i v e n b e r i c h t e n 

26 mei en 2 juni
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronckhorst, PV De Koerier uit Zelhem, PV De
IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo
Gld. Zaterdag 26 mei werd gevlogen vanuit Pommeroeul, Orleans, Chi-
may en Pithiviers en zaterdag 2 juni vanuit Nanteuil le Haudouin en
Aurillac.

Het merendeel van de kinderen doet 
ook dit jaar weer mee. In totaal heb-
ben zich nu 29 kinderen opgegeven. 

Wie het leuk lijkt om nog mee te 
doen of vergeten is zich op te geven, 
het aanmelden kan alleen deze week 

nog. Opgeven kan via kocbronck-
horst@gmail.nl.Op 16 juni is de eer-
ste rondgang en op 18 augustus bij 
Camping De Warnstee te Wichmond 
de eindkeuring. Voor de kinderen 
die zich tot nu toe hebben opgege-
ven heel veel succes samen met het 
kalfje!

Kalveropfokclub Bronckhorst

Regio - Op de foto staan alle kinderen die vorig jaar mee hebben ge-
daan met de Kalveropfokclub Bronckhorst. De eindkeuring was een 
fantastische dag. De kinderen gingen met prijzen en enkele presentjes 
tevreden naar huis.

De kinderen van de KOC Finale 2011.

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

Voor het maken van hapjes tot het le-
veren van een buffet of de complete 
organisatie van uw feest kunt u te-
recht. In de afgelopen 10 jaar is Sin-
dy’s Catering een begrip geworden in 
de gemeente Bronckhorst maar ook 
in de buurtgemeentes. Dagelijks  le-
vert Sindy’s Catering zo’n 250 tafel-
tje dekje maaltijden en voorziet vele 
bedrijven van overwerkmaaltijden 

en lunches. Het bedrijf is de afgelo-
pen jaren sterk gegroeid, gelukkig 
hebben ze een hecht en enthousiast 
team van keukenmedewerkers en 
chauffeurs in dienst anders zou dit 
niet mogelijk zijn.

Om het 10-jarig bestaan te vieren 
houden ze op zaterdag 9 juni een 
open dag met diverse proeverijen van 

streekproducten, en is het mogelijk 
om een kijkje in de keuken te nemen, 
tevens vindt de lancering van het kin-
derkookcafé plaats.

De open middag is van 14.00 tot 17.00 
uur en iedereen is van harte welkom 
bij Sindy’s Catering aan de broekweg 
5 in Hengelo.
Voor meer informatie kijk op www.
sindyscatering.nl
Zie ook de advertentie elders in de 
krant.

10-jarig bestaan Sindy’s Catering

Hengelo - Het is alweer 10 jaar geleden dat Sindy’s Catering werd opge-
richt.Wat begonnen is als hobby is de afgelopen jaren uitgegroeid tot 
fullservice cateringbedrijf met 22 mensen in dienst.



De afdeling Berkelland/Haaksbergen 
e.o. behaalde fantastische resultaten 
t.w.: in de ere-klasse een eerste plaats, 
(dus regionaal kampioen) voor Ina 
Postel uit Wichmond met een totaal 
van 227,5 punten en Bianca Ems-
broek uit Eibergen een tweede plaats 

met 206 punten. In de A-select klasse 
een tweede plaats voor Els Prinsen 
uit Haaksbergen met een totaal van 
221,5 punten. In de A-klasse verover-
de Lidy van Telgen uit Deventer een 
eerste plaats met 221,5 punten
Het bloemwerk bestond uit twee op-

drachten, een verplicht stuk en een 
thema stuk. Er waren veel stukken 
te bewonderen. Verrassend hoe de 
combinatie van bloemen, groente en 
fruit werden verwerkt. De wedstrijd 
werd gehouden op en rond de bloe-
menzaak Wijnbergen in Laren die dit 
jaar het 50 jarig jubileum viert. Het 
gemaakte bloemwerk werd op zater-
dag en zondag tentoongesteld in de 
winkel van Wijnbergen.

Regionaal kampioenschap bloemschikken

Ina Postel uit Wichmond
kampioen

Vorden - Afgelopen weekend werden in Laren de regionale kampioen-
schappen Bloemschikken Oost Nederland gehouden. Het thema was: 
Wijnbergen, groente fruit en bloemen.

Toen ik uit de auto stapte, zag ik nog 
net de trekker met aanhanger van 
mijn buurman de hoek om gaan. 
Bovenop twee dames met een hoofd-

doekje op. Snel ben ik naar binnen 
gerend en heb mijn fotocamera opge-
haald. Ik moest dit vastleggen, geen 
twijfel mogelijk!

Het was een heerlijke avond. Zacht 
weer, niet te warm. Op de Steenkamp 
werd het hooi naar binnen gehaald. 
De foto spreekt voor zich. 

Marie-Thérèse Kleijberg, Vorden.

Lezers schrijven, buiten verantwoording van de redactie

Juni-hooimaand

Vorden - Afgelopen dinsdagavond kwam ik rond half 7 thuis. Ik had 
mijn jongste zoon naar de voetbaltraining gebracht.

Alle drie adviseren ze met veel en-
thousiasme de klanten bij Visser
Mode.

12½ jaar bij Visser Mode

Vorden - Gerdien Hendriksen, 
Toos Wentink en Annelies Mee-
kes hebben afgelopen tijd hun 
12½-jarig jubileum gevierd.

Mariet Lems schreef een prachtig po-
etisch programma naar aanleiding 
van de schilderijen van Cora Vries. De 
muzikale omlijsting van Victor Vet, 
Robert Vermeulen en Josée van der 
Staak sloot naadloos aan op de prach-
tige taal en de geprojecteerde beelden 
van de schilderijen. Van heinde en 

verre waren er ‘zwervelingen’ geko-
men om deze voorstelling in het the-
ater te Linde mee te maken. 

De reacties van het publiek waren 
bijzonder positief. Binnenkort is er
op de webstek www.tom-vorden een
bloemlezing van dit optreden te zien.

Zwervelingen in TOM

Vorden - Op vrijdag 1 juni was het ‘Vrijdag uit de Kunst’ in Vorden
met als afsluiter van de dag de voorstelling ‘Zwervelingen’ in Theater
Onder de Molen.
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De strijd om de plaatsen 3 t/m 8 was 
ook zeker spannend te noemen. Pax 

B1 eindigde op de 3e plaats door van 
HC’03 B1 te winnen. Verder in de 

eindrangschikking werd Halle B1 5e, 
SBC ’05 B1 6e, Zelhem B1 7e en Zelos 
B2 8e. 

Door de medewerking van de Graaf-
schap werden de spelers van het toer-
nooi ook individueel beoordeeld op 
hun prestaties. In die strijd werd Mai-
kel Theunissen van Pax B1 gekozen 
tot beste speler van het toernooi. Hij 
kreeg een fraaie beker en mocht uit 
handen van Richard Roelofsen van 

de Graafschap een shirt in ontvangst 
nemen. 
Bij het uiterst sportief verlopen toer-
nooi werd het team Zelhem B1 tot 
sportiefste ploeg gekozen. Het team 
ontving de bijbehorende beker uit 
handen van dhr. Huntelaar van het 
CDA in de gemeente Bronckhorst. 
De Graafschap keeper Pepijn Teloh 
stond ‘tussen de palen’ bij de penalty-
bokaal, die werd gewonnen door het 
team van Zelos B1. De beker daarvoor 

werd uitgereikt door dhr. Peppelman
van de PvdA, afdeling Bronckhorst. 
De organiserende voetbalvereni-
ging v.v. Zelhem kijkt terug op een
uiterst geslaagd toernooi. Dankzij 
hoofdsponsor Rabobank, subsponsor
Totaalsport.nl en alle overige sponso-
ren, maar vooral ook alle vrijwillige 
medewerkers en uiteraard het pu-
bliek was het een prachtige promotie
voor het jeugdvoetbal in de gemeente
Bronckhorst.

Geslaagd Bronckhorst B Jeugd voetbaltoernooi

Zelhem - De vierde editie van het Bronckhorst Jeugd voetbaltoernooi 
(dit jaar voor B-juniorenteams, dat op zaterdag 2 juni werd gespeeld, 
is gewonnen door Zelos B1. In een boeiend en sportief toernooi met fi-
nales onder leiding van topscheidsrechter Serdar Gözübüyük speelden 
de teams van Zelos en Wolfersveen in de finale. Zelos wist de wedstrijd 
te winnen. Op de foto de opkomst van de teams voor de finale met het 
arbitrale trio voorop. De wisselbeker werd door burgemeester Henk 
Aalderink van de gemeente Bronckhorst aan de aanvoerder van Zelos 
B1 overhandigd.

Roel en Marja Coenen wonen bijna 
twee jaar in hun woning net buiten 
de kern van Hengelo Gld. “We heb-
ben het huis gekocht omdat we het 
leuk vonden om buiten te wonen en 
er veel grond omheen zit,” vertelt 
Roel. Hij kreeg, eenmaal in Hengelo 
wonend en zijn auto van de Dieren-
kliniek Zutphen daar geparkeerd 
stond, vaak ‘over de heg’ een vraag 
over de zorg van een dier. Daardoor 
ontstond het idee om aan huis een 
dierenkliniek te realiseren. “Ook 
campinggasten van hier uit de buurt, 

komen naar ons toe,” vertelt hij. “En 
dan is Hengelo weer makkelijker be-
reikbaar dan de stad Zutphen.”
Ze zijn overigens snel te vinden. “We 
hebben een goed herkenningspunt, 
als mensen ons zoeken,” lacht Marja. 
“We staan in het dorp al bekend als 
de Kinderboerderij. Veel mensen fiet-
sen en wandelen hier lang en stoppen 
even om naar de dieren te kijken.” 
Roel en Marja hebben varkens, gei-
ten, kippen, schapen en paarden.
Roel Coenen volgde de studie Dier-
geneeskunde. Hij werkte zo’n vijf 

jaar bij de specialisten van de Spoed-
kliniek voor Dieren die destijds aan 
de Weesperzijde in Amsterdam was 
gevestigd. Daar leerde hij veel vaar-
digheden over de kleine gezelschaps-
dieren, waaronder ook konijnen. “Ik 
heb daar een opleiding voor gevolgd 
in Duitsland. Daarmee kun je meer 
aanbieden.” Daarna werkte hij nog 
in Belgisch Antwerpen, Amerikaans 
Colorado en het Achterhoekse Lich-
tenvoorde.

In Zutphen nam hij zes jaar gele-
den de dierenartsenpraktijk aan de 
Laarstraat over, een pand met een 
bescheiden voorgevel van 4 meter, 
maar met veel ruimte binnen “Het 
is een grote praktijk geworden, maar 
laagdrempelig en met goede service.” 
Drie jaar geleden startte hij met het 

thuisbrengen van zakken huisdieren-
voer met zijn busje. “Het is mijn ma-
nier van werken,” lacht Roel. “Maar 
het is een van de speerpunten van 
mijn service.” 

Zijn vrouw Marja vult aan: “Je kunt 
er ook een stukje advies aan koppe-
len. Je kunt het gewicht van de hond 
of kat beter bijhouden. De mensen 
lopen gemakkelijk binnen om even 
te wegen. We houden een patiënten-
kaart bij en op basis daarvan kunnen 
we met de mensen bespreken om iets 
meer of minder voer of toch een an-
der voersoort te geven.”

Marja Coenen is in de zaak gekomen 
en is druk met de administratie. “Dat 
is leuk, je bent aan het werk met een 
gezamenlijk doel,” vindt ze. “Ik had 
hiervoor een baan in Doetinchem 
als vestigingsmanager, maar dat was 
niet meer te combineren.” 

De voormalige varkensschuur die 
naast het huis staat, was groot ge-
noeg om een tweede vestiging van 
zijn dierenartspraktijk te realiseren. 
Zo’n 50 vierkante meter ervan werd 
geheel verbouwd. “Deze ruimte is 
toereikend voor gezelschapsdieren,” 
legt Roel uit. “Alles is opgebroken, 
er moest nieuw gas, riool en stroom 
naar deze schuur. De stratenmaker 
begint dadelijk.”

Er zijn al wat mensen met hun dieren 
ontvangen in de nieuwe praktijk, die 

bestaat uit een ruime wachtruimte, 
een spreekkamer en operatiekamer. 
“Volgende week wordt de volledige 
OK ruimte ingericht met alle appara-
tuur.” Alle zorg zal dan ook in Hen-
gelo kunnen worden gegeven. “Het 
is een zelfstandig functionerend be-
drijf, wat in Zutphen is, is ook hier.
Ik vind dat het zo hoort.” 

Welke dieren hij behandelt, is duide-
lijk: “Alles wat een aaibaarheidsfactor
heeft en kleiner is dan 150 kilogram,”
lacht hij. “Alle gezelschapsdieren
dus. Het gros zijn honden, katten, 
konijnen en cavia’s. Wat ik eigenlijk
in deze streek mis, zijn de amfibieën,
reptielen en vogels.” Want ook die 
dieren kan hij goed verzorgen en be-
handelen. 

“Zieke dieren behandelen en opere-
ren is maar een klein deel van het
werk. De dagelijkse gang van zaken
is het meeste werk,” doelt Roel op het
wegen of enten van de huisdieren en
dergelijke. “Dat vergt ook energie en
inzet. Maar de afwisseling is het leu-
ke van het werk.” 

Voor nu gaat Roel Coenen de beide
praktijken runnen. Dit kan omdat in
beide praktijken op afspraak gewerkt
wordt. Telefonisch is hij 24 uur per 
dag, 7 dagen per week bereikbaar
voor spoed. Voor overige vragen of
het inplannen van afspraken is de
praktijk de hele dag onder kantoor-
tijden bereikbaar. 

Geopend in Hengelo Gld.:

Dierenkliniek Bronckhorst

Hengelo - Begin juni heeft dierenarts Roel Coenen zijn tweede dieren-
artsenpraktijk geopend. Dierenkliniek Bronckhorst is gevestigd aan 
de Slotsteeg nummer 5. “We zijn laagdrempelig en servicegericht,” 
zegt hij. “Eerlijk en oprecht proberen we te helpen met de zorg van 
het dier.” De Dierenkliniek Zutphen zit in het centrum van Zutphen 
aan de Laarstraat, Dierenkliniek Bronckhorst is bij hem aan huis.

Roel en Marja Coenen bij hun nieuwe Dierenkliniek Bronckhorst in Hengelo Gld.

Tijdens de poulewedstrijden won 
TTV Vorden alle wedstrijden en werd 
het op basis van de minste waarschu-

wingen, poulewinnaar. De nummers
1 t/m 4 plaatsten zich vervolgens voor
de halve finale. ( Vorden behaalde in
de poulewedstrijden net als Veense-
boys A 28 punten, 3 Vison Bison 24
punten en 4 Valleitrekkers 18 punten
). Vorden won toen van de Valleitrek-
kers en Vios Bison uit Beltrum won
van Veenseboys A. Door een overwin-
ning op Valleitrekkers werd Veense-
boys derde. Bij de TTV Vorden was
men uiterst content met de zilveren
plak. Op zondag 24 juni wordt de NK
in klasse 640 kg en 720 kg gehouden.

T.T.V. Vorden tweede
tijdens NK
Vorden - Het team van de Touw-
trekvereniging Vorden ( TTV ) 
heeft afgelopen weekend deelge-
nomen aan de kampioenschap-
pen van Nederland welke in 
Woudenberg werden gehouden. 
Het Vordense team bereikte in de 
gewichtsklasse 680 kg de finale 
maar verloor toen van Vios Bison 
uit Beltrum.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Zied
 A1 Zij. “Piene in de zied”.
 A2 “An de zied”, aan de kant. “Jongens, gaot is an de zied”.

 B. Roggenbouw; “In de roggenbouw”. In de oogsttijd.
  “In de roggenbouw hef de boer gin tied van praoten”.

 C. Foekepot; “Met verslaovend gaot de kindere langs de huze 
met de foekepot, ze zingt dan “Foekepotteri’j,  foekepotteri’j, 
geef mi’j ’n centjen dan gao ’k veurbi’j,  ’k hebbe al zo lange 
met de foekepot elopen, ’k heb gin geld um brood te kopen, 
foekepotteri’j foekepotteri’j, geef mi’j ’n centjen dan gao ’k 
veurbi’j

Op die manier lukte het hem ook om 
zijn opvolging te regelen. Hij over-
tuigde Jan Willem Drijver ervan dat 
in deze tijd een 70-jarige volkomen 
toekomstbestendig is. Sinds 8 mei 
hanteert Jan Willem Drijver bij D66-
Bronckhorst de voorzittershamer, 
in het bestuur bijgestaan door pen-
ningmeester Rien Wabeke die zijn 
functie continueerde. Voorlopig vult 
Drijver ook de secretarisplek. Maar 
voelt u affiniteit met deze partij en 
zoekt u zinvolle werkzaamheden op 
vrijwillige basis? Kom een keer vrij-
blijvend kennismaken, neem contact 
met ons op, bijvoorbeeld via telefoon 
0575- 555783 . Eén van de taken van 
het bestuur is het organiseren van de 
campagne voor de gemeenteraads-
verkiezingen en dat is eens in de vier 
jaar; de eerstvolgende keer is dat in 
2014. 

WAAR STAAN WIJ VOOR? 
Op allerlei plekken zijn de uitgangs-
punten van D66 te vinden, bij-
voorbeeld op www.d66.nl of www.
d66bronckhorst.nl. Toch willen we
graag als bestuur onze uitgangsposi-
tie benadrukken. De D van D66 staat
zoals bekend voor ‘democraten’. De-
mocratische controle van de over-
heid staat vanaf de oprichting van
de partij hoog in haar vaandel, zie
de voorkeur voor een gekozen rege-
ringsleider, voor een gekozen burge-
meester en voor de mogelijkheid van
referenda over onderwerpen die de 
bevolking bezig houden. Zoveel ver-
warring als over de geplande bomen-
kap in Vorden-centrum is toch onno-
dig? In Zwitserland is een lokaal re-
ferendum over zo’n onderwerp heel
gewoon .Het gemeentebestuur moet
momenteel - helaas - harde keuzes
maken bij haar subsidiebeleid. Cre-
eer draagvlak daarvoor via directe
raadpleging van de bevolking. Ge-
meenteraadsleden hebben graag con-
tact met hun kiezers. De D66-fractie
heeft de afgelopen tijd onder andere
‘denktankbijeenkomsten’ gehouden 
met haar leden, houdt openbare frac-
tievergaderingen op locatie en op het
gemeentehuis. De fractie neemt deel
aan allerhande bijeenkomsten van
organisaties, verenigingen en poli-
tiek. Het initiatief van de PvdA om via
internet contact te leggen tussen bur-
ger en gemeenteraad verdient navol-
ging en zou misschien wel door alle
fracties gezamenlijk kunnen worden
ingevoerd. 

Bestuur D66 Bronckhorst

Vorden - Na 6 jaar voorzitterschap 
van de afdeling Bronckhorst van 
D66 te zijn geweest, kon Paul 
Valk deze functie qua tijdbeste-
ding niet langer combineren met 
zijn reguliere werkkring. Op de 
algemene ledenvergadering heeft 
hij zijn ontslag ingediend. Paul 
was de afgelopen jaren tevens se-
cretaris a.i. De afdeling had aan 
hem een zeer energieke en altijd 
optimistische voorzitter die zeer 
overtuigend kon opereren wan-
neer het ging om het vinden van 
mensen voor de klussen die er nu 
eenmaal soms in een partij ge-
klaard moeten worden.

Nieuwe voorzitter voor D66 
- Bronckhorst

Het eerste project dat door de KJH 
Foundation is gesponsord is een 
kleedkamer van HC ‘03. De vereni-
ging die is ontstaan uit Huntelaars 
eerste club H en K en Drempt Voor-
uit. De foundation gaat op zoek naar 
ideeën van jongeren voor verbetering 
van de verenigingen op het gebied 
van duurzaamheid, gezondheid en 
samenwerking. De ideeën worden 
door de jongeren zelf uitgewerkt en 
uitgevoerd. De doelstelling is binnen 
3 jaar een bedrag van €500.000 euro 
per jaar beschikbaar te stellen voor 
deze projecten. Jongeren tussen 6 en 
21 jaar kunnen per 1 juni 2012 een 
eigen project indienen via www.klaa-
sjanhuntelaarfoundation.com.

‘Als je iets wilt, ga er dan voor’
Klaas Jan Huntelaar, opgegroeid in 
een sociaal bewogen gezin, kwam 
door zijn voetbalcarrière in aanra-
king met roem, aandacht, pers en 
luxe. Hij werd hij zich bewust van 
de kansen die hij had gekregen van 
de club waarvan hij lid was. Ook 
leerde hij wat er in de wereld te be-
reiken is als je gedreven en gepassi-
oneerd bent. De interesse van Klaas 
Jan Huntelaar voor de maatschappij, 
zijn overtuiging dat bewustzijn nodig 
is om verbeteringen na te streven en 
zijn motto “als je iets wilt, ga er dan 
voor” vormen de basis van zijn Foun-
dation. 

Inspirator
Klaas Jan Huntelaar gelooft in de 
kracht van jongeren. Als kind heeft 
zijn eigen passie voor voetbal hem 

ver gebracht. In de Klaas Jan Hun-
telaar Foundation zijn jongeren die 
zich inzetten voor een goed doel, de 
ambassadeurs van de Foundation. 
Als voorbeeld van menig jong voet-
baltalent wil Klaas-Jan Huntelaar 
met zijn Foundation een inspirator 
zijn voor jongeren die zich willen in-
zetten. Jongeren kunnen voor elkaar 
een voorbeeld zijn om zich in te zet-
ten voor een betere samenleving. De 
KJH Foundation doet een oproep aan 
jeugdleden van amateur voetbalclubs 
om hun wensen voor een “betere” 
vereniging in te dienen en te realise-
ren als project.

Projecten
Om in aanmerking te komen voor 
steun van de KJH Foundation, moet 
het project voldoen aan de volgende 
eisen:

verbetering van de voetbalclub - of 
vereniging

-
lijk belang en betreft niet alleen de 
aanschaf van materialen

een van de thema’s Aarde, Lichaam 
& Geest en/of Team

-
teurvoetbalvereniging/club organi-
satie onderschreven en /of medege-
financierd. 

Voor meer informatie mail naar 
info@klaasjanhuntelaarfoundation.
com. 

Of kijk op www.klaasjanhuntelaar-
foundation.com

Klaas-Jan Huntelaar lanceert 
eigen foundation

Drempt - Het ene moment speel je een interland met het Nederlands 
elftal in stadion De Kuip, even later sta je op de ook mooie accom-
modatie van HC ‘03 in Drempt. Welkom in het leven van Klaas-Jan 
Huntelaar. Donderdag 31 mei een dag na de wedstrijd tegen Slowakije 
lanceerde topspits en jongen van de streek in zijn oude vertrouwde 
omgeving de Klaas Jan Huntelaar Foundation. Ook tv-presentator 
Wilfried de Jong was bij de lancering aanwezig. De organisatie gaat 
jongeren, die lid zijn van een amateur voetbalclub, helpen om wensen 
voor hun verenigingen te realiseren.

Tv-presentator Wilfried de Jong en topvoetballer Klaas-Jan Huntelaar slaan de handen ineen tijdens de lancering van de Klaas Jan 
 Huntelaar Foundation in de kantine van HC ‘03.

Bij de masters 50+ reed de Wichmon-
der Rudi Peters naar een verdienstelij-
ke 8e plaats, bij de Masters 40+ werd 
Peter Makkink uit Hengelo 11e , Jan 
Weevers 18e en de Vordenaar Eric 
de Greef 22e . Martin Weijers uit s’ 
Heerenberg behaalde een 32e plaats 
en Chris Limpers uit Vorden eindig-
de hier als 34e. Winnaar werd Edwin 
Ophof uit Raalte.Bij de Elite mannen 
reed het gehele Kanjers voor Kanjers 
team mee, zij hadden de cours vol-
ledig in de hand. Winnaar werd dan 

ook de Kanjer Mark Olieman uit En-
schede, de Kranenburgse Kanjer en 
RTVer Simon Bargeman werd uitein-
delijk keurig 14e.
Ook reden de Kanjers afgelopen za-
terdag een ploegentijdrit voor club-
teams, zij werden daar derde, win-
naar werd de NWV Groningen. RTV’ 
er Rens te Stroet rijdend voor het 
Pielsteam , reed in Frankrijk de Tour 
De Gironde, waar hij een goede wed-
strijd reed en veel buitenlandse erva-
ring opdeed. Thijs v Amerongen reed 

een driedaagse op de Mountainbike ( 
the Benelux tour ), hij reed de eerste 
etappe naar een 5e plaats, de tweede 
dag werd hij 3e en de derde etappe 
moest hij afstappen vanwege mate-
riaal pech. Voor Thijs was deze tour 
een goede manier om zijn conditie op 
een goed niveau te houden . De Hen-
geloer Felix Wolbert reed in een crite-
rium in Rhenoy naar een 27e plaats, 
winnaar werd daar de veldrijder Eddy 
van IJzendoorn uit Tiel.Op 24 Juni 
zullen in Vorden vele RTVers aan het 
vertrek staan in de Rabo Ronde van 
Vorden. Ook zal er deze dag een Rabo 
Dikke Banden Race zijn voor de jeugd 
van 7 t/m 12 jaar. De inschrijving kan 
tot een half uur voor aanvang van de 
wedstrijd . Meer info volgt nog, met 
daarbij de exacte aanvangtijden.

RTV’ ers reden sterk
Wichmond - Wichmond. De RTV coureurs reden in het Pinkster week-
end het district -kampioenschap Oost in Lemelerveld. Dit is een wed-
strijd waarin elke categorie zijn eigen wedstrijd heeft met daarbij ook 
een eigen uitslag. Bij de Sportklasse reed de nieuwe licentie- houder , 
Vordenaar Kevin van Kesteren naar een keurige 27e plaats. Voor hem 
als eerste jaar ‘s een goede uitslag.

MAROPE combineert haar open dag 
omdat er in heel Nederland een 
open bedrijvendag Brandrode koeien 
plaats vindt. Deze runderen ( Neder-
lands ras ) waren bijna uitgestorven, 
maar is door enthousiaste liefheb-
bers van de ondergang gered. Inmid-
dels zijn er in het stamboek 1000 
dieren ingeschreven. Vereniging Het 

Brandrode Rund spant zich in om het
ras voor de toekomst veilig te stellen,
dit in tegenstelling tot de gespeciali-
seerde melk- of vleesrassen. Er is een
groep boeren die met dit ras de kost
verdient. Dat doen ze op verschil-
lende manieren. Sommigen houden
Brandrode runderen voor de melk
en andere zuivelproducten. MAROPE
en andere boeren zetten Brandrode
runderen in voor de begrazing van
natuurterreinen en de productie van
vlees voor de betere restaurants. De
dieren zijn sober, mak en kunnen 
zowel melk als vlees produceren. 
Het zijn dubbeldoel- runderen, De
bezoekers aan de open dag kunnen
de koeien en kalfjes in hun leefomge-
ving bewonderen.

Open dag MAROPE
Vorden - Zondag 10 juni houdt 
MAROPE tussen 10.00 en 17.00 
uur een open dag. Er is voor de 
bezoekers een wandeling uitge-
schreven van een uur over een 
prachtig deel van het landgoed 
Zelle. Onderwijl wordt tekst en 
uitleg gegeven over het gebied 
en de werkwijze van MAROPE. Er 
zijn tal van demonstraties.

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 

DOETINCHEM Edisonstraat 79 Tel. 0314 - 33 30 55

HENGELO GLD Kruisbergseweg 8 Tel. 0575 - 46 22 44

ZEVENAAR Kelvinstraat 2 Tel. 0316 - 52 35 23

www.herwers.nl

Overeenkomstig 1999/100.EC. Min/max. verbruik PIXO gamma gecombineerd: 4,3-5,1 l/100km, resp. 23,3-19,6 km/ltr. CO2 uitstoot variërend: van 99 gr/km tot 118 gr/km. Alle wijzigingen en drukfouten voorbehouden aan Nissan Nederland.

*Consumentenadviesprijs Nissan PIXO  v.a € 8.199,- (1,0L 68 pk Visia, prijslijst 1 april 2012) is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage, kosten 
rijklaar maken en metallic lak. Opties en uitrusting is afhankelijk van de uitvoering. Het klantvoordeel van € 219,- is uitsluitend geldig voor de aanschaf 
van een nieuwe Nissan PIXO met een klantorder datum tussen 01-04-2012 en 30-06-2012. Aanbod is geldig op alle beschikbare uitvoeringen van de 
PIXO. Het bedrag van € 219,- is het klantvoordeel inclusief dealerkorting, incl. BTW, is niet inwisselbaar tegen contanten en is tevens het maximum 
bedrag. Het aanbod is niet geldig voor de orders uit de lease sector. **Aflopend krediet (uitgestelde betaling) wordt verstrekt door Nissan Financial 
Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Jaarlijks 
kostenpercentage 0%. Alleen geldig op nieuwe Nissan Micra, Pixo and Note personenauto orders van particulieren tussen 01/04/2012 en 
30/06/2012. U betaalt minimaal 50% van het totale aankoopbedrag aan (of naar wens meer), het resterende bedrag betaalt u pas in januari 2014. 
Looptijd 18 maanden is slecht indicatie. Jaarlijks kostenpercentage na actieperiode bedraagt 9,9%.Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. 
Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rente-, drukwijzigingen voorbehouden.

Ga voor meer informatie naar: www.herwers.nl

Totaal  
kredietbedrag

Looptijd  
in maanden

Vaste debet  
rentevoet

Jaarlijks kosten-
percentage

Totaal te  
betalen bedrag

Maandtermijn

€ 3.200,- 18 0,0% 0,0% € 3.200,- € 178,- 

€ 5.600,- 18 0,0% 0,0% € 5.600,- € 311,- 

€ 3.200,- 18 9,9% 9,9% € 3.655,- € 203,- 

€ 5.600,- 18 9,9% 9,9% € 6.396,- € 355,- 

PIXO HERWERS EDITION

€ 1.499,-Herwersvoordeel!

€4.225,-*
Betaal

nu de helft,
en de rest

pas in
2014! MET 50/50 FINANCIERINGSAANBOD

EXTRA INGEKOCHT:

EEN SUPER COMPLETE AUTO!

0% RENTE

GEEN BPM

14% BIJTELLING

GEEN WEGENBELASTING
OOK NÁ 1 JULI *  Prijs is exclusief metallic lak en kosten rijklaar maken.

Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

Gotink beschikt over een prachtige show-

room waar u zich uitstekend kunt laten voor-

lichten. Als totaalinstallateur kunnen we u 

daarnaast helpen bij de complete inricht-

ing van uw badkamer naar uw wensen: van 

schetsontwerp tot montage.

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE DOUCHE

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

NU 20 % KORTING OP AL ONZE DOUCHEKABINE’S 

Showroom modellen
nu tot wel 50%

 korting

TE HUUR:
Gelegen op een zichtlocatie op het industrieterrein van Zelhem zijn diverse 
bedrijfsruimte vanaf ca. 200 m2 te huur, eventueel met kantoorruimte vanaf 
ca. 25 m2 en buitenterrein. Het buitenterrein is afsluitbaar en heeft voldoende 
parkeerplaatsen.

Huurprijs:
Bedrijfshal vanaf € 35,- p.m2 per jaar. Kantoor vanaf  € 75,- p.m2 per jaar, 
kantoor is inclusief airco, elektra en verwarming en gezamenlijk gebruik van 
kitchenette en toiletvoorziening. Showroom € 75,- p.m2 per jaar.

* Er zijn diverse combinaties van huur mogelijk.

Prinses Irenestraat 3
7021 CG Zelhem
Tel. (0314) 625113
E-mail: info@klein-hesselink.nl
www.kleinhesselinkmakelaars.nl

 

Hoe wilt ú 
wonen?
Expert op woongebied bij aan-, verkoop
of taxatie van uw woning!

Riethuisweg 6
7251 RE Vorden
t. 0575 - 55 54 85
info@wonenenwaarde.nl
www.wonenenwaarde.nlFokelies Veenendaal-Jacobs

NVM-makelaar en taxateur o.z.



1e maand gratis! 

/mnd5500

pakket 

Klaar 100

/mnd550
Voor maar t.w.v. € 69,95

 
Klaar voor de Toekomst

Lijbrandt,
glasvezel,
klaar.

  

AB
RO
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‘Cadeaubon t.w.v. € 30,-
bij een Lijbrandt 

abonnement*!’

*



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

HOOFD MAGAZIJN M/V  
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIO927943

Werkzaamheden
Als hoofd magazijn heb je de dagelijkse leiding over het magazijn 
(15 FTE). Tevens ben je verantwoordelijk voor de totale inslag, 
controle, opslag, uitslag en transport van de goederen naar de 
klanten en naar de vestigingen, voor de productietaken van de 
afdeling en de juiste verwerking van de retouren. Indien nodig werk 
je mee bij de uitvoering van de uitslagwerkzaamheden. Je bent 
verantwoordelijk voor effectiviteit en efficiency van het magazijn en 
optimaal voorraadbeheer. Je ontvangt leiding van het hoofd Inkoop 
& Logistiek en geeft zelf leiding aan de magazijnmedewerkers (vast 
en flexibel personeel) en chauffeurs.

Functie eisen
- MBO+ werk- en denkniveau (bijv. MBO Logistiek Management);
- Ervaring als leidinggevende (> 10fte) van een logistieke afdeling;
- Je bent in het bezit van een heftruckcertificaat;
- Kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking.

DECORATEUR/STYLIST M/V 
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK927942

Werkzaamheden
Voor een relatie zoeken wij een decorateur/stylist met leidingge-
vende aspiraties. In deze functie ben je mede verantwoordelijk voor 
een goede en juiste opbouw, inrichting, decoratie van beursstands 
en showrooms. Je zorgt voor de concrete en praktische uitvoering 
van beurs- en showroomplannen en je beheert stand- en presen-
tatiematerialen. Je onderhoudt contacten met toeleveranciers en 
hebt intensief overleg met betrokken afdelingen (vooral Inkoop en 
Marketing). Jij bent het eerste aanspreekpunt voor de teamleiding 
en motiveert, corrigeert en ondersteunt medewerkers. Anders 
gezegd: je bent de persoonlijke schakel tussen werkvloer en de 
teamleiding. Tot slot word je ook voor diverse algemene andere 
werkzaamheden - tekenen, bestellen etc. - ingezet.

Functie eisen
-  MBO diploma (Cibap/ROC/Nimeto) aangevuld met enkele jaren 

werkervaring;
-  Enige sturende en/of coachende ervaring;
-  Je kunt goed improviseren;
-  Ervaring met bloembinden is een pré;
-  Woonachtig in de regio;
-  Beheersing van de Duitse en Engelse taal is een pré;
-  Je vindt het uitdagend om te reizen en op diverse plaatsen te werken.

SERVICETECHNICUS M/V  
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr. VMK927233

Werkzaamheden
De servicetechnicus maakt deel uit van de afdeling Technisch Beheer 
en legt verantwoording af aan de technisch beheerder. Taken: Het 
in bedrijf stellen van installaties op werktuigbouwkundig, elektro-
technisch en regeltechnisch gebied, het inregelen van installaties 
volgens opgegeven waarden, zowel hydraulisch als regeltechnisch, 
het onderhouden van installaties.

Functie eisen
-  MTS diploma;
-  Aangevuld met VCA-VOL;
-  Accuraat en klantvriendelijk.

WERKVOORBEREIDER M/V  
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr. VMK927224

Werkzaamheden
De werkvoorbereider werkt in een team met een bedrijfsleider, 
projectleiders, tekenaars en monteurs. Hij legt verantwoording af 
aan de projectleider en stuurt functioneel monteurs aan. De doel-
stelling is om optimaal te ontwerpen en berekenen installaties op 
projectlocaties. Daarbij hoort een tijdige en voldoende beschikbaar-
heid van mensen en materialen op de projecten. Taken: Zelfstandig 
ontwerpen, berekenen en eventueel tekenen van installaties voor 
projecten, zelfstandig plannen van eigen werkzaamheden en voor-
bereiden van de werkzaamheden van de tekenaar en de monteurs

Functie eisen
- MTS diploma;
- WTB achtergrond en VCA-B;
- Ervaring met AutoCAD en ervaring met ERP pakket Syntess is 

een pré;
- Klantvriendelijk en commerciële instelling.

In deze functie bent u een belangrijke spil in het bedrijf. U onderhoudt contacten met 

bestaande adverteerders, prospects, reclame- en mediabureaus. Als Media adviseur 

bent u verantwoordelijk voor de verkoop van  zowel print als online advertenties. 

Tevens sluit u contracten af, zorgt voor voortgang in de advertentiestroom, controleert 

advertentieproeven en bewaakt deadline’s.

U werkt samen met redaktiemedewerkers en correspondenten en zult ook bij speciale 

uitgaven worden ingezet voor extra acquisitie. Uw werkgebied is de gehele gemeente 

Bronckhorst, Ruurlo en Warnsveld.

Tevens beantwoordt u de telefoon, staat klanten te woord en leert zo de relaties ken-

nen van Weevers.

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

dynamisch bedrijf waarin de gemoedelijke Achterhoekse sfeer behouden is gebleven. 

Iemand die zelfstandig kan werken met een klantvriendelijke en commerciële instelling 

en verantwoording durft te nemen.

Wekt deze advertentie uw interesse? 

Stuur ons uw sollicitatie en CV t.a.v. de heer L.G. Weevers. 

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via e-mail: vacatures@weevers.nl

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Internet: www.weevers.nl

ontwerp internet uitgaven sign digitaal drukken offset drukken afterpress

Wie Wil bij Weevers Werken?

Media adviseur m/v

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

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

Weevers. De organisatie met 78 medewerkers is totaalleverancier van concept & 

ontwerp, internetdiensten, AV producties, sign, offset- en digitaal drukwerk en uitgever 

van de plaatselijke weekbladen Contact, Elna en Groenlose Gids en nieuwsportal 

Contact.nl.

Wij zijn op zoek naar een full time



www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

AREA SALES REPRESENTATIVE M/V
Fulltime - vacaturenr. VIO927372

Als Sales Representative verkoop je telefonisch en adviseer je 
klanten met betrekking tot de meeste geschikte technische-/
commerciële oplossing voor reserveonderdelen. Je werkt 
offertes uit van reserveonderdelen op basis van de aanvraag 
van de klant; Je zult zelfstandig  offertes moeten uitwerken ten 
behoeve van nieuwbouwprojecten; Ook bel je offertes na met 
als doel om de uitgebrachte offerte tot een order af te sluiten; 
Daarnaast realiseer je omzetdoelstellingen samen met het team 
en begeleid je spoedacties en stuur je deze aan.

De geschikte kandidaat beschikt over een MBO werk/denkniveau, 
richting werktuigbouwkunde. Je beheerst de Nederlandse, 
Engelse en de Duitse taal goed. Je weet je commerciële en 
technische kennis goed te combineren. Het is belangrijk dat 
je communicatief vaardig bent en bezit je overtuigingskracht. 
Daarnaast neem je snel initiatief en ben je klant- en servicegericht.
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnr.: 0575 – 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

Goma B.V. zoekt op korte termijn medewerkers voor de volgende fulltime functies:

CNC-kanter/steller 
Functieomschrijving
Het vanaf werkopdracht zelfstandig in- en omstellen, programmeren en bedienen van de CNC-
gestuurde kantpersen. Indien nodig bijstellen tijdens het produceren. Controleren van het 
bewerkte product op maatvoering en oppervlaktekwaliteit volgens tekening en normen. Treffen 
van maatregelen bij geconstateerde afwijkingen.

Functie-eisen
- Aantoonbare ervaring met het kanten van dun plaatwerk (tot 4 mm) 
- Ruime ervaring met het in- en omstellen 
- Technische vaardigheden en ruimtelijk inzicht
- Pro-actieve werkhouding 
- Goed kunnen lezen en begrijpen van werktekeningen

Algemeen Robotprogrammeur
Functieomschrijving
De werkzaamheden bestaan uit het programmeren en werken met handling, kant- en lasrobots 
bij de aanloop van nieuwe producten en het optimaliseren van bestaande programma’s. Tevens 
wordt verwacht dat je voorstellen doet voor ontwerp van productieopstellingen, mallen en 
robotgrippers. Je beoordeelt de kwaliteit, voert controles uit op de gemaakte programma’s en 
corrigeert waar nodig. Je verleent technische assistentie aan de gehele organisatie in uitvoeren-
de zin en houdt altijd de kwaliteit in het oog. Momenteel beschikken we over een 9-tal robots, 
het merendeel van het merk Motoman. 

Functie-eisen
- Afgeronde opleiding op MBO-niveau bij voorkeur WTB of Mechatronica
- Werk- en denkniveau op MBO+ niveau
- Ervaring met het programmeren van robots
- Beheersing van kant- en lasprocessen is noodzakelijk
- Resultaatgericht, besluitvaardig, gedreven en communicatief vaardig

Gereedschapmaker 
Functieomschrijving
De werkzaamheden bestaan uit het zelfstandig vervaardigen, repareren, optimaliseren en 
onderhouden van gereedschappen, zoals snij-, buig- en volgsnijbuigstempels, mallen en spe-
ciaalmachines vanaf gedetailleerde tekeningen op zowel conventionele als CNC-gestuurde 
machines. Het optimaliseren van productieprocessen.  

Functie-eisen
- Afgeronde technische opleiding (MBO/MTS niveau WTB of Metaalbewerking) of vergelijkbaar
- Kennis en ervaring met CNC bewerkingsmachines
- Goede materiaalkennis
- Kwaliteit kunnen beoordelen en problemen kunnen analyseren 
- Goed zelfstandig kunnen werken
- Gedreven en leergierig

Voor onervaren gereedschapmakers of schoolverlaters VMBO-Metaal bestaat de mogelijkheid 
als leerling in te stappen. Je zult het vak on-the-job leren, eventueel aangevuld met een externe 
opleiding. In eerste instantie ga je voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden ver-
richten. Deze werkzaamheden worden langzaam uitgebreid. Je wordt opgeleid tot zelfstandig 
functionerend en vakbekwaam gereedschapmaker.

Wij bieden een zelfstandige en afwisselende baan in een dynamische omgeving. Je werkt in dag-
dienst, maar bent ook bereid de werkzaamheden eventueel in 2-ploegendienst te verrichten. 
Goma biedt een prima salaris, de mogelijkheid tot het volgen van functiegerichte opleidingen 
en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, conform de CAO Metalektro. Daarnaast kom je te 
werken bij een bedrijf met een prettige werksfeer, goede arbeidsomstandigheden en uitste-
kende toekomstmogelijkheden.

Bedrijfsomschrijving
Goma B.V. is een onderneming van ca. 115 medewerkers die zich beweegt op het gebied van 
de toelevering van halffabrikaten en complete eindproducten. Deze producten worden in 
hoofdzaak vervaardigd uit dunne plaat- of bandstaal. De fabricage vindt plaats op moderne 
grotendeels CNC-gestuurde machines (kleine tot middelgrote series), waarbij in de ontwerp-
fase gebruik gemaakt wordt van 3D CAD/CAM faciliteiten. Voor de grote series wordt gebruik 
gemaakt van eigen ontwikkelde en gefabriceerde stempels of speciaalmachines. Daarnaast 
heeft Goma B.V. een moderne en milieuvriendelijke poedercoatafdeling

Voor nadere informatie over de functie Gereedschapmaker kun je con-
tact opnemen met René Hissink, Hoofd Gereedschapmakerij. Voor de 
functies CNC-kanter/steller en Algemeen Robotprogrammeur kun je 
contact opnemen met Jos Beunk, Hoofd Productie. 
Heb je belangstelling voor één van deze functies stuur dan vóór 22 juni 
a.s. een sollicitatiebrief, voorzien van CV, per e-mail naar pz@goma.nl of 
gebruik het online sollicitatieformulier op onze website.

Goma B.V. • Postbus 8, 7255 ZG Hengelo Gld.
Tel.: 0575-468211 •  Fax: 0575-468275 • Internet: www.goma.nl

Oxalis bloemen - en plantenshop

Voor onze filialen Groenlo, 
Lichtenvoorde en

Aalten

zoeken wij:

a. Gediplomeerde bloembinders(sters)
b.Leerling bloembinders(sters)

(degene die deze opleiding via het leerlingstelsel volgt)

Reacties alleen schriftelijk

Oxalis Vorden BV
Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 23 
van 3 t/m 9 juni 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSaanbiedingen

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur


