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Er zijn een aantal parallellen te trekken tussen de 
oude en nieuwe zaak Vorden waar 300 jaar tijd 
tussen zit. Hoewel de leefomstandigheden een heel 
stuk slechter waren, was er in Vorden een dienende 
gemeenschap van boeren en arbeidslieden.  Vorden 
stond rond 1700 - net als tegenwoordig - bekend 
als een rustig en vredig dorp. Toch liep het op 8 
december 1713 totaal uit de hand. Waar men in 
2012 en 2013 vooral in de (social) media over elkaar 
heen viel, gingen de Vordenaren 300 jaar geleden 
letterlijk met elkaar op de vuist voor de kerk en 
werd van een aantal personen de kleren van het 
lijf getrokken.
Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren? De kiem 
van dit ordinaire conflict ligt bij de dood van predi-
kant Gerhardus Consenius. In de aanloop naar de 
verkiezing (in verband met twee kandidaten) van 
een nieuwe predikant ontstaan er meerdere con-
flicten en complotten. Zo klaagt de weduwe van 
Consenius dominee in opleiding Petrus Kronenberg 
aan voor aanranding, waarop zij op haar beurt 
wordt aangeklaagd voor laster en het aanvallen van 
Kronenberg.

Er ontstaat vervolgens een tweespalt. Brouwer War-
ner Meuleman (destijds gevestigd in het gebouw 
waar nu De Herberg is te vinden) is een belangrijke 
figuur in de Vordense gemeenschap. Hij besluit in 
opstand te komen tegen het heersende gezag van 
edellieden en grootgrondbezitters en belegt diverse 
vergaderingen waarin hij oproept te stemmen op 
Theodorus Consenius, zoon van de overleden pre-
dikant en telg uit de familie die al jaren deel uit-
maakt van de Vordense samenleving. Tegelijker-

tijd roept schout Westerholt (Heer van Hackfort) 
zijn pachtboeren op om op dominee Beusekom te 
stemmen. 
De Vordenaren uit het kamp Meuleman/Conseni-
us vangen deze geruchten op en als de Heer van  
Hackfort tegen alle wetten in ook nog eens komt 
toekijken tijdens de stemming in de kerk, dan zijn 
de rapen gaar. 

Ben Wullink schrijft boek over de oude zaak Vorden uit 1713

Complotten en oproer in Vorden
Vorden - De zaak Vorden. Menig inwoner van 
het dorp zal bij het horen van deze woorden, 
denken aan de rel rond de dodenherdenking 
die vorig jaar ontstond en ook dit jaar nog 
speelde. Ben Wullink niet. Hij schreef het 
boek ‘Den complotterije en oproer bij de ver-
kiesinge van een vacant predicants plaatsje 
binnen Vorden’ over de oude zaak Vorden die 
zich afspeelde in 1713. De verkiezing van een 
nieuwe predikant liep uit op een gigantische 
rel in en rond de kerk.

Ben Wullink toont zijn boek op de plek waar zich 300 jaar 
geleden een flinke oproer afspeelde.

Vorden: goed of fout?
De discussie over goed en fout was in Vorden de 
afgelopen jaren bijzonder actueel. Leden van fa-
milies die al eeuwen in het dorp wonen, kunnen 
in ‘Den complotterije en oproer bij de verkiesinge 
van een vacant predicants plaatsje binnen Vorden’ 
lezen aan welke kant hun voorouders stonden. Er 
komen 150 namen in het boek voor, die vele inwo-
ners van Vorden en omgeving  bekend in de oren 
zullen klinken. 

De auteur van het boek is amateurhistoricus Ben 
Wullink. Geboren en woonachtig in Lochem, maar 
zijn familie maakt al meer dan 250 jaar deel uit van 
de Vordense gemeenschap. Hij schreef het boek op 
basis van stukken uit het archief van het Schout-
ambt Zutphen, de rechterlijke macht in een ver-
strekkend gebied waar ook Vorden onder viel.  
Wullink maakt al jaren transcripties van de Oud-
Nederlandse teksten. “Toen ik in deze stukken las 
over oproer en  gewelddadigheden, trok dat meteen 
mijn aandacht”, vertelt Wullink. De schrijver ver-
zamelde alle stukken en besloot er een boek van 
te maken. “Om het leesbaar te houden is het wat 
geromantiseerd en omgezet in de huidige gangbare 
Nederlandse taal, maar ik heb me wel aan de feiten 
uit de rechterlijke stukken gehouden.”

Bestellen
‘Den complotterije en oproer bij de verkiesinge 
van een vacant predicants plaatsje binnen Vorden’
zal binnenkort op verschillende plekken te koop
zijn, maar het is nu al mogelijk om in te tekenen
voor het boek. Bij inschrijving kost een exemplaar
12,95 euro. Na uitgave 14,95 euro. 

Voor verzending buiten Vorden en haar buurt-
schappen wordt 2,95 euro aan verzendkosten in
rekening gebracht. Stuur een mail met naam,
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en
de gewenste hoeveelheid boeken naar: 
deoudezaakvanvorden@weevers.nl

Weevers Grafimedia uit Vorden heeft het boek 
gedrukt. De netto-opbrengst komt ten goede aan
het archief van de Vereniging Oud Vorden.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

DE MODEHAL
IS EN BLIJFT KOOPJESHAL!

    

KERKHOFLAAN 3c VORDEN

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

+ deze week ook donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur

PARTIJ MERKKLEDING! 50% KORTING!
Grote maten jasjes, shirts, tunieken!

VOORDEELACTIES: Kleding vanaf € 5,00; Tassen € 5,00; 
Shawls € 2,50; Sieraden vanaf € 2,50; Slippers € 5,00.

Scheffer Keukens heeft 
het antwoord op alles

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

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

Bezoek nu onze geheel vernieuwde website: www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

“Doe jij ook mee?” Zwem4daagse 17 t/m 21 juni
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Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

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

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

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

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

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

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

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

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,

tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 

tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.

De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 

Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-

14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-

19.30 uur.

Tandarts
15 - 16 juni D. Stolk, Ruurlo (0573) 45 20 21.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 

info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.

Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 

 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen 

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

Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 

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

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

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

of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt u buiten 

kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet wachten, bel 

dan het calamiteitennummer voor spoed eisende gevallen van de 

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

Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 

buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 

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

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

Zutphen - Eerbeek.

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51

www.dierenkliniek-zutphen.nl

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 

of (06) 22 92 96 30.

Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

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

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

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

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

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

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. bel-

len of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dietetiek, 

maaltijdservice, personenalarmering en hulpmiddelen. 

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

www.sensire.nl / info@sensire.nl

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

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

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

www.thuiszorggrootgelre.nl

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

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

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten 

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl

Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

27 35 53 82. www.podi.nl

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

aliceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, lid provoet. 

KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst 
(SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 

Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in 

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

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

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

9.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-15.00 uur.

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

richte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het 

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

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

verzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts niet 

nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Geen opgave ontvangen.

Gereformeerde kerk Vorden
Geen opgave ontvangen.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 16 juni 10.00 uur, mw. Z. Langwerden, Wichmond.

R.K. kerk Vorden
Zondag 16 juni 9.30 uur, Woord- en communieviering, Werk-

groep.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 15 juni geen viering.

Zondag 16 juni 9.30 uur, Woord- en communieviering/Kinderne-

vendienst, pastoraal werker Van Kranenburg, m.m.v. Koorleden.

Weekenddiensten

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding! 
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

Ze zijn er weer!!!!!
wilde perziken (paraquayo’s)

500 gram € 2.49
Nieuwe oogst malta aardappelen 

2 kilo € 2.50
zoet/sappige nectarine’s 10 voor € 2.99
ijsbergsla krop € 0.99
deze week op ons gehele assortiment 
rauwkosten 2e bak naar keuze voor 

de halve prijs
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 15 juni.

Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 

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

Alleen op afspraak.

Dagmenu’s 12 t/m 18 juni
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 12 juni
Mosterdsoep / Hachee met aardappelpuree en rode kool

Donderdag 13 juni
½ haantje met frites, appelmoes en rauwkostsalade / Bavaroise 
met slagroom

Vrijdag 14 juni
Groentesoep / Zalmfilet met mosterdsaus, aardappelen en 
groente

Zaterdag 15 juni (alleen afhalen / bezorgen)
Spareribs met frites en rauwkostsalade / IJs met slagroom

Maandag 17 juni
Tomatensoep / Wokki wokki van kipfilet met rijst en rauwkost-
salade

Dinsdag 18 juni
Wiener schnitzel met frites en rauwkostsalade / IJs met slag-
room

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

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.



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

familieberichten
online opgeven:

Plezier 
voor twee! 
Doe 
je mee?

Wij verzorgen klein-
schalige, aangepaste 
vakanties voor ouderen 
en zoeken hiervoor 
vrijwilligers. 

Bel voor meer informatie: 
(0318) 48 51 83 
www.allegoedsvakanties.nl

Met jou wil ik oud worden,
met jou wil ik gaan,
en ik weet zeker,
dat onze liefde voor altijd blijft bestaan.

Wij zeggen ja!

Anke & Wim gaan trouwen
op vrijdag 21 juni 2013 om 10.30 uur in Hotel-
Restaurant Bakker.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 13.30 uur 
in de Ned. Hervormde kerk te Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie die we 
geven van 15.00 tot 16.30 uur bij Hotel Bakker, 
Dorpsstraat 24, 7251 BB te Vorden.

Ons adres:
Anke Wolsink en Wim Zweverink
Deldensebroekweg 13
7251 PW Vorden

All-round kapster
(Bruids) make-up

Harsen/epileren gelaat

Hair@Home Miranda
Wij komen bij u thuis

Voor afspraak 
06-12229048

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Met verdriet staan we stil bij het overlijden van

Margaret Meade Taylor
* Stoke Bardolph † Doetinchem
 27-01-1948 04-06-2013

Dankbaar zijn we voor de vele jaren, dat zij een 
belangrijke rol heeft vervuld binnen het secretariaat 
van onze geloofsgemeenschap.

Wij wensen Katalinka en Dennis, Nena, en Na-
taschja heel veel sterkte in het verwerken van dit 
grote verlies.

Geloofsgemeenschap Christus Koning /
H. Antonius van Padua Vorden/Kranenburg

Het Jebbink 8
7251 BL Vorden

Het laatste beetje is nu op,
veel had je te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.
Voor mij die het aangaat is het niet erg,
ik heb genoeg geleden.
Voor hen die ik achterlaat:
vaarwel en wees tevreden.

 
Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden hem 
bespaard is gebleven, geven wij kennis van het 
heengaan van mij lieve man, onze vader en opa
 

Jos Cuppers

* Hengelo Gld., 3-8-1936       † Vorden, 8-6-2013
 

Vorden: Annie Cuppers-Besselink

Doetinchem: Angela en Michel
             Lauri, Kelvin

Houten: Ron en Benedikte-Noël
             Iris, Sjoerd, Mark

Buren:  Lilian en Klaes
             Jitse, Doutzen

Eikenlaan 6, 7251 LT Vorden.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen  
op woensdag 12 juni van 19.00 tot 19.45 uur in het 
uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.

De gezongen uitvaart zal plaatsvinden op donderdag 
13 juni om 10.30 uur in de Christus Koningkerk,  
Het Jebbink 6 te Vorden, voorafgaand is er 
gelegenheid tot afscheid nemen in voornoemd 
uitvaartcentrum van 9.50 tot 10.20 uur.

Aansluitend begint om 12.00 uur de crematie-
plechtigheid in crematorium De Omarming, 
Voorsterallee 95 te Zutphen.
Na de plechtigheid kunt u de familie condoleren in 
de koffiekamer van het crematorium. 
Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen dan kunt 
u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben we kennis 
 genomen van het totaal onverwachte overlijden van

Joke Bleumink

Wij wensen Frans en de familie heel veel sterkte 
toe.

Bewoners Mulderskamp Vorden

 

Zo gewoon maar toch bijzonder.
Je hebt altijd voor ons klaargestaan,

geborgenheid en liefde heb je ons gegeven.
Zo was je hele leven.

Je was een schat voor ons allen,
je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

 

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat zij ons heeft
gegeven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve
vrouw, onze lieve moeder en lieve oma

Reina Johanna Bleumink - Schmidt
Joke

m Deventer
19 maart 1951

t Zwolle
5 juni 2013

 
  

Frans Bleumink
 

Sandra en Jeroen
Britt, Evi
 

Ruben en Petra
Stijn, Lotte
 

Thijs en Kim
Liam, Liekex

 

Mulderskamp 33
7251 EX  Vorden
 

De begrafenis heeft dinsdag 11 juni plaatsgevonden.

Persbericht

Wordt Kapsalon Het Kniphuus 
uit Baak verkozen tot De Leukste 
Kapsalon van Nederland?

Ieder kapsalon is uniek. Maar wat is nu de 
leukste kapsalon van Nederland? Bij de Ver-
kiezing van De Leukste Kapsalon kan er nu 
gestemd worden op Kapsalon Het Kniphuus 
via www.kapsalonvanhetjaar.nl. Bij het uit-
brengen van een stem maken stemmers di-
rect kans op leuke prijzen zoals een mooie 
tablet of een wellnessdag voor 2 personen.

Goed doel
Er kan tot en met 17 juli 2013 worden gestemd 
op Kapsalon Het Kniphuus via www.kapsalonvan-
hetjaar.nl. Stemmen is kostenloos. Iedere stem 
waarbij toestemming wordt gegeven voor het ont-
vangen van de nieuwsbrieven van de partners van 
de verkiezing levert € 0,05 op voor De Stichting 
Haarwensen. De Stichting Haarwensen schenkt 
zieke kinderen die hun haar verliezen pruiken, 
die gemaakt zijn van echt haar.

Rapportcijfers
Bij het stemmen kan men cijfers geven voor sfeer, 
klantvriendelijkheid, presentatie en de prijs/kwa-
liteit-verhouding. In iedere gemeente zijn er na 
17 juli 2013 twee titels te vergeven: de kapsalon 
met de meeste stemmen en de kapsalon met de 
hoogste waarderingscijfers. Zij gaan door naar de 
provincieronde waarin wordt gestreden om De 
Leukste Kapsalon in iedere provincie. Uiteindelijk 
nemen de provinciewinnaars het tegen elkaar op 
in de landelijke finale. Op 22 oktober 2013 wordt 
de landelijke winnaar bekend gemaakt tijdens de 
Vakbeurs Uiterlijke Verzorging in Venray.

Organisatie
De verkiezing wordt georganiseerd in samenwer-
king met Stichting Haarwensen, Buurtlink, Stip 
Reizen, Leuk voor Jou en de Vakbeurs Uiterlijke 
Verzorging. De organisatie is in handen van Vote 
Company.



GEZOCHT

TE HUUR TE KOOP

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

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

Kringloop De BOEDELHOF

Enkweg 17b in Vorden

di t/m vrij 10.00 - 17.00

zat.  9.00 - 16.00

laatste zaterdag v/d maand

magazijnverkoop

www.deboedelhof.nlte huur: 5-6 pers. huisje in de

ardennen, durbuy, op park met

zwembad. bel 06-42238288 of

verhuurchalets.nl

Kramen huren? 27&28 juli

Camping Het Zwarte Schaar.

Hobby- & Rommelmarkt,

info@zwarteschaar.nl of

0 3 1 3 - 4 7 3 1 2 8 .

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

Op zoek naar een cadeau voor

vaderdag? kijk ook eens bij de

wereld winkel Ruurlo. Wij zijn

nog op zoek naar vrijwilligers 

voor minimaal 2 dagdelen per

maand.

We hebben
ze weer!

Dagelijks 
vers

geplukte 
aardbeien

 

Fam. van Amerongen
Schuttestraat 12

Vorden 
0575-556408

 Vaderdag zondag 16 juni   
Wie snijdt er deze zondag de 

lamsschouder?

PAPA!!!!!

Stationsweg 24  7251 EM Vorden
0575-551227

info@degravinvanvorden.nl
WWW.DEGRAVINVANVORDEN.NL

Deze zondag, op vaderdag, eet u 
een heerlijk driegangenmenu
voor € 28,50 met lamsschouder 
(voor 2 pers.), rib-eye of zalm 

een heerlijk voor- en nagerecht!
Bel voor reserveringen 0575-551227

Hillhout overkappingen
nú met grote korting!

úw
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65
0,-

úw
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ee
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40
0,-

Living, 390x390 cm. Van 1.849,- Nú 1.449,- 

úw
 vo

ord
ee

l

55
0,-

Living, 502x390 cm. Van 2.299,- Nú 1.749,- 

úw
 vo

ord
ee

l

70
0,-

Living, 724x390 cm. Van 2.799,- Nú 2.099,- 

úw
 vo

ord
ee

l

35
0,-

Outdoor Cabin, 335x200 cm. Van 1.499,- Nú 1.149,-

úw
 vo

ord
ee

l

55
0,-

Outdoor Cabin, 390x340 cm. Van 2.299,- Nú 1.749,- Hoekmodel Cabin, 390x390 cm. Van 2.599,- Nú 1.949,-

Uw voordeel kan 
oplopen tot 700,-. 

Deze aanbiedingen 
zijn exclusief bijpas-
sende wandelemen-
ten en extra staan-

ders. Actie geldig tot 
10 juli 2013.

Hét adres voor uw complete tuininrichting

WEULEN KRANENBARG TUIN EN ERF

Kinderworkshop voor Vaderdag bij TOP1TOYS Sueters

De meesten weten de weg al wel te vinden, maar voor sommigen is het 
nog steeds onbekend… De hobbywinkel in de TOP1TOYS Sueters in 
Vorden. Achterin de winkel is de ruimte met hobby materialen in de 
afgelopen periode vergroot en daarmee veel overzichtelijker geworden. 
Veel materialen zijn er te vinden voor sieraden maken, kaarten maken, 
algemene hobby, etc. 

Ook worden er regelmatig workshops gegeven. In de afgelopen jaren is 
er een vaste club ontstaan die de workshops bij wonen. Op deze avonden 
wordt er gewerkt naar aanleiding van voorbeeld kaarten, waar een ieder 
naar eigen idee mee aan de slag kan gaan. Iedere avond komt er een 
andere techniek aan de orde. Maar er zijn ook diverse andere workshop 
avonden waarop bijvoorbeeld sieraden of met pretex beelden gemaakt 
worden. Onder het genot van een kop koffi e en wat lekkers, samen hob-
bien, ideeën opdoen en uitwisselen.

Zaterdag 15 juni wordt  
er bij de TOP1TOYS 
Sueters in Vorden een 
kinderworkshop geor-
ganiseerd. Tijdens deze 
workshop wordt er 
een leuk present voor 
Vaderdag “geknutseld”, 
dit kan voor vader, maar 
ook voor opa, broer,oom 
zijn. Het is een doorlo-
pende workshop die om 10 uur ’s ochtends begint tot  3 uur ’s middags, 
waarin een schilderij met of zonder foto, of een kado doosje gemaakt kan 
worden. De kosten beginnen bij 5 euro en het duurt ongeveer een half 
uur. Voorbeelden liggen nu al in de winkel klaar om bekeken te worden. 
De kinderen krijgen tijdens de workshop iets te drinken en wat lekkers, 
en ouders kunnen ondertussen rustig rondkijken misschien wel op zoek 
naar een vaderdag kado. En natuurlijk staat ook voor hun de koffi e klaar.

Als u belangstelling heeft voor de workshop voor vaderdag kunt u zater-
dag 15 juni zo naar binnen lopen. Heeft u belangstelling voor eventuele 
andere workshops, dan kunt u altijd terecht in de TOP1TOYS Sueters 
in Vorden of een mail sturen naar geertsuus@kpnmail.nl. of naar info@
top1toyssueters.nl.

Oud Vorden publiceert regelmatig foto’s waarvan vele

gegevens ontbreken. Wij vragen uw hulp om deze

gegevens compleet te krijgen. 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

Van onderstaande foto zijn geen gegevens bekend. Helpt 
u ons mee om de juiste gegevens bij de foto’s te vinden?

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven 
van Oud Vorden en Weevers Grafimedia
Nummer 79 - 2013

Oudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan.  De publicatierechten berusten 
bij de  vereniging Oud Vorden en Weevers Grafimedia.

Op zoek naar rust in een lande-

lijke omgeving? Vakantiewo-

ningen Porec (Kroatië) biedt

2 keurige accommodaties aan.

Voor info, mail: info@vakan-

tiewoningenporec.nl.



En die waren er ook, een paar hon-
derd, op zoek naar hun favoriete wan-
delaar om een welverdiend bloemetje 
te overhandigen. Want dat is aan het 
slot van een wandelvierdaagse gebrui-
kelijk , iedereen in de bloemen zetten. 
Voor de plaatselijke bloemisten ook 
een ‘gouden’ dag, want de intocht 
van een wandelvierdaagse is voor 
hen big- business. Toen uiteindelijk 
iedereen binnen was en de medailles 
waren uitgereikt en alle medewerkers 
zoals de EHBO e.d. waren bedankt, 
begon de intocht waaraan muzikale 
medewerking werd verleend door 
Harmonie Vorden, de St. Jansgilde uit 
de Keyenborg en het dweilorkest De 
Windkracht uit Groenlo. Wat velen 
niet wisten, het was tevens de laatste 
keer dat de gymvereniging Sparta dit 
wandelfestijn heeft georganiseerd. 
De stekker wordt er (na bijna een 
halve eeuw) uitgehaald. De vereni-
ging kampt momenteel met ernstige 
bestuursproblemen. Penningmeester 
Sabine Wilgenhof daarover: ‘Onze 
vereniging telt ongeveer 80 leden, 
maar we hebben geen compleet be-
stuur, slechts drie bestuursleden. 

We doen er alles aan om nieuwe be-
stuursleden te vinden. Tot op heden 
zonder resultaat. Hoe het verder gaat 
met onze vereniging is momenteel 
niet te zeggen. We hopen natuurlijk 
dat de problemen worden opgelost. 
De huidige bestuursleden hebben wel 
unaniem besloten om in elk geval 
geen avondwandelvierdaagse meer 
te organiseren, hoe spijtig dat ook 
is. Laten anderen het voortaan maar 

organiseren. Inmiddels hebben drie 
verenigingen uit Vorden informatie 
bij ons ingewonnen, echter zonder 
daarbij toezeggingen te doen. Dezer 
dagen sturen wij alle sportverenigin-
gen in Vorden een brief waarin wij 
hun verzoeken de organisatie van ons 
over te nemen’, aldus Sabine Wilgen-
hof. Het is overigens nauwelijks voor 
te stellen dat een jarenlange traditie 
overboord wordt gegooid. De initia-

tiefnemers waren destijds de (thans) 
‘85 plussers’ Nel en Ab Sikkens. Ei-
genlijk werd het balletje opgegooid 
door de toen in Vorden woonachtige 
persfotograaf Stijl die in de regio voor 
de krant ‘plaatjes schoot’ van de reeds 
bestaande wandelvierdaagsen. Ab Sik-
kens: ‘Hij vroeg mij of we dat ook in 
Vorden konden opzetten. We hebben 
toen contact opgenomen met de wan-
delvereniging in Zutphen en gevraagd 

of wij onder hun auspiciën in Vorden
een wandelvierdaagse konden organi-
seren. Dat vonden ze in Zutphen maar
niks. We hebben vervolgens contact
gezocht met de ‘Unie van Wandel-
verenigingen’ en die adviseerde ons
het zelf te doen. Mijn vrouw Nel was
toentertijd voorzitter van de gymver-
eniging Sparta en zo ontstond in Vor-
den de avondwandelvierdaagse. Nel
en ik hebben elf jaren de organisatie
op ons genomen’, zo zegt Ab Sikkens.
De beide krasse Vordenaren (als het
weer het maar eventjes toelaat, trek-
ken ze nog altijd hun baantjes in het
Vordense zwembad In de Dennen),
kijken met een goed gevoel terug op
de eind zestiger en zeventiger jaren
van de vorige eeuw. Ab Sikkens: ‘ 
Meedoen aan de avondvierdaagse was
voor iedereen een hele belevenis. Een
sportief ‘uitje’ . We hadden jaren met
wel 900 wandelaars. Verenigingen,
scholen, verpleeginrichtingen, bedrij-
ven, ze kwamen allemaal aan de start.
Wat opviel, allemaal zeer gediscipli-
neerde groepen, strak in het gelid. Als
ik nu soms de groepen zie lopen, doet
het pijn aan de ogen’, zo zegt Ab die
vervolgens zijn enorme waardering
uitspreekt voor wijlen L.G. Weevers 
Sr. die in zijn eigen weekblad Con-
tact de wandelvierdaagse van Sparta 
enorm pushte. ‘Hij hielp Sparta onder
meer ook bij het aantrekken van mu-
ziekkorpsen, onder meer uit Aalten’,
zo weet Ab Sikkens zich nog te her-
inneren. Dat Sparta nu stopt met de
organisatie vinden Nel en Ab Sikkens
jammer maar klinkt het laconiek:
‘Wanneer er geen mensen meer te
vinden zijn die de kar willen trekken,
houdt het op. Het is niet anders’!

Warm onthaal wandelaars

Sabine Wilgenhof:
‘Laatste keer dat Sparta evenement organiseert’
Vorden - De 46e avondwandel-
vierdaagse in Vorden zit erop. 
Het was afgelopen donderdag-
avond bij sporthal ’t Jebbink een 
fantastisch schouwspel toen de 
circa 750 wandelaars in opper-
beste stemming, in groepen c.q. 
één voor één binnen druppelden. 
Want de deelnemers wisten maar 
al te goed: aan de finish worden 
we opgewacht door onze trotse 
vaders, moeders, opa’s en oma’s 
en tal van vrienden en bekenden.

Bewust is er aangegeven dat de kolde 
kante er achter is gekomen, dat geeft 

de saamhorigheid binnen de familie 
duidelijk weer.

Deze dag konden zij natuurlijk niet 
zomaar voorbij laten gaan, vandaar 
deze extra aandacht voor alle broers 
en zussen.

Gefeliciteerd!

Familie Tijssen 600 jaar

Vorden - Ruim anderhalve maand geleden kwam één van de familie 
leden (kolde kante) er bij toeval achter dat op de verjaardag van Trees 
de hele familie Tijssen samen 600 jaar is geworden.

V.l.n.r.: Willie, Ria, Thea, Annie, Bennie, Trees, Tonnie, Jan en op de voorgrond Cecilia.

De medailles worden vrijdagavond 
meteen na afloop van de zwemvier-
daagse uitgedeeld. Het zwemfestijn 
wordt opgeluisterd met tal van ne-
ven- activiteiten. Voor maandag-

avond 17 juni staat er om 18.20 uur
‘muntjes duiken’ op het programma.
Dinsdagavond 18 juni is er om 19.00
uur het onderdeel pyama- zwem-
men. Kinderen die meedoen aan de
zwemvierdaagse en die in pyama ko-
men mogen gratis in de aquabubble.
Woensdagavond 19 juni begint om 
19.00 uur de wedstrijd spijkerbroek-
hangen. Donderdagavond 20 juni om
19.00 uur: plankspringen. Op de slot-
dag, vrijdag 21 juni worden om 19.00
uur de finales gehouden van het spij-
kerbroekhangen en het planksprin-
gen. Daarna is er tot 21.30 uur disco
zwemmen. Zie ook: www.zwembad-
indedennen.nl

Zwemvierdaagse zwembad 
In de Dennen
Vorden - In het Vordense zwem-
bad In de Dennen wordt vanaf 
maandag 17 juni t/m vrijdag 21 
juni de jaarlijkse zwemvierdaag-
se gehouden. De kinderen zwem-
men dan tien baantjes per dag en 
de volwassenen 20 baantjes. Om 
voor een medaille in aanmerking 
te komen, dient men tenminste 
vier dagen te zwemmen. De start 
is elke avond om 18.30 uur.

Woensdag 12 Juni
15.30 uur Muziekschool-lessen
 20.00 uur Excelsior repetitie
Donderdag 13 Juni
11.00 uur Aank. Midpoint Meeting
19.30 uur Harmonie Vorden-repetitie
Vrijdag  14 Juni
16.30 uur Dwarsfluitlessen
Zondag 16 Juni 

13.00 uur Afscheidslunch Midpoint 
Meeting
Maandag 17 juni
9.00 uur Yogalessen
20.00 uur Vordens mannenkoor- re-
petitie
Dinsdag 18 Juni
14.30 uur Rummicup SWV
15.00 uur Drumles Harmonie Vorden
19.00 uur Yogalessen
20.00 uur Workshop Haptonomie

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

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

De jeugd van volleybalvereniging DASH won onder leiding van Johny Addink de prijs voor de beste loopgroep.



In de beeldentuin staan beelden van 
Hein Smeerdijk. Voor Hein Smeer-
dijk, voorheen ruim dertig jaar vee-
houder, is kunst en in het bijzonder 
beeldhouwen een nieuwe levensin-
vulling geworden. Ook het overlijden 
van zijn vrouw leidde tot bezinning 
en een zoektocht naar nieuwe wegen. 
Geleidelijk veranderde zijn boerderij 
in een atelier. Zijn kunst en de na-
tuur gaan harmonieus in elkaar over. 
Zijn werk is veelal abstract, sober met 
veel aandacht voor de eigen schoon-
heid van het materiaal.
In de galerie is een ruime collectie 
van het werk van Jos Koster te zien. 
Hij communiceert met zijn doeken 
en verf net zo lang tot zijn verbeel-
ding kracht heeft gekregen. Zijn Art 
Painting is decoratief en abstract van 
karakter. De kracht van de kleuren-
doet de toeschouwer in de beeltenis-
sen dolen die op het doek zijn weer-
gegeven. Bij zijn decoratieve werk 
staat de vorm en het vlak centraal 
dat leidt tot een duidelijke textuur en 
zichtbare gelaagdheid op het doek. In 
zijn abstracte werk zoekt hij de soms 
zelfs nerveuze spanning, totdat het 

materiaal, het gewenste effect ople-
vert.
Door deze manier van werken ont-
staan er steeds nieuwe ideeën en een 
honger naar vernieuwing in materi-
aal en techniek. In de etalage liggen 
sieraden van Birgit van Beek. Zij ont-
werpt sieraden in een verrassende 
stijl, zoals een ring voor twee vingers. 
Bij het ontwerpen heeft ze veel oog 
voor detail. Haar meesterteken, een 
vlinder die is opgebouwd uit haar 

initialen, siert stukken van verschil-
lende stijlen, materialen en uitvoe-
ringen. Ze creëert zelf en in opdracht 
waarbij bijvoorbeeld geërfde sieraden 
worden bewerkt. De expositie is t/m 
21 juli te zien. De Galerie is geopend 
op vrijdag, zaterdag en zondag van 
13.00 – 17.00 uur. Zie ook www.
deburgerij-vorden.nl. Ook tijdens de 
wegwerkzaamheden in het centrum 
van Vorden is de Galerie goed bereik-
baar.

Expositie in Galerie De Burgerij
Vorden - Galerie en beeldentuin 
De Burgerij aan de Zutphenseweg 
11 gaat zondag 16 juni a.s. weer 
open. In de beeldentuin annex 
koffie- en theetuin aan de ach-
terzijde van de Galerie staan de 
bloemknoppen op springen. Zon-
dagmiddag 16 juni (15.30 uur) 
wordt de tentoonstelling ‘Een 
manier tot communiceren’ ge-
opend. De band ‘Oud en Nieuw’ bestaande 

uit Erik Knoef en zijn zoon Arjan en 
Peter Besselink zorgt voor de muzika-

le omlijsting. Zaterdag15 juni wordt 
om 13.25 uur begonnen met een bal-
lonnenoptocht vanaf de Nijlandweg 
richting het feestterrein nabij kasteel
Wildenborch. Hieraan wordt me-
dewerking verleend door Harmonie
Vorden. Jennine Staring, bewoon-
ster van het kasteel zal vervolgens 
de volks- en kinderspelen openen. 
Behalve het vogelschieten staat er
o.m. sjoelen, kegelen, schijfschieten,
briefposten en dogcarrijden op het
programma.

Oranjefeest Wildenborch
Vorden - In het weekend 14/15 
juni vindt in het buurtschap Wil-
denborch het traditionele Oran-
jefeest plaats. De festiviteiten 
beginnen vrijdagavond 14 juni 
(aanvang 20.00 uur) met een bar-
becueavond nabij de Kapel. Te-
vens kan er een partijtje darten 
worden gespeeld.

Deze rit met een lengte van 50 kilo-
meter, is uitgezet door Peter van Huf-
felen en Wim Wisselink. Men kan 

deelnemen in verschillende klassen.
De C- klasse is speciaal bedoeld voor
beginners. De start is tussen 13.30 en
14.15 uur vanaf het clubhuis van De
Graafschaprijders aan de Eikenlaan
2a in het buurtschap Kranenburg,
nabij de provinciale weg Vorden-
Ruurlo.

VAMC De Graafschaprijders 
organiseert Zomerrit
Vorden - VAMC De Graafschaprij-
ders organiseert zondag 16 juni 
een oriëntatie- puzzelrit voor 
auto’s.

Dan worden er o.m. oud Hollandse 
spelletjes georganiseerd. Er zijn wed-
strijden langzaam fietsen. Verder zo
snel mogelijk over een mat lopen die
in het bad ligt. Ook is er en mega twis-
ter en een extra grote aqua bubble.

Veel activiteiten Buiten speeldag 
in zwembad In de Dennen
Vorden - Woensdagmiddag 12 ju-
ni wordt er vanaf 14.00 tot 17.00 
uur in het Vordense zwembad In 
de Dennen een Buitenspeeldag 
gehouden.

Het bezoek aan het geheugenspreek-
uur is gratis. Iedere bezoeker krijgt 
een persoonlijk gesprek. Voor een fol-
der, meer informatie of een overzicht 
van alle (regionale) geheugenspreek-
uren kunt u contact opnemen met 
mevrouw M. Bannink, telefoon: 0575-

582450. Op het geheugenspreekuur 
kan men zonder afspraak en zonder 
verwijzing van de huisarts terecht. In 
een persoonlijk gesprek beantwoordt 
een deskundi-ge uw vragen. De vra-
gen kunnen gaan over uzelf maar 
ook bijvoorbeeld over uw partner of 

één van uw ouders. Indien van toe-
passing kan een korte geheugentest
afgenomen worden. Het gesprek 
wordt afgerond met een vrijblijvend 
advies. Elke bezoeker krijgt een boek-
je met geheugentips.

Voor inwoners van Vorden en omstreken   Geheugenspreekuur Vorden
Vorden - Op dinsdag 25 juni wordt van 10.00 tot 11.00 uur een geheu-
genspreekuur gehouden in het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat 
6 in Vorden. Dit geheugenspreekuur is bedoeld voor mensen van 55 
jaar en ouder in Vorden en omstreken, die vragen hebben over hun 
geheugen of over andere klachten zoals piekeren, concentratieproble-
men of somberheid.

26-06 ANBO Hengelo/Steenderen, 
 fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
26-06 KBO Steenderen, fietstocht Marktplein, Steenderen 18.30 uur
27-06 Markenheem, koor De Bleijke, Hengelo 19.00 uur
28-06 Markenheem, koersballen De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
29-06 ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 0575-465556
29-06 PCOB Vorden, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003

Gevarieerd programma
Het Alzheimer Café voor Doetinchem en Omstreken sluit het seizoen af op dinsdagavond 11 juni in Het Borghuis aan Burg.
Van Nispenstraat. De vrijwilligers van het Café hebben voor de seizoenafsluiting een gevarieerd programma met de nadruk 
op ontspanning samengesteld. Mensen met dementie en hun begeleiders worden met diverse onderdelen bezig gehouden
en geamuseerd. Het Alzheimer café wordt van 19.30 tot 21.30 uur gehouden. Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur welkom.
De toegang is gratis.

Inloopspreekuur gehoorproblemen 
Vrijwilligers van de NVVS (Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden) organiseren, in samenwerking met Stichting Wel-
zijn Vorden, één ochtend in de maand een inloopspreekuur in Vorden. Uitzondering is de maand augustus. U kunt vrijblij-
vend en zonder afspraak binnenlopen om uw gehoor te laten testen. Hier zijn geen kosten aan verbonden! Gestart wordt
donderdagochtend 13 juni 2013. Tussen 10 en 12 uur bent u welkom bij Welzijn Vorden, zij-ingang van het Dorpscentrum 
aan de Raadhuisstraat nr. 6.
U kunt op vele gebieden last hebben van uw gehoor, niet alleen slechthorendheid maar ook de ziekte van Ménière, Tinnitus
en Hyperacusis kan een reden zijn om naar ons toe te komen. U wordt persoonlijk te woord gestaan door ervaringsdeskun-
digen die begrijpen wat het voor u en uw omgeving betekent om problemen met uw gehoor te hebben. Zij geven u advies
en handige tips hiermee om te gaan. U kunt foldermateriaal meenemen, van de NVVS en Hoorwijzer.nl, afhankelijk van de 
problemen die u heeft, om thuis nog eens door te lezen. Landelijk zijn er op veel plaatsen al spreekuren opgezet en met suc-
ces. In de gemeente Bronckhorst wonen relatief veel ouderen en deze doelgroep krijgt vaak te maken met hoorproblemen.
Vandaar dat wij u deze mogelijkheid aanbieden. Informatie kunt u krijgen bij NVVS, via de mail: ouderenzorgSH.vorden@
nvvs.nl of Stichting Welzijn Vorden, via de mail: w.berns@sswb.nl

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.

Datum Activiteit Plaats Tijd
11-06 Alzheimercafé, seizoenafsluiting Borghuis, Doetinchem 19.30 uur
11-06 Markenheem, bingo De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
12-06 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
12-06 Welfare Rode Kruis, handwerken De Wehme, Vorden 14.00 uur
12-06 Markenheem, spelmiddag De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
12-06 KBO Steenderen, avondfietstocht Herfkens, Baak 18.30 uur
13-06 SWV/NVVS, 
 spreekuur slechthorenden Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
19-06 ANBO Hengelo/Steenderen,
 koetsentocht met pannenkoek Wolbrink, Hengelo 13.00 uur
19-06 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
20-06 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300
20-06 KBO Drempt, fietsen 
 met Jan en Bennie Bellen voor informatie 0313-474664
25-06 SSWB/GGNet,
 geheugenspreekuur Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
25-06 Markenheem, bingo De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
26-06 Markenheem, spelmiddag De Bleijke, Hengelo 14.00 uur

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, welzijnsadviseur.
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, welzijnsadviseur.
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, Mobiel 06-10727474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur
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 of 06-22929630.
Wilma Berns, welzijnsadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag 
van 9.00-11.00 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: w.berns@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

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



Hospice Zutphen is een klein huise-
lijk hospice dat ruimte biedt aan 5 
gasten in hun laatste fase van hun le-
ven. Zie ook www.hospice-zutphen.nl 
Men kan de lopers sponsoren door 

voor elke dag die zij lopen € 2,50 te do-
neren aan het Hospice en dat bedrag 
aan het einde van de 4 daagse over 
maken op de rekening van Stichting 
Vrienden Hospice onder nummer 

51.36.79.960. Deze Vrienden stellen 
voor uw donatie gratis 50 prachtige 
Kunstboeken Kleurrijk Leven 2 ter 
beschikking. Via de mail zullen de 
lopers u op de hoogte stellen van het 
aantal dagen dat wij gelopen hebben. 

U kunt uw deelname kenbaar maken 
door ons te mailen: 
gerritvlogman@gmail.com, 
gerritencatryrossel@hetnet.nl 
rd.baauw@hetnet.nl

Wandelen voor het Hospice Zutphen

Vorden - Op 4, 5, 6 en 7 juli 2013 willen Catry Rossel Lochem Rien 
Baauw Wichmond en Gerrit Vlogman Vorden deelnemen aan de Bar-
chemse Vierdaagse. Gerrit als administratief vrijwilliger van het Hos-
pice Zutphen en Catry en Rien als Vriend van het Hospice. Om herken-
baar te zijn zal BEER het loopshirt dragen met het Logo en de naam 
van het Hospice.

Geen stalen ros zoals oud burgemees-
ter van Arkel bereed, maar fietsen 
van gerecycled materiaal zoals lege 
blikjes, oud tijdschriften, hout.Voor 

vaders die van fietsen houden, het is
immers bijna Vaderdag, een goede
buur,vriend( in) of thuisblijvers van
fietsende vakantiegangers is een ca-
deautje in de vorm van een fiets, gro-
ter of kleiner vanuit het 8 kastelen
fietsdorp een origineel cadeau. Naast
fietsen heeft de Wereldwinkel voor 
de zomer nog vele andere aantrekke-
lijke producten.

Wereldwinkel Vorden en de 
honderdjarige 8 kastelenroute
Vorden - Als goede buur van de 
VVV Vorden is ook de Wereldwin-
kel Vorden in de ban van de fiets. 
In de etalage van Wereldwinkel 
fietsen in alle soorten en maten.

De schilderijen en werken op papier 
zijn van de kunstenaars:

JAN HOMAN (1919-1991)
Jan noemde zichzelf een abstract-
expressionist nadat hij een lange 
ontwikkelingsweg had doorgemaakt. 
Naar zijn werk kijken is altijd een 
feest, krachtig, stralend en vitaal. Hij 
had een prachtig kleurgebruik en in 
de jaren “80 was hij totaal in de ban 
van de kleur roze in alle variaties. Hij 
had zelfs een roze spijkerbroek… Hij 
experimenteerde graag en veel. Bin-
nen zijn vakgebied is er vrijwel geen 
techniek die hij niet heeft toegepast. 
Hij vond het een eer om kunstenaar 
genoemd te worden en niet uitslui-
tend kunstschilder. Jan was een groot 
liefhebber van jazz en zei altijd “zoals 
zij spelen, wil ik schilderen”.

GRADUS VERHAAF (1932)
Gradus is een begenadigd kunstenaar
die ons meeneemt in een wereld om
weg te dromen. Naast zijn prachtige
monumentale schilderijen heeft hij
toch een uitgesproken voorliefde 
voor het tekenen. Zijn uitgebreide 
collectie grafiek getuigt daarvan.
Zonder oordeel tekent en schildert
Gradus het vergankelijke en het blij-
vende. Al zijn werk herbergt iets van
het alledaagse dat hij op zijn lange 
tochten ontmoet en opslaat. Het is
 voor ons een bijzondere uitdaging
om de adem van Gradus door de tijd
heen te dragen.

DE KUNST OM NIET TE 
VERGETEN
Deze expositie wordt verzorgd door
Stichting De Ezelstal die als doelstel-
ling heeft het beheren en behouden
van kunstcollecties uit de 20e eeuw 
om ook volgende generaties te laten
genieten van dit bijzondere culturele
erfgoed en te voorkomen dat deze 
collecties verloren gaan. Voor meer 
informatie: www.ezelstal.net.

Museale kunst in Vorden
Vorden - Van 22 juni t/m 18 au-
gustus is iedere Zaterdagmiddag 
van 13.00 tot 17.00 uur de exposi-
tie “alleen maar verbeelding” te 
bezichtigen in de KZV-locatie aan 
de Dorpstraat 9  te Vorden.

Vanaf zaterdagmiddag 15.00 uur (15 
juni) tot zondagmiddag 15.00 uur (16 
juni) zullen er altijd twee of drie per-
sonen van het team van Bakkerij Bes-
selink rondom het sportpark De Lank-
horst lopen. Wilt u ook een bijdrage le-
veren? Bakkerij Besselink verkoopt tot 
en met zaterdag 15 juni ‘SamenLoop 
voor Hoop bollen’. Dit is een heerlijk 
gevulde bol met noten, rozijnen en 
abrikozen. De bol kost 3,99 euro. Van 
elke verkochte bol draagt Bakkerij Bes-
selink twee euro af aan het Koningin 
Wilhelmina Fonds (KWF). Ook heeft 

Bakkerij Besselink kaarsenzakken 
te koop welke men kan betekenen/
beschrijven met een boodschap voor 
(ex)kankerpatiënten en mensen die de 
strijd tegen kanker hebben verloren. 
De zak kost vijf euro en kan bij Bakke-
rij Besselink weer worden ingeleverd. 
Alle verkochte zakken worden zater-
dagavond 15 juni gevuld met zand en 
om 22.45 uur langs het parcours ge-
plaatst met een brandende kaars erin. 
De opbrengst hiervan komt ook ten 
goede aan het KWF. Met dit bijzonde-
re evenement vieren de organisatoren 

het leven, zetten ze (ex)kankerpatiën-
ten in het zonnetje, herdenkt men de
overledenen en zamelt men geld in 
voor wetenschappelijk kankeronder-
zoek. Het evenement heeft net als in
2008 een braderieachtige sfeer.Deelne-
mende teams organiseren diverse acti-
viteiten zoals verkoop van producten,
spelletjes, verlotingen en ook wordt 
het inwendige van de mens niet verge-
ten. Verder is er een stormbaan, kegel-
baan, doelschieten en 24 uur darten. 
Voor de kinderen is er een springkus-
sen, clowns, verhalenverteller, skelter-
baan, grabbelton, schminken en nog
veel meer. Daarnaast treden er een 
keur aan plaatselijke en regionale ‘ar-
tiesten’, muziek- en dansgroepen op. 

Voor meer informatie: zie de site www.
samenloopvoorhoopbronckhorst.nl

24-uurs wandelevenement voor strijd tegen kanker

Bakkerij Besselink in actie tijdens 
SamenLoop voor Hoop

Wichmond - Personeel van Bakkerij Besselink uit Wichmond en Ruur-
lo en familieleden en kennissen van het personeel en de familie Besse-
link zelf nemen zaterdag 15 en zondag 16 juni op sportpark De Lank-
horst in Wichmond met een team van ruim twintig personen deel aan 
de SamenLoop voor Hoop actie. SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs 
wandelevenement voor de strijd tegen kanker.

De deelnemers van de Wichmondse vestiging: v.l.n.r.: Wilfried Besselink, Wim Zomer, Hennie Kornegoor, Janet Zomer, Miranda Olthof
en Emmy Besselink.

WORKSHOPS
Tussen 16.00 en 21.00 uur worden er 
diverse informerende en inspireren-
de workshops gegeven over uiteen-
lopende onderwerpen zoals: wat is 
jouw meerwaarde, elevator pitching, 
personal branding, identiteit, imago 
en impact en het belang van de eerste 
indruk. Kijk voor het volledige over-
zicht en de starttijden van de work-
shops op www.kennisvloer.nl 

AANDACHT VOOR JONGEREN 
IN DE REGIO
De carrièrebeurs Young@Work is 
een initiatief van de jongerenraad 
van Rabobank Graafschap-Noord. 
Lidwien Heersink, voorzitter van de 
jongerenraad, licht toe: “Met dit eve-
nement willen we de arbeidskansen 
voor jongeren verbeteren en de af-
stand tussen de schoolbanken en de 
arbeidsmarkt kleiner maken. Zo ho-
pen we écht wat te betekenen voor 
jongeren in de regio. Door dit te orga-
niseren vanuit de jongerenraad van 
de Rabobank, kunnen we gebruik 
maken van een aantal faciliteiten van 
de bank en hun netwerk benutten. 
Dat heeft erg geholpen.”

DEELNEMENDE BEDRIJVEN
Er staan diverse bedrijven uit de regio 
op de beurs: Gelre Ziekenhuizen, AB 
Oost, Cinemajestic, Home of Happy 
Brands, BonsenReuling, Payroll Se-
lect, Start People, Achterhoekwerkt, 
Da Vinci salonautomatisering, Cen-
trum voor Jong Ondernemerschap, 
Ondernemers in bedrijf, NetZoZeker, 
Casebuilder, Adigo, Weevers, Welten 
en Rabobank Graafschap-Noord.

Young@Work: 
carrièrebeurs voor jongeren
Vorden - Op donderdag 13 juni, 
tussen 16.00 en 21.00 uur, vindt 
in het Koelhuis (Parkstraat 1, 
achterzijde NS station) in Zut-
phen de carrièrebeurs Young@
Work plaats. Het evenement 
helpt jongeren tussen 18 en 30 
jaar bij hun eerste stappen op de 
arbeidsmarkt, of kan inspireren 
om een volgende stap te zetten. 
Op de beursvloer presenteren be-
drijven uit de regio zich, bieden 
zij hun vacatures en stageplek-
ken aan en kunnen bezoekers 
doorlopend workshops volgen. 
Iedereen kan vrij binnenlopen bij 
Young@Work en ook deelname 
aan de workshops is gratis.

Sabine begon met alleen kinderkle-
ding, later kwam er veel vraag naar 
babykleding en leuke accessoires. 
Door de recessie is het geen haal-
bare kaart meer. 

‘Je moet dan een uiteindelijk een 
keuze maken, aangezien het econo-
mische klimaat nog niet echt snel 
beter zal gaan worden, neem ik zelf 
het initiatief te gaan stoppen’. 

Sabine stelt geen einddatum aan de 
leegverkoop. De vaste klanten vin-
den het jammer dat ik stop, maar 
snappen mijn keuze wel, zegt eige-
naresse Sabine Bouwens’.

BiBo kinder- en 
babykleding Vorden 
sluit haar deuren
Vorden - BiBo kinderkleding 
gaat sluiten. Na 5 jaar sluiten 
wij onze deuren aan de Burg 
Galleestraat 10a in Vorden, er is 
veel verandert in 5 jaar, ook bin-
nen het bedrijf.



Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

9X NISSAN QASHQAI
1.6 CONNECT BLACK EDITION

KORTING 

 € 4.000.-*

NISSAN QASHQAI BLACK EDITION MET € 4.000,-* VOORDEEL
Het is nu wel heel aantrekkelijk om een nieuwe Nissan Qashqai te kopen. Want koopt u vóór 30 juni 2013 
de rijk uitgeruste Qashqai 1.6 Connect Black Edition uit voorraad, incl. Nissan Connect navigatiesysteem 
met rondom camera’s (AVM), 18” lichtmetalen  velgen én panoramadak, dan ontvangt u van ons € 4.000,-* 
voordeel. Tevens bieden wij zeer gunstige fi nancieringsmogelijkheden. Kijk voor meer informatie op herwers.
nl/nissan of bezoek onze showroom. 

Nissan Connect navigatiesysteem  |  18” lichtmetalen velgen  |  Panoramadak

Er is al een Nissan Qashqai v.a. € 23.990,- (o.b.v. prijslijst 1 april 2013, incl. BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage à € 45,- en kosten rijklaar maken). 

*De prijsverlaging is een maximale korting van € 4.000,- op de Qashqai 1.6 Connect Edition consumentenadviesprijs inclusief  BTW, BPM en dealerkorting en is uitsluitend geldig bij aanschaf van een nieuwe 

Qashqai Connect uit voorraad met een klantorder datum tussen 01/04/2013 t/m 30/06/2013 bij Nissan Herwers. Niet geldig voor lease-orders  en/of in combinatie met andere acties. Niet inwisselbaar tegen 

contanten. Afgebeelde opties kunnen afwijken van standaarduitvoering. Raadpleeg voor de exacte specifi caties uw Nissan-dealer. 

Overeenkomstig 715/2007.EG. Brandstofverbruik Qashqai en Qashqai+2 gamma gecombineerd: 4,5-8,2 l/100km, resp. 22,2-12,2 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 
119 gr/km tot 187 gr/km. Wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland. 

Edisonstraat 79 7006 RB Doetinchem Tel. (0314) 33 30 55

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

Kelvinstraat 2 6902 PW Zevenaar Tel. (0316) 52 35 23

www.herwers.nl/nissan
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KEURSLAGERTROTS

Brochettes

GRATIS stroganoff saus

SPECIAL

Pineapple inside

100 gram 225

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram kalfsrollade

GRATIS 100 gram tonijnsaus

KEURSLAGERKOOPJE

Kip
Cordon bleu

4 stuks 500

MAALTIJDIDEE

Rundvlees
salade

500 gram 398
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Urtica de Vijfsprong is een therapeutische leef-werkgemeenschap met een 

biologisch dynamisch agrarisch bedrijf. De stichting geeft op ontwikkeling 

gerichte, 24-uurs, dag- en ambulante ondersteuning en behandeling aan 

mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met psychiatrische 

problematiek. De antroposofie is hierin onze grote inspiratiebron. 

De boerderij en de brasserie zijn een belangrijk middel.

Aan de gang als vrijwilliger?
We zoeken een zwemmaatje voor een van onze bewoonsters (v)

op de dinsdagochtend

Belangstelling?
Neem contact op met Sandra Meijs (sandra.meijs@urticadevijfsprong.nl) 0575-553459
Op onze website staat ook informatie over ander vrijwilligerswerk..

Marieke & Sander

16-05-13   11:15

Gaan trouwen!

Op woensdag 31 oktober 

om 15.00 uur in het 

Gemeentehuis van Zutphen.

Daarna vanaf 16.00 uur 

is de receptie in hotel 

“De Nieuwe” 

Nieuwstad 57 te Zutphen.

Aansluitend zal het feest 

beginnen rond 20.00 uur.

Meer informatie zal 

snle volgen via  onze 

ceremoniemeester.

Liefs Marieke de Klein & 

Sander de Groot

16-05-13   11:15

STIAAn
15-01-13   09:53

ANTOny  MaRTEnBaSTIAAn
Zaterdag 20 april 2013 om 04:09 uur 

is onze prachtige zoon geboren.

Hij weegt 4080 gram en is 50 cm lang.

Moeder en zoon maken het uitstekend!

Gezellig als je langskomt, na een telefoontje.

15-01-13   09:53

Ik
 oo

k van jou.....

Op 26 januari 2013 zijn wij Paul en Martine, 

25 jaar getrouwd!

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

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

tegemoet komt.

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

voor 20 januari a.s. af.

Paul & Martine

Slotsteeg 948

9130 LP Te Verweg

06 - 12365489

14-11-12

Uitnodiging

14-11-12   16

Happycards.nl 
is onderdeel van Weevers Grafi media

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

Bepaal bij Da Vinci for Hair 
zelf wat jij betaalt!

Bij kapsalon Da Vinci for Hair in Vorden 
mag je vanaf nu iedere woensdagmiddag 
zelf bepalen wat jij voor de knipbehan-
deling betaalt. 

Het idee is simpel: je komt op woensdagmid-

dag in de kapsalon, laat je knippen, geniet van 

een kopje koffie en bij de kassa bepaal jij zelf 

hoeveel je de net gekregen knipbehandeling 

waard vindt. ‘Wij hebben veel vertrouwen in 

het product dat wij aanbieden, dus durven 

wij zeker dit aan te gaan en de klant te laten 

bepalen hoeveel de knipbehandeling waard 

is.’ Vertelt mede-eigenaar Lidwien Heersink. 

Kapsalon Da Vinci for Hair in Vorden bestaat 

al sinds 1945 en heeft al menig Vordenaar 

een nieuw kapsel gegeven. Maak dus meteen 

een afspraak of kom op woensdagmiddag 

langs en bepaal wat deze 68 jaar ervaring jou 

waard is!



Daar staat tussen het lover een mo-
nument met een tweetal teksten. 
Aan de voorkant staat: ‘Ooit de Lin-
desche Kapel. Als bouwval in 1837 
gesloten’. Aan de achterzijde van het 
monument de tekst: ‘ Verheft zich 
hier. Geen bidplaats meer.’t Heelal 
is tempel voor de Heer’. Het beheer 

van de Kapellebult is in handen van 
de Stichting de Lindesche Molen. 
Het bestuur van deze Stichting heeft 
aan twee kanten van de Kapellebult 
een bank geplaatst. Van daaruit kan 
de wandelaar/fietser genieten van 
het fraaie Lindesche coulissen- land-
schap.

De Kapellebult in Linde

Vorden - Een paar honderd meter voor het Proathuus (komende uit 
de richting Vorden) is de Kapellebultweg. Daarachter is de Kapellbult, 
een plek waar vroeger een Kapel heeft gestaan. Vanaf twee zijden 
loopt een voetpad richting het midden van de bult.

Monument.

Een aantal jaren geleden is ook de 
club ‘Vrienden van de Lindesche 
Molen’ opgericht. Een club van circa 
honderd personen, die de molen even-
eens een warm hart toedraagt’, zo 
zegt Henk Ruiterkamp. Het bezit van 
een molen is geen sinecure. Het blijft 
voor de eigenaar steeds een gevecht 
om voldoende middelen te vergaren 
om de molen in goede staat draaiende 
te houden. Restauratie- en reparatie-
werkzaamheden kosten nu eenmaal 
veel geld. Direct na aankoop moest 
Henk Ruiterkamp al in actie komen 
om lekkages op de molenas te ver-
helpen. In 2010 werd de binnenzijde 
van de molen aangepast. Nieuwe toi-
letten e.d.Bovendien werd het geheel 
‘rolstoelvriendelijk’ gemaakt. Om bij 
herstel- en restauratiewerkzaamhe-
den voor subsidie in aanmerking te 
komen moet altijd exact worden aan-
gegeven hoe het onderhoud er uitziet 
en wat de verwachtingen zijn. Rijks-
monumenten stelt dan de subsidie 
vast. Henk Ruiterkamp: ‘Bij alles wat 
wij aan onderhoud doen, wordt maxi-
maal 50 procent subsidie verleend. De 
rest moeten wij zelf betalen. Verder 
ontvangen wij jaarlijks een gemeen-
telijke en provinciale subsidie van elk 
1375 euro’, zo zegt hij. Inmiddels ie 
er een groot restauratie/reparatiepro-
ject aan de molen gestart, waarvan 
de totale kosten worden geraamd op 
25.000 euro. Dat houdt in dat het 

platte dak wordt voorzien van een 
nieuwe dakbedekking met hieronder 
de nodige isolatie en nieuwe zinken 
lijsten over de overstekken. Daar-
voor moet de huidige houten stelling 
van het dak worden getild. Nadat de 
dakbedekking kompleet is aange-
bracht met alle verdere bijkomende 
werkzaamheden, moet de houten 
stelling worden teruggeplaatst. Een 
hoogwerker heeft afgelopen vrijdag 
de stelling verwijderd. De kosten die 
gemoeid gaan met het geheel worden 
deels betaald met donateurgelden en 
giften. Henk Ruiterkamp: ‘Wij zijn 
als Stichting de Lindesche Molen ui-
termate verheugd over de inkomsten 
die wij verkrijgen uit het verhuur van 
TOM (Theater Onder de Molen). Jaar-
lijks worden er ca. 42 voorstellingen 
gegeven, daarnaast wordt het theater 

gebruikt voor het houden van feestjes
en partijtjes. Mede doordat ons bedrijf
(Aannemersbedrijf Ruiterkamp) ook
onderhoud aan de molen verricht en
door de financiële ondersteuning van
de ‘Vrienden’ kunnen wij aan onze
financiële verplichtingen voldoen.
Wij zijn aangesloten bij de Gilde van
Gelderse Molens. Wij hebben geen 
verplichting om de wieken van de
molen te laten draaien. Toch gebeurt
dat een paar dagen in de week. Willen
we daarvoor een subsidie (1200 euro)
van de provincie ontvangen moeten
er jaarlijks 240.000 omwentelingen
plaats vinden en dat halen we wel’, 
zo zegt hij. Wanneer de huidige res-
tauratie is voltooid (naar verwachting
midden juli ) staat de volgende stap in
de planning: de lange spruit in de kap
van de molen onder handen nemen!

De Lindesche Molen wordt gerestaureerd

Henk Ruiterkamp: ‘Blij dat stukje 
Cultureel Erfgoed wordt bewaard’
Vorden - Henk Ruiterkamp is blij 
en tegelijkertijd trots dat hij des-
tijds (24 december 2009) de Linde-
sche Molen in het buurtschap Lin-
de van de familie Hoefnagels heeft 
aangekocht. Daarover zegt hij: ‘Ik 
vind het van belang dat de molen, 
een stukje Cultureel Erfgoed, voor 
het buurtschap en het nageslacht 
bewaard blijft. Mijn familie denkt 
er gelukkig net zo over.

Werkzaamheden in volle gang.

Omdat de parkeerplaats wat ver-
der weg ligt, stond de eerste verras-
sing daar al klaar. De dames konden 
plaats nemen in een tuktuk, om zo 
naar het ontvangst gebracht te wor-
den. Bij binnenkomst kregen zij om 
het geheel nog feestelijker te maken, 
een corsage (van de Lappengarage) 
opgespeld. Tijdens het welkomst-
woord kon iedereen genieten van een 
kopje koffie of thee met wat lekkers 
waarna de activiteiten gestart kon-
den worden.

Door de 16 deelnemende verwenbe-
handelaars werden de dames stuk 
voor stuk heerlijk in de watten ge-
legd. En verder hebben alle dames 
onder begeleiding van Monique Nor-
de (Vordense tuin) een zelfgemaakt 
bloementaartje gemaakt en zijn nog 
niet ontdekte talenten bij de schil-
der- en kookworkshop naar boven 
gekomen. Tijdens de zeer feestelijk 
uitgebreide lunch, aangeboden door 
Brasserie Lettink, kon iedereen heer-
lijk genieten op het zonnige terras. 

Naast de behandelingen en work-
shops konden de dames in de mid-
dag ook nog gebruik maken van het
therapiebad van Jansen van den Berg
of deelnemen aan een wandeling van
Natuurmonumenten. Bij het toasten
op de geslaagde dag mocht de orga-
nisatie nog diverse kado’s verloten
aan zeven personen. Hierna gingen
alle dames voldaan en met zeer goed
gevulde goodiebags weer huiswaarts.
Organisatoren Melanie Oonk en Edith
Willems kijken terug op een zeer ge-
slaagde tweede Viva la Donnadag in
Vorden. 

MET DANK AAN: 
De keuken van Hackfort, Salon Mari-
anne, Ami Kappers Vorden, Catrien’s
Kapperij, Voetverzorgingssalon Podi,
pedicure Rietje Koeslag, pedicure Ani-
ta Helmink, Time Out massage, Over-
beauty, YourInnergy, Kei-reflex voet-
reflex, praktijk Jansen van den Berg,
Haarstudio Marloes, Marlies Meenks,
Schoonheidssalon Bjoetie, de Vorden-
se Tuin, Kakelbont Jacqueline Meijer,
Natuurmonumenten, Brasserie Let-
tink, Bakkerij Joop, IJssalon Lekker,
Reinier en Leonie’s Groente Fruit &
Traiteur, Smit Wijnhandel , ’t Wafel-
huisje, Bruna Vorden, de Lappenga-
rage, FreeWheel.
Kado’s: Galerie de Burgerij, Hotel 
Hulsman Valkenburg, Gravin van 
Vorden, Hotel Bakker, ChamCham
en Beauty praktijk Ellen.
Naast veel deelnemers hebben de vol-
gende bedrijven ook een bijdrage ge-
leverd aan de inhoud van de goodie-
bags: Citybag Zutphen, Siemerink
juwelier, Etos, De Kadoshop, De We-
reldwinkel, Hema Vorden, Visser Mo-
de, Giesen Schoenmode. Sigarenspe-
ciaalzaak W. Schimmel, Grand bistro
de Rotonde, De Eenhoorn, Bleumink,
PraKtima, 1Alert, ErvarenJaren, Tiny
Koning Travel Counsellors, Sylvia

Viva la Donnadag in Vorden 
wederom een groot succes!

Vorden - Op maandag 27 mei jl werd alweer de tweede Viva la Donna-
dag in Vorden georganiseerd. Naar aanleiding van het persbericht van 
1 mei jl. hebben zich veel dames aangemeld waarvan er uiteindelijk 32 
deel konden nemen aan deze verwendag. Dit jaar waren we welkom bij 
de Keuken van Hackfort.

Het al oude spreekwoord “de jeugd 
heeft de toekomst” kunnen we hier-
voor uit de kast halen, want dit blijkt 
nog steeds waar, nu opleiden is straks 
de toekomst van de vereniging. Na-
tuurlijk is het doel van de opleidings-
mogelijkheden een toekomst in het 
orkest of de slagwerkgroep, daarop 
is de inhoud van alle lessen deels ge-
richt. Geert-Jan Dijkerman geeft iede-
re dinsdag namens onze vereniging 
slagwerkles in het Dorpscentrum. De 
lessen zijn individueel, het leertempo 
wordt afgestemd op de leerling. 
Het begrip slagwerk binnen een or-
kest of slagwerkgroep is erg breed, 
je begint aan de basis met het spelen 

van de kleine trom. Daarnaast maak 
je geleidelijk aan kennis met het 
brede scala aan slagwerkinstrumen-
ten van beatring, conga’s tot pauk en 
natuurlijk het drumstel. Omdat slag-
werk nogal een ruim begrip is, kun 
je dinsdag 25 juni van 16.00 tot 17.00 
uur tijdens de slagwerkworkshop 
kennis maken met de instrumenten. 
Interesse, meer weten, kom op 25 
juni naar het Dorpscentrum kijken, 
luisteren, vragen en proberen of het 
iets voor je is! Meld je aan voor deze 
workshop via info@harmonievor-
den.nl of 06-45456331. Meer weten 
over Harmonie Vorden kijk op onze 
site www.harmonievorden.nl

Slagwerkworkshop 
Harmonie Vorden

Vorden - Op dinsdag 25 juni organiseert Harmonie Vorden een slag-
werkworkshop onder leiding van Geert Jan Dijkerman. Als muziekver-
eniging zijn we altijd op zoek naar jeugd die geïnteresseerd is in het 
leren bespelen van een instrument. Een regelmatige instroom is voor 
ons harmonieorkest en slagwerkgroep van groot belang. Momenteel 
hebben we binnen alle secties een goede bezetting, maar hoe ziet dat 
er over een aantal jaren uit?

Deze workshop wordt gehouden 
op dinsdagavond18 juni in Dorps-
centrum Vorden (Raadhuisstraat 6). 
Voor informatie of aanmelding kijk 
op www.ontdekjegevoel.nl

Haptonomie workshop Vorden: 
Gevoel in beweging!
Vorden - De workshop wordt 
verzorgd door Noam Shalgi, 
(kinder-) haptotherapeut van 
haptonomiepraktijk ‘Ontdek je 
gevoel’.
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Bel 0575 465 525  |  www.gerritsmakelaardij.nl

VERKOOP EN INFORMATIE

www.debunte.nl

ONTWIKKELING

www.vancampenbouwgroep.nl

AANNEMER

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

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

Netto maandlast van ca. € 422,00*

www.dejong-lafeber.nl

ONTWERP

Voor meer informatie kunt u bellen met de makelaar

13 BETAALBARE APPARTEMENTEN
HOEK MARKTSTRAAT - RAADHUISSTRAAT HENGELO

Kopen met
starterslening 

mogelijk!

* rente inclusief afl ossing. 
Wijzigingen voorbehouden.

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

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

Netto maandlast van ca. € 374,00*

Een GOED alternatief 
voor HUREN!

Vanaf ca. € 124.800,- v.o.n.

Het is bijna zover; na vele maanden van voorbe-
reiding gaat de Samenloop voor Hoop Bronckhorst 
op zaterdag 15 juni 2013 om 15.00 uur van start. 
De organisatie is heel blij met de vele aanmeldin-
gen vanuit de gemeente, maar ook buiten onze 
gemeente zijn mensen heel actief geweest. Op dit 
moment nemen 44 teams deel aan het evenement. 
Verder hebben veel sponsoren een bijdrage gele-
verd. Vanuit de wereld van entertainment kwamen 
veel aanmelding om belangeloos mee te werken. 
De organisatie zat daarom met het luxe probleem 
om zoveel mogelijk mensen een plekje te geven 
tijdens het evenement.

De deelnemende teams organiseren tijdens het 
evenement diverse activiteiten zoals o.a. verkoop 
van producten, spelletjes, verlotingen en wordt het 
inwendige van de mens niet vergeten. Daarnaast 
is er een stormbaan, kegelbaan, goalschieten en 
24 uur darten. In samenwerking met José van der 
Staak kunnen mensen tijdens het hele evenement 
een wens op een kaartje schrijven. Alle kaarten 
samen vormen een wensmuur. 

Op zaterdagavond tussen 21.00 – 22.00 uur wordt 
een yoga les verzorgd door Martha Bouwer. Voor de 
kinderen is er een springkussen, clowns, verhalen-
verteller, skelterbaan, grabbelton, schminken en 

nog veel meer. Op zondag zijn er tussen 12.00 en 
14.30 uur o.l.v. Aerofitt Kidsdans demo’s waaraan 
alle kinderen kunnen meedoen. Uiteraard is er ook 
veel muzikaal entertainment.

Als het donker is dan is het tijd voor de 
Kaarsenceremonie. Een indrukwekkend onderdeel 

van de Samenloop voor Hoop. Het is hèt moment 
om stil te staan bij iedereen die in strijd is (geweest) 
met kanker. Ook een moment waarop iedereen 
beseft waar de Samenloop voor Hoop eigenlijk om 
draait. De kaarsenceremonie start op zaterdag-
avond 15 juni om 22.45 uur met medewerking van  
Buitengewoon! en muziekvereniging Union Zelhem.

Op dit moment zijn er al veel kaarsenzakken 
beschilderd en/of beschreven ingeleverd bij de 
organisatie. Tijdens het evenement op zaterdag 
is er ook nog gelegenheid om een kaarsenzak te 
kopen en te versieren. De liedjes, die tijdens de 
kaarsenceremonie ten gehore worden gebracht, 
zijn verkrijgbaar op een CD. Deze CD van 
Buitengewoon! - “Voor de stilte uit”, inclusief het 
Samenloop voor Hoop lied 2013, is te koop na 
afloop van de kaarsenceremonie. 

Uiteraard is er informatie over de ziekte kanker, 
hiervoor wordt een speciale tent ingericht. Naast 
de genoemde onderdelen is er nog veel meer te 
zien en te horen. De organisatie hoopt dan ook 
op prachtig weer en dat het publiek in grote getale 
tijdens het weekend van 15 en 16 juni naar het 
sportpark van S.V. Socii, Lankhorsterstaat 3b 
te Wichmond komt. Zodat we aan het eind van 
het evenement een prachtig eindbedrag bekend 
kunnen maken. Want de gehele opbrengst van 
het evenement is bestemd voor het KWF. 

Voor meer informatie kijk op:
www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl

www.facebook.com/
samenloopvoorhoopbronckhorst.nl

Programma zaterdag 15 juni 2013 met o.a. om
14.45  Opening met burgemeester  
 Henk Aalderink en Sandra Vanreys
15.10  Lady & de Vageband
16.00 Sandra Vanreys
16.30 Alan Gascoine Trio
17.15 Linedancegroep De Uuthoekers
17.45 Desperated Bluesband
18.30 Reborn
19.00 60’s aLive Band
20.00 Mannenkoor Zelhem
20.30 Hayloft
21.15 Rose and The Alley Cats
22.00 Moonyard
22.45  Kaarsenceremonie m.m.v. Buiten-  
 gewoon! en muziekver. Union Zelhem

Nachtprogramma in kampvuur setting:
00.00 Lisanne & Lisa 

00.45 Buitengewoon!
01.45 Acoustic Folks
03.00 Two Gather
04.15 Trio in Petto
05.15 DJ´s van Radio Ideaal 

Zondag 16 juni 2013 met o.a. om
09.00 Ochtendgym door Aerofitt
09.30 Slagwerkgroep Cresendo Hengelo
10.00 Kiek Uut
10.45 Cabaretgroep Hoe Zo!
11.30 Medler Jachthoornblazers
11.45 Boerendansers Wiej Eren ’t Olde
12.15 Outbound Scally Wag
13.00 Dansgroep Onze Jongeleu
13.30 Bluesbreakers
14.15 Dansgroep Onze Jongeleu
15.00 Afsluiting met burgemeester 
 Henk Aalderink

Samenloop voor Hoop Bronckhorst



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
Nr. 24, 11 juni 2013

De presentatie van de definitieve 
plannen voor herinrichting van de 
veeromgeving tussen Brummen en 
Bronkhorst is op 26 juni vanaf 15.30 
uur op de Brummense oever van het 
Bronkhorsterveer. Ook de uitslag van 
de ontwerpwedstrijd voor de natuur-
speelplaats, waar drie Brummense 
en drie Steenderense scholen aan 
mee deden, wordt dan feestelijk
gepresenteerd.

Het ontwerp van de hele veeromge-

-
-

plannen om het veergebied aan beide 
oevers van de IJssel op te knappen is 
in nauwe samenspraak met eigena-

organisaties tot stand gekomen. Als 

beide rivieroevers meer eenheid uit 

rusten, recreëren en parkeren.
Wij zien u graag op 26 juni bij het 
veer!

Ontwerpwedstrijd
In het plan is een natuurspeel-
plaats opgenomen aan de Brum-
mense oever in het veergebied. 

leerlingen van scholen in Brummen 
en Steenderen hun droomspeel-
toestel tekenen of knutselen. Het 
speeltoestel moest gemaakt kun-

-

-
houder Hennie Beelen een mooie 

met de hele klas op excursie in het 
gebied met een boswachter van 

-
-

-

kinderen die op woensdagmiddag 

maar ook iets kunnen doen.

Deel uw oude foto’s, ansichtkaarten 
en verhalen met ons!

-
men willen graag de historie van het 
veergebied tot leven laten komen en 

en verhalen van en uit het gebied. Op 

-
de foto’s of ansichtkaarten van het 
veergebied? Of kent u een verhaal of 

-

het graag!

vindt u op www.
bronckhorst.nl of 
scan de QR-code.

Presentatie plannen veeromgeving Bronkhorst-Brummen en 

prijsuitreiking ontwerpwedstrijd scholen natuurspeelplaats

maken met een grote groep volwasse-

-
sen worden analfabeet of laaggeletterd 
genoemd. Het volwaardig deelnemen 

-
dat het schaamtegevoel vaak groot is. 
Er komt gelukkig wel steeds meer aan-
dacht voor het probleem van laaggelet-

Graafschap College) voor volwassenen 

-

Zeg het voort!

mensen voor wie het bedoeld is, niet 

kennen die laag geletterd of analfabeet 
is, attendeert u hem of haar dan op de 

Het cursusaanbod
1. Alfabetisering

deelname (minimaal 8 personen)

Aanmelden

Andere trainingen
Naast de taalcursussen biedt het ROC 
Graafschap College ook andere basis-
trainingen aan. Het aanbod is:

voor op de werkvloer
2. Loopbaanoriëntatie

-
heden 

4. Sollicitatietraining

e-mail en internet)
6. Rekenen - basis rekenen

meer vertellen. 

Meer informatie

(0575) 75 02 50.

Kent u iemand die moeite heeft 

met lezen en schrijven?
Nieuw opleidingsseizoen

De Taalschool start

in september

een aanvraag omgevingsvergunning 
ontvangen voor de nieuwvestiging 

-
deweerweg in Halle (LOG Halle Hei-

-
-

kunnen de inwoners van het gebied 
en ook andere belangstellenden
kennis nemen van dit initiatief. 

Initiatief
Het initiatief betreft het oprichten 

-

van een mestdrooginstallatie. 

Interesse?
Wilt u meer weten over het plan? 

en 21.00 uur gerust binnen in het
gemeentehuis in Hengelo (Gld) en 
laat u informeren.

Inspraak
Omdat het hier een informele avond 

-
heid tot het indienen van een reactie. 

-

25 juni: Presentatie plan nieuw pluim-

veebedrijf Landeweerweg in Halle

-

Het Oldenoord in Zelhem krijgt natuurlijke 

speelplek



Verslag raad 6 juni 2013
Op 6 juni vergaderde de gemeente-
raad. Op de agenda stonden de vol-
gende punten: 

 In 2012 verrichtte de gemeente 
een groot aantal activiteiten. De 
plannen stonden in de begroting 
en natuurlijk is het dan belangrijk 
na afloop van het jaar de balans op 
te maken. Dit doen we in de Jaar-

rekening. Hierin staat op een rij 
welke inkomsten de gemeente in 
2012 had en welke uitgaven en in-
vesteringen we hebben gedaan. 
Ook geeft de rekening een over-
zicht van de vermogenspositie van 
de gemeente. Het is één van de ta-
ken van de gemeenteraad om toe-
zicht te houden op het financieel 
beheer door b en w. De Jaarreke-
ning geeft daar inzicht in. De reke-
ning sloot met een positief resul-
taat, het gaat om eenmalige mee-
vallers. De raad discussieerde uit-
gebreid over dit onderwerp. Onder 
meer werd gevraagd om verduide-
lijking van een aantal niet bestede 
gelden die doorgeschoven worden 
en de keuzes van b en w voor de 
bestemming van een deel van de 
meevallers (o.a. voor onderwijs-
huisvesting in Bronckhorst Oost/
Steenderen e.o. en de decentrali-

saties op het terrein van de zorg). 
VVD en PvdA dienden een amende-
ment in om een bepaald bedrag 
van de Jaarrekening te oormerken 
voor de Wmo en de WWB, maar dit 
werd niet aangenomen. De PvdA 
gaf met een stemverklaring aan 
met de cijfers in de Jaarrekening 
in te kunnen stemmen, maar tegen 
de gekozen inzet van de reserves 
te zijn en daarom tegen het voor-
stel te stemmen. De overige frac-
ties stemden wel met het voorstel 
in, waarmee de Jaarrekening is 
vastgesteld. De motie van D66, 
PvdA en VVD met het verzoek de 
klankbordgroep voor prestatie in-
dicatoren zo snel mogelijk samen 
te laten komen om het project om 
indicatoren te ontwikkelen te be-
spoedigen, werd met algemene 
stemmen aanvaard. De behande-
ling van de Jaarstukken duurde 

langer dan gepland, zodat er geen 
ruimte meer was voor onderstaan-
de stukken, die daarom doorscho-
ven. Na de raadsvergadering stond 
namelijk nog een commissieverga-
dering op stapel over de Perspec-
tiefnota 

 Niet behandeld, schuift door naar 
een latere raadsvergadering 

 Niet behandeld, schuift door naar 
een latere raadsvergadering

Voor meer informatie over deze ver-
gadering verwijzen wij u naar www.
bronckhorst.nl (onder Bestuur en or-
ganisatie ➝ Openbare vergaderin-
gen ➝ Gemeenteraad.) De eerstvol-
gende raadsvergadering is op 27 juni.

Uit de raad

Voor iedereen die graag meer wil we-
ten over het opvoeden en opgroeien 
van kinderen in Bronckhorst is deze 
nieuwsbrief van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin. Vol wetenswaardig-
heden, nieuws en achtergrondinfor-
matie over zwangerschap, baby,
peuter, schoolgaand kind, puber
en uw volwassen kind.

Met deze maand ook:

veel meer.
Mis de nieuwsbrief niet en meld u ge-
lijk aan via info@cjgbronckhorst.nl 
o.v.v. ‘Nieuwsbrief’. Of kijk op www.
cjgbronckhorst.nl onder Nieuws.

Logeren, pesten, depressie en nog veel meer

13 juni weer CJG-nieuwsbrief boordevol

opgroei- en opvoedinformatie
De zomer is in aantocht en daarmee 
de tijd van examenfeesten, festivals 
en evenementen. Voor jongeren zijn 
dat momenten waarop ze eerder in 
de verleiding kunnen komen om alco-
hol te drinken. Als ouder wilt u niet 
dat uw kind al op jonge leeftijd met 
alcohol in aanraking komt. Op www.
hoepakjijdataan.nl vindt u meer infor-
matie en tips.

Ook als uw kind naar een festival, 
evenement of examenfeestje gaat, is 
het belangrijk dat u als ouders conse-
quent blijft in het stellen van regels. 
Stel zo lang mogelijk het alcoholge-
bruik van uw kind uit, ten minste tot 
het 16e jaar en liever nog langer. Al-
coholgebruik verstoort de ontwikke-
ling van de hersenen. Daarnaast kun-
nen jongeren onder de 16 jaar, die
alcohol bij zich hebben, een boete 
krijgen.

tijdens het examenfeest of festival 
niet drinkt

met uw kind alcoholvrije cocktails. 
Kijk voor leuke ideeën op www.
happydrinks.nl

toch gedronken heeft, bespreek dit 
dan de volgende dag op een rustig 
moment. Geef duidelijk aan dat u 
niet wilt dat uw kind drinkt 

Nog meer tips vindt u op www.hoe-
pakjijdataan.nl. Of vraag naar de fol-

drinken@ggdnog.nl. 

Dit is een artikel in het kader van de 
gemeentelijke inzet om het alcohol-
gebruik van de jeugd te matigen, sa-
men met politie, Halt, IrisZorg, Tac-
tus, GGD Noord- en Oost-Gelderland 
en plaatselijke partners.

Ook bij feesten en festivals géén alcohol 

voor uw kind

In april is de Omgevingsdienst Ach-
terhoek (ODA) officieel gestart met 
zijn werkzaamheden. De ODA voert 
wettelijke milieutaken uit voor tien 
gemeenten, waaronder Bronckhorst, 
en de provincie Gelderland. Hierbij 
gaat het om vergunningverlening, 
toezicht, handhaving en advisering. 
De nieuwe Omgevingsdienst werkt 
vanuit het gemeentehuis in Bronck-
horst. Voor meer informatie kijk op 
www.odachterhoek.nl. 

Voor u als inwoner verandert er op 
het gebied van de aanvraag van ver-
gunningen in feite niets. U kunt nog 
steeds voor de aanvraag van (milieu)
vergunningen terecht bij de gemeen-
te. Dit geldt ook voor vragen over het 
toezicht en de handhaving. De ge-
meenten en de provincie blijven be-
stuurlijk verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de milieutaken. Zij 
hebben opdracht gegeven aan de 

Omgevingsdienst Achterhoek om die 
taken voor hen goed uit te voeren.

Omgevingsdienst Achterhoek voert wettelijke 

milieutaken uit voor gemeente

Douwe Egberts en het Oranje Fonds 
organiseren dit jaar alweer de 8e 
Burendag, dit keer op 21 septem-
ber. Met Burendag willen zij mensen 
dichter bij elkaar brengen. Daarom 
krijgen buurtorganisaties met een 
goed idee voor een leukere buurt tot 
€ 500,- om dit op Burendag uit te 
voeren. Dus, koppen bij elkaar en 

als u Burendag viert. Let op: dit kan 
vanaf nu tot 1 september. Zorg dat u 

aanvraagformulier en de voorwaar-
den staan op www.burendag.nl. Het 
Oranje Fonds heeft dit jaar € 1 mil-
joen beschikbaar.

Burendag 21 september
Doe mee en krijg 500 euro voor uw activiteit

De gemeente vindt het belangrijk open 
en tijdig met u te communiceren. Om 
de afstand zo klein mogelijk te houden 
en u op de hoogte te stellen van ons 
beleid, producten en diensten, activi-
teiten en vele besluiten. We doen dat 
op verschillende manieren. Via deze 

nl, allerhande gesprekken en bijeen-
komsten etc. Veel inwoners zijn ook 
actief op sociale media, zoals face-
book en twitter. Daarom is de ge-
meente ook hier te vinden. 

Volg ons op twitter (@gem_bronck-
horst) of vindt ons leuk op facebook 

(www.facebook.com/
gemeentebronck-
horst) en weet wat er 
speelt bij de gemeen-
te! Natuurlijk vinden 
we het ook leuk als u 
uw mening laat weten 
over een onderwerp.

Volg de gemeente op sociale media

Gemeentehuis gesloten op 14 juni 

Mogen we u als speciale gast ontvangen?
Natuurlĳk bent u altĳd welkom tĳdens de vergaderingen van de gemeente-
raad en de raadscommissies. Wilt u echter een kĳkje achter de schermen 
nemen en extra geïnformeerd worden, dan ontvangen we u graag als 
 speciale gast van de gemeenteraad. U heeft dan een streepje voor: U krĳgt 
de vergaderstukken thuisgestuurd en voor aanvang geven twee raads-
leden u uitleg  over het werk van de raad en 
de onderwerpen die tĳdens de vergadering 
behandeld worden. Als speciale gast maakt 
u kennis met de leden van de gemeenteraad 
en het college van b en w. Bovendien krĳgt  
u een plaats vooraan op de publieke  tribune, 
zodat u de vergadering goed kunt volgen. 
U kunt zich aanmelden door een e-mail te 
sturen naar griffie@bronckhorst.nl.



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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-

-
-

Omgevingsvergunningen 

Aanvragen

Uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Zienswijze indienen?
-

-
-

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-

-

Drank- en Horecavergunning(en)

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

-

-

-

Mogelijkheden voor bezwaar
-

-

Voorlopige voorziening 

-

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Verleende omgevingsvergunningen 

Geweigerde omgevingsvergunningen 

Verleende omgevingsvergunningen 
-

Mogelijkheden voor beroep 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Hengelo/Vorden Wet BAG’

-

-

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen -  vervolg

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
➝ ➝ Bekendmakingen

-

Zienswijze indienen?
-

-

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Zelhem Wet BAG’

-
-

-

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

-

➝ ➝ Bekendmakingen
-

Zienswijze indienen?
-

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied; Lankhorsterstraat 21 Hengelo’

-

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

-

➝ ➝ Bekendmakingen
-

Mogelijkheden voor beroep 
-

-
-

-

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Hengelo; herziening De Kwekerij’

Bouwverordening Bronckhorst 2013

-
-
-

-

-

-
-

Concept-begroting 2013/2014 Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

-

Inzien
-

➝ 

Meldingen Landelijk Register Kinderopvang 

-
ren:

-

Voornemen tot uitschrijving GBA

-
-

-
-

Gemeentelijke regelgeving algemeen

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

-

➝ ➝ Bekendmakingen
-

-

GITAARLES
Vanaf september in Steenderen.

Door gediplomeerd gitaardocent Eduard Peelen.
Voor kinderen en volwassenen.

      www.peelen-gitaar.nl      
Tel. 0575-516240

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

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.

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

Proef nu de lekkerste Aardbeien van de achterhoek.

Ze zijn er weer 
Aardbeien van de koude grond. 

Tevens volop zomers fruit. 
o.a. kersen, wilde perziken, abricozen, pruimen etc. 

nu nog volop heerlijke Asperges.
  

Heerlijk vers gesneden rauwkost-salades 
uit onze snijkeuken.

verse asperges
Aspergeboerderij 

“De Boskamp”

Hengeloseweg 15
7251 PB  Vorden
Tel. 0575-552480



Daar heb ik toch maar vanaf gezien. 
Ik liep in die periode namelijk stage 
bij een leraar tandtechniek die in Ug-
chelen ook een eigen praktijk had. Ik 
vond toen het tandtechnische werk 
leuk om te doen. Vervolgens ben ik 
bij hem in vaste dienst gekomen. Ik 
heb er vijf jaar gewerkt. Toen de prak-
tijk werd verkocht ben ik in Lochem 
in dienst getreden bij Smithuis Tand-
techniek. Een bekend bedrijf met tal 
van vestigingen in deze regio. Daar 
heb ik het vak pas echt goed geleerd. 
Op gegeven moment ben ik voor mij 
zelf begonnen en had ik gedurende 
de afgelopen zeven jaren een eigen 
praktijk bij mijn ouders thuis in het 
buurtschap Bekveld. Eigenlijk toch 
te ver van het dorp. Vandaar dat ik 
op bezoek ben gegaan naar een meer 
centrale ruimte. En die heb ik hier ge-
vonden aan de Hoetinkhof 1A in Vor-
den, in hetzelfde gebouw als notaris 
Hulleman’, zo zegt Julia Riefel.
De afgelopen weken is zij druk in 
de weer geweest om haar praktijk 
(kantoor,werkruimte e.d.) in te rich-
ten. Zaterdag 15 juni houdt ze van 
10.00 tot 15.30 uur open huis.
Julia Riefel: ‘Ik ben bevoegd om zelf-
standig bij de mensen in de mond te 
werken. Ook maak ik werkstukken 

in opdracht van de tandarts. Wan-
neer een cliënt bij me komt volgt er 
eerst een intake gesprek om precies 
vast te stellen wat de klachten zijn. 
Die kunnen zeer divers zijn: pijn in 
de mond doordat er een stuk van het 
gebit af is, of bijvoorbeeld het kunst-
gebit zit los. Veelal is een kunstgebit 
na vijf jaren aan vervanging toe. Pro-
blemen aan het kunstgebit kunnen 
o.m. ontstaan door bijten in een hard 
stuk chocola of tijdens de barbecue 
op een botje te bijten, noem maar op. 
De cliënten kunnen kiezen voor een 
reparatie, of om een nieuw kunstge-
bit aan te schaffen. Via de zorgverze-
keraar wordt 75 procent van de vol-
ledige prothese vergoed’, zo zegt Julia 
Riefel.
De mensen kunnen gewoon bij 
haar binnenstappen of voor een af-
spraak even bellen 0575-464433 of 

06-51446299. Voor een behandeling 
is geen verwijzing van een tandarts 
nodig. Haar klantenkring strekt zich 
uit tot aan Arnhem, Doetinchem, 
Zutphen en de tussenliggende dor-
pen. Ze doet haar werk met veel ple-
zier. Daarover zegt ze: ‘Elke mond is 
anders, elk kunstgebit is anders. Dus 
variatie genoeg’. Bovendien maakt ze 
van alles mee. Bijvoorbeeld het mo-
ment dat er een zwerver bij haar bin-
nenstapte die een nieuw gebit nodig 
had en die dat niet kon betalen. Julia: 
’Toen hij onderdak kreeg bij het Le-
ger des Heils, vond hij daar op gege-
ven moment ergens een ondergebit 
en kwam daarmee bij me. Uiteraard 
heb ik hem toen geholpen en toen 
pas vertelde hij mij hoe hij aan het 
gebit was gekomen’, zo zegt Julia 
Riefel met een lach. Zie ook website 
www.tppriefel.nl

Zaterdag 15 juni open huis

Nieuw in Vorden: 
Tandprothetische Praktijk Riefel

Vorden - Geboren en getogen in 
Hengelo, waar haar ouders een 
boerderij runnen, volgde Julia 
Riefel een opleiding aan de mid-
delbare school Beeckland in Vor-
den. Vervolgens in Apeldoorn 
een driejarige opleiding tot tand-
artsassistente. Julia: ‘ Ik speelde 
toen nog even met de gedachte 
om daarna een opleiding tand-
arts te volgen.

Julia Riefel.

Tandprothetische Praktijk.

Iedere woensdag is het driemaal 
daags mogelijk om de route onder 
begeleiding van een gids te fietsen en 
bij het kasteel dat die week centraal 
staat op bezoek te gaan. Meestal ont-
vangt de kasteelvrouw of kasteelheer, 
de fietsers voor kopje thee met wat 
lekkers en daarnaast vertelt zij of hij 
over de geschiedenis van het kasteel 
en hoe het is om er te wonen.
“De Achtkasteelentocht is altijd al 
één van de meest populaire attracties 
in de onze gemeente”, vertelt Wul-
link. “Een paar jaar geleden bedach-
ten we bij de VVV al het plan om de 
kastelen nog meer bij de tocht te be-
trekken in het jubileumjaar.” Geluk-
kig waren ook de kasteeleigenaren 
enthousiast en zij besloten nagenoeg 
allemaal hun medewerking te verle-
nen. De reacties zijn zeer positief: van 
de fietsers, gidsen en ook de kastee-
leigenaren.
“Men vindt het heel bijzonder om 
ontvangen te worden op een kasteel”, 
ondervindt de VVV-medewerkster. 
“De mensen zijn erg benieuwd naar 
hoe het is om op een kasteel te wo-
nen. Als de bewoners dat zelf vertel-
len, is dat toch net wat specialer dan 
wanneer een gids het vertelt. Boven-
dien horen ook de gidsen weer een 
hoop nieuwe verhalen.”
De VVV is de aanjager van dit project 
en kan rekenen op steun van vele 
vrijwilligers. “Dit jaar hebben we 11 
fietsgidsen in plaats van de gebrui-
kelijke 5 om de groepen te begelei-
den. Ook zijn er vele vrijwilligers die 
de kasteelvrouw helpen met het in-
schenken van de thee en er zijn men-
sen die zorgen  dat alle benodigdhe-
den op het kasteel komen.”

Wullink hoopt dat de gemeente in dit
jubileumjaar goed op de toeristische
kaart komt te staan. “We hopen hier
veel mensen mee naar Bronckhorst
te trekken. En niet alleen voor de kas-
telen, maar voor al het mooist dat we
hier te bieden hebben.” Het arrange-
ment ‘Op de thee bij de kasteelvrou-
we’ is nog tot en met 4 september te
boeken. Meer informatie is te vinden
op www.achtkasteelentocht.nl en in
de winkel van de VVV Bronckhorst
in Vorden. 

Kaartverkoop Jubileumconcert 
gestart
De kaartverkoop voor het Jubileum-
concert ‘Eine musikalische Reise von
Wien nach Berlin’ is inmiddels van
start gegaan. Wees er snel bij om er
zeker van te zijn dat u deze onverge-
telijke show niet mist. 
Kaarten zijn te koop bij Landwinkel
Den 4 Akker, 
VVV Bronckhorst, Bruna en op 
www.achtkasteelentocht.nl

Nieuws over 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden

Langgekoesterde 
wens VVV komt uit 
met ‘Op de thee’

Vorden - Met het arrangement ‘Op de thee bij de kasteelvrouwe’ is voor
de VVV Bronckhorst een langgekoesterde wens in vervulling gegaan,
vertelt medewerkster Jopie Wullink. Honderden boekjes vlogen er al
over de toonbank van deze speciale editie ter ere van het 100-jarig
bestaan van de Achtkasteelentocht in Vorden.

Kasteelvrouw Charlotte Bonga vertelt over kasteel Suideras terwijl de fietsers van een kopje
thee genieten. Ze leidde de gasten ook rond in haar woning.

Bridgeclub Bronkhorst heeft ongeveer 
90 leden en speelt in drie lijnen. De 
club is aangesloten bij de Nederlandse 
Bridge Bond (NBB). De uitslagen van 
elke competitieavond worden na afloop 
bekend gemaakt en door de wedstrijd-
leider nog dezelfde avond op de site 
van de NBB gezet. Er zijn ook meester-
punten te verdienen. Belangrijk zijn 
de sociale contacten, de gezelligheid 
onderling en de inzet van veel leden 
om alles in goede harmonie draaiende 
te houden. Donderdagavond is de re-
guliere clubavond en ze spelen in Café 
Restaurant Den Bremer te Toldijk. Elk 
jaar is er in januari een bridgetoernooi 
voor een goed doel, dit jaar was de op-

brengst voor Stichting Intermobiel op-
gericht door Veronie Steentjes. In 2014 
is het Goede Doelen bridgetoernooi op 
zaterdag 25 januari. Bij de Kerstdrive en 
de Paasdrive wordt altijd iets bijzonders 
gedaan. Met Kerst was er een presentje 
en met Pasen waren er met bridgen 
eieren te verdienen. In maart doet de 
bridgeclub mee aan het Ruitenboer-
toernooi en de beste drie paren gaan 
dan door naar de halve finale. Van de 
76 paren zijn die daaraan meededen 
zijn ‘onze paren’ op een mooie 18e, 28e 
en 36e plaats geëindigd. Het viertal van 
Bridgeclub Bronkhorst heeft bij de Vier-
tallenwedstrijd van District Midden en 
Oost Gelderland een mooie derde plaats 

behaald. Er deden in groep B acht vier-
tallen uit dit district mee en dan is 
een derde plaats heel mooi! De kroe-

gentocht in Hengelo Gld. is dit jaar op 
zaterdag 28 september. Iedereen kan 
meedoen. Deelnemers kunnen kiezen: 

voor bridgen, waarbij koffie met cake
en broodje gezond zijn inbegrepen, of
voor bridgen inclusief buffet. Infor-
matie over de kosten en opgeven bij
Hans Jansen, tel. (0575) 551892, e-mail:
j.jansen47@kpnplanet.nl. Zomerdrive:
in de zomer is er geen competitie, maar
wordt er gespeeld voor kleine prijsjes.
Bij deze Zomerdrive is een ieder van 
harte welkom en dit is een mooie kans
met de bridgeclub kennis te maken. Er
wordt entree gevraagd. In de maand
juni wordt gespeeld bij Café Restau-
rant Den Bremer, in juli en augustus
bij het St. Ludgerusgebouw in Vierak-
ker. Opgeven met een email naar bc-
bronkhorst@hotmail.nl, een sms naar
06-28633453 of op de dag zelf bellen 
met genoemd mobiel nummer! In de
agenda van Weekblad Contact staat el-
ke week een berichtje waar en op welke
dag de Zomerdrive plaatsvindt!

Activiteiten Bridgeclub Bronkhorst
Toldijk - Het was ook dit jaar bij Bridgeclub Bronkhorst een span-
nende strijd om de wisselbeker. Deze ging voor seizoen 2012/2013 naar 
vader en zoon Miguel en Guy Mendes de León. Proficiat heren, jullie 
hebben er sportief voor gespeeld.

Voorzitter Theo Schut reikt de clubkampioenschapbeker uit aan vader en zoon Miguel en 
Guy Mendes de León.
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Hekwerken en Omheiningen

IJssel
computerservice

*

*

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

Brunch op Zondag

Bruggink keukens en 
badkamers voor ieders 

budget!
Complete keuken vanaf 

€ 1.750,-.

Complete badkamer: tegels, sanitair, 

glazen douchewand, design radiator 

en inclusief arbeid  € 5.750,-. 

Alle werkzaamheden 15% GOEDKOPER 
door BTW verlaging naar 6% !

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29 

www.bruggink-bv.nl     info@bruggink-bv.nl Alles in één hand

    



Op dinsdag 14 mei was de eerste 
jeugdwedstrijd. Er deden ondanks de 
regen acht jeugdvissers mee. Er werd 
gevist in de vijver Leesten Oost.
In zijn in totaal 26 vissen gevangen 
met een totale lengte van 4 mtr. en 
56 cm.
De uitslag is als volgt: 1) Ties Dekkers 
7 stuks 138 cm. 2) Sander van Duin 6 
stuks 96 cm. 3) Freek Velhorst 5 stuks 
91 cm. 4) Frank Hulshof 3 stuks 41 
cm. 5) Thomas Oonk 2 stuks 37 cm.

Dinsdag 28 mei is de tweede jeugd-
wedstrijd gevist.
Dit maal gingen zeven jeugdvissers 
naar Leesten Oost.
Het weer was goed, het zonnetje 
scheen lekker, maar de vis liet het 
afweten. In totaal zijn er 4 vissen ge-

vangen met een totale lengte van 69
cm.
Uitslag is: 1) Sander van Duin 2 stuks
41 cm. 2) Max Bruinsma 1 stuk 18 
cm. 3) Frank Hulshof 1 stuk 10 cm. 

Eerste 55+ wedstrijd:
1e W. Bulten,160 gram. 2e F. Bleu-
mink, 72 gram. 3e G. van Ameron-
gen, 70 gram.
Tweede 55+ wedstrijd:
1e G. van Amerongen, 2030 gram. 2e
W. Vreeman,350 gram. 3e F. Bleu-
mink, 20 gram.

Op zaterdag 15 juni wordt er een 
wedstrijd gevist in verband met het 
65-jarig jubileum.
De volgende onderlinge wedstrijd is
op donderdag 27 juni.

V i s s e n
Vorden - Uitslagen van de viswedstrijden van HSV de Snoekbaars.

De kinderen uit groep 7 leggen de 
spullen elke dag klaar voor de hele 
school en de meesters en juffen hou-
den toezicht bij de spellen. Zo speelt 
zich iedere pauze een georganiseerde 
chaos af, legt schooldirecteur Stef 
Woestenenk uit. “Neem bijvoorbeeld 
rood. Dat staat voor tegen elkaar spe-
len”, zo wijst hij op de lijnen die op 
dat moment een trefbalveld afbake-

nen. En bij de witte vakken kunnen 
de kinderen even rustig helemaal 
niets doen. Voorheen werd een groot 
deel van het plein gebruikt om te 
voetballen. “De rest van de kinderen 
hing daar dan een beetje omheen. Er 
was veel gekrioel en er ontstonden 
onveilige plekken.” Nu kan iedereen 
doen wat hij of zij wil en daar is ook 
alle ruimte voor.

De keuze beperkt zich niet tot de 
BeweegWijs-activiteiten. Er is ook 
een schooltuin aangelegd waar onder 
meer spinazie is ingezaaid en kippen 
in een hok zitten. Ook daar zijn veel 
leerlingen te vinden. De één kijkt of 
de kippen een ei hebben gelegd, ter-
wijl een aantal meiden het door Flo-
ris Brasser geschonken kunstwerk 
beklimmen.
De school is alle sponsoren die heb-
ben bijgedragen aan dit schoolplein 
zeer dankbaar. En ook erg belangrijk: 
“Het buitenplein is meer dan een 
speelplek. Het hoort helemaal bij het 
onderwijs.”

Voor elk wat wils op schoolplein Het Hoge

Vorden - De leerlingen van Het Hoge zitten al een tijdje in het nieuwe 
schoolgebouw in Vorden. Inmiddels heeft ook het schoolplein vorm 
gekregen. De speelplaats is ingericht volgens het concept Beweegwijs, 
waarbij elke kleur voor een andere spelvorm staat. Iedere week zijn er 
weer nieuwe activiteiten.

Normaalgesproken wordt op de der-
de zaterdag van juni een avondrit ge-
organiseerd. Dit jaar is dat zaterdag 
15 juni en omdat deze dag samenvalt 
met de Samenloop voor Hoop is in 
overleg met de organisatie besloten 
deze evenementen te combineren. 
Dat betekent dat de avondrit van dit 

jaar zijn vertrek- en eindpunt op het
terrein van de Samenloop zal hebben
in plaats van de vertrouwde locatie
bij de Varsselse molen.
De rit van zo’n 120 kilometer is voor
auto’s en motoren en heeft halver-
wege een pauze in Raalte. Je krijgt de
mooiste plekken van de Achterhoek
te zien!. 
Inschrijven kan vanaf 17.00 uur bij
Sportpark de Lankhorst, Lankhor-
sterstraat 3a in Wichmond. Kom dus
met je motor of auto naar de Samen-
loop voor Hoop op zaterdag 15 juni 
en draag ook een steentje bij aan de
strijd tegen kanker!

In samenwerking met SamenLoop voor Hoop
HAMOVE Toercommissie 
organiseert Samenlooprit
Hengelo - Na een succesvol mo-
torweekend van 31 mei t/m 2 juni 
jl. staat het volgende evenement 
voor de touring afdeling van de 
Hengelose auto- en motorvereni-
ging HAMOVE alweer voor de 
deur.

Eén van die activiteiten is het maken 
van een wenstekening. Er komt een 
grote wensmuur in een doel op het 
voetbalveld. De bedoeling is om de 
muur te voorzien van een groot aan-
tal passende tekeningen. Zes teken-
taaldocenten zullen gedurende de 
24-uursloop in wisselende samenstel-
ling bij de wensmuur aanwezig zijn 
om het schrijven en tekenen van de 
wensen te begeleiden. Het is de be-
doeling dat er 256 tekeningen van 15 
bij 15 cm worden gemaakt die samen 
een mooie spreuk te zien geven als ze 
allemaal aan de grote muur hangen. 
Men kan zaterdagmiddag vanaf 15:00 
uur (meteen na de opening) terecht 
om uw wens op te schrijven en vorm 
en kleur te geven.
Vanuit de Vereniging Tekentaal 
zijn de volgende tekentaaldocenten 
aanwezig: Erit de Roeper (‘Atelier 
Erit’, Ruurlo), Ineke van Loenen (‘de 
Kleurenbrug’, Zutphen), Gonnie Bal 
(‘praktijk Helica’, Zutphen), Ingrid 
Kesler (Zutphen), Emmy Janssen (‘ate-
lier De Morgenster’, Lochem) en Josée 
van der Staak (‘atelier Amare’, Vor-
den). Vorm en kleur onderstrepen 
de wens en maken hem ook zonder 

woorden zichtbaar. Naast het schrij-
ven van wensen is het mogelijk om
alleen een mooie tekening te maken
of gewoon eens kennis te maken met
het holistisch tekenen. Vijf jaar gele-
den is er in de sporthal door heel veel
mensen geschilderd en getekend aan
een groot gezamenlijk schilderij.

Kleur geven aan je hartenwens
Vorden - Zaterdag 15 en zondag 16 juni wordt er zoals bekend, in
Wichmond een SamenLoop voor Hoop gehouden op sportpark ‘de
Lankhorst’ in Wichmond. Net als in 2008 zullen vele honderden men-
sen daar rondes gaan lopen om geld in te zamelen voor wetenschappe-
lijk kankeronderzoek, om (ex)kankerpatiënten in het zonnetje te zet-
ten en ook om dierbaren te herdenken die aan kanker zijn overleden.
Naast het lopen worden er veel andere activiteiten ontplooid.

Lang was er sprake van een bezuini-
ging op het bibliotheekwerk in de ge-
meente Bronckhorst van 126.500 eu-
ro. Naast het vervallen van de haltes 
van de bibliobussen dreigde hierdoor 
de sluiting van één van de vestigin-
gen in Vorden, Hengelo of Zelhem. 

Door een extra toekenning door de 
gemeente van ruim 75.000 euro is 
deze dreiging afgewend. Directeur 
Wieb Broekhuijsen van Bibliotheek 
West Achterhoek toont zich dan ook 
erg verheugd met deze meevaller, 
maar stelt dat de problemen daarmee 

nog niet opgelost zijn. De totale be-
zuinigingen die de bibliotheek voor 
het hele werkgebied opgelegd krijgt 
heeft al geleid tot sluiting van de ves-
tigingen in Gaanderen en De Huet en 
zal ook voor de overige vestigingen 
resulteren in een reorganisatie. Daar-
bij zijn ontslagen onvermijdelijk. Bi-
bliotheek West Achterhoek verzorgt 
de bibliotheekvoorzieningen in de 
gemeenten Bronckhorst, Doesburg 
en Doetinchem.

Bibliotheek blij met meevaller
Bronckhorst - De Bibliotheek West Achterhoek hoeft van de gemeente 
Bronckhorst in 2013 geen 126.500 maar 77.500 euro te bezuinigen. 
Deze toezegging van de gemeente is het resultaat van herberekenin-
gen van de indexering.

IEDERE DAG KUNSTAGENDA VORDEN

Gers Pardoel

en Hip Hop op 

Keijenborgse

kermis?

Voor verdere activiteiten zie Contact volgende week!

HipHop DanceClinic
1,5 uur door de

Next Episode Crew

Dansen met de 
dansgroep van 
Gers Pardoel!

Zaterdagmiddag
22 juni a.s.
13.30 uur



Afgelopen woensdag kregen (groot)
ouders de gelegenheid om de collec-
tie te bekijken in hun eigen gemaakte 
museum op school. Bij de deur wer-
den de belangstellenden welkom 
geheten door Jordi en Puk en door-
verwezen naar de kassa alwaar ze het 
entreegeld konden betalen bij Moon 
en Diede. Het toegangskaartje was 
al een kunstwerkje op zich, die door 
Thomas weer vakkundig werd inge-
nomen. Deze binnenkomst schiep al 

hoge verwachtingen bij de bezoekers. 
Maar voordat ze de ‘echte’ kunst-
werken konden bezichtigen werd 
het museum officieel geopend. Lise 
mocht het lint doorknippen en de 
kinderen zongen een lied over een 
schilder, uitgebeeld door Koen, een 
beeldhouwer, uitgebeeld door Bjarne 
en een dichter, uitgebeeld door Auk-
je.
Na dit officiële gedeelte konden alle 
museumstukken bewonderd wor-

den. Van de ‘Zonnebloemen’ van Van 
Gogh en zijn zelfportret tot borstbeel-
den uitgevoerd in klei en gedecoreerd 
met glitters of gekleurde ijsstokjes tot 
beschilderde eierrekjes omgevormd 
tot kleurrijke vlinders.

Het was dringen geblazen voor alle 
mooie kunstobjecten van de kleine 
kunstenaars in de dop. Het leek wel 
op de opening van het vernieuwde 
Rijksmuseum met de Nachtwacht 
van Rembrandt. Wie weet moet dit 
schilderij over een aantal jaren plaats 
maken voor een werk van een groot 
kunstenaar, waarvan de kiem gelegd 
is op de St. Martinusschool in Baak?! 
De tijd zal het leren…

Museum met diverse kunstwerken 
in Baak

Baak - Groep 1, 2 en 3 van de St. Martinusschool hebben afgelopen 
weken gewerkt aan het thema ‘Museum’. De kinderen leerden over 
verschillende kunstenaars, kunstwerken en technieken en mochten 
zelf ook werken met verschillende materialen om de mooiste kunst-
werken te maken.

De kunstenaars van de St. Martinusschool in het museum omgeven door hun kunstwerken.

De samenwerking met pianist Wol-
fram bleek zeer vruchtbaar en leidde 
tot een gevariëerde voorstelling met 
vele (klank)kleuren door het gebruik 
van hun beider stemmen, heel diver-
se instrumenten en een mooie aan-
vullende achtergrondprojectie. Het 

werd een programma met veel afwis-
seling in sfeer, muziek en beeld. Een 
heel mensenleven met al zijn pieken 
en dalen kwam voorbij. Na de pauze 
stond Gery Groot Zwaaftink voor de 
lastige taak om het publiek op zíjn 
spoor te krijgen. Hij deed dat mees-

terlijk met het voordragen van een 
verhaal van Belcampo dat bol stond 
van de wensdromen. Hij rondde af 
met enkele prachtige ballads, waar-
bij speciaal zijn subtiele gitaarspel 
opviel. 

In de maanden juli en augustus 
draait in TOM van 3 juli tot en met 
28 augustus de Zomercarrousel met 
op elke woensdagavond drie of vier 
verschillende acts op één avond. 
Zie ook www.tom-vorden.nl

Wensdromen in TOM

Voor Beltrum - Vrijdagavond jl. brachten Josée van der Staak en Wol-
fram Reisiger hun nieuwe programma. ‘Wensdroom of Werkelijk-
heid?’ Het idee van Josée, om liedjes op teksten van Mariet Lems en 
Gerrit den Braber te bundelen tot één samenhangend programma be-
stond al een tijdje en is nu verwezenlijkt in dit programma.

Josee van der Staak

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 ver-
maken met een playback- 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 Medler
“Live”. Voor evt. info kunt u bellen
met 06-22728258.

Inschrijven voor Vrienden van Medler “Live”

Medlerfeest op 5 & 6 juli
Medler - Stichting Oranjefeest 
Medlertol organiseert op de vrij-
dagavond 5 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.

Dit gebeurde in aanwezigheid van 
het bestuur van het Kulturhus en 
van vertegenwoordigers van de 
Stichting Welzijn Vorden en Buurt-
zorg.Ook van hen staat het logo op 
het nieuwe bord evenals van de Mu-

ziekschool Doetinchem. Het bestuur
van de Stichting Kulturhus Vorden
hoopt dat met het nieuwe logo het 
begrip Kulturhus Vorden ‘het klop-
pende hart’ meer en meeringebur-
gerd raakt.

Nieuw logo Kulturhus 
Vorden onthuld

Vorden - Door het onthullen van een naambord door de oud-voorzitter
Ria Aartsen is het nieuwe logo van de stichting Kulturhus Vorden we-
reldkundig gemaakt.

Tijdens de wandeling zullen dich-
ters voordragen uit het boekje ‘Het 
Groote Veld, bijzonder bekeken’. 
Dichters uit Zutphen, Warnsveld en 
Vorden hebben zich laten inspireren 
door de mooie natuur van Het Groote 
Veld en het in bijzondere gedichten 
verwoord. 

Eind 2012 is dit wandelboekje met
sfeervolle foto’s en gedichten uitge-
geven door Natuurmonumenten en
gepresenteerd bij de opening van de
schaapskooi aan de Werkveldseweg.
Voor nadere informatie en aanmel-
den (maximaal 15 deelnemers): tel.
06-57079558

Poezie-wandeling 
in het Groote Veld
Vorden - De Heide- route door Het Groote Veld is een prachtig slin-
gerend pad door bos en heide. Zaterdag 22 juni wordt een zomerse 
wandeling georganiseerd over dit mooie pad van 5 km. De start is om
14.00 uur bij de Schaapskooi aan de Werkveldseweg 2 in Warnsveld.



Op initiatief van het CDA is samen 
met de VVD tijdens de raadsvergade-
ring van 30 mei jl. een amendement 
ingediend waarin vastgehouden 
wordt aan het eerdere in november 
2012 beschikbaar gestelde bedrag 
van € 442.000,-. 

Wolter Ziggers (voorzitter van 
de Stichting In de Dennen): ’Het 
amendement is aangenomen om-
dat de gemeenteraad vindt dat het 
ingediende plan van In de Dennen 
te weinig inzicht geeft of een sa-
mengaan met sporthal “t Jebbink 
noodzakelijk is om tot behoud van 
beide voorzieningen te komen. Wij 
worden opnieuw verzocht het inge-
diende plan uit te werken. Hiervoor 
krijgt In de Dennen tot 1 augustus 
aanstaande de tijd. Wij zijn zeer te-
leurgesteld in de besluitvorming van 
de gemeenteraad. Hiermee ontstaat 
opnieuw onzekerheid over de al ja-
renlang uitgestelde investering in de 

renovatie van de kleedruimtes en de 
nieuwbouw van het entreegebouw, 
die beide noodzakelijk zijn voor een 
gezonde toekomst’, aldus Ziggers. 
En zo zegt hij verder: ‘De renovatie 
en nieuwbouw hangen nauw samen 
met het plaatsen van zonnecollecto-
ren en –panelen die het zwembad 
nagenoeg energieneutraal maken. 

Het college van Burgermeester en 
wethouders heeft dermate veel ver-
trouwen in ons ingediende plan dat 
zij het verantwoord vindt een extra 
bedrag beschikbaar te stellen en dit 
voor te stellen aan de gemeenteraad. 
Hiermee spreekt zij vertrouwen uit 
in de toekomstige en huidige exploi-
tatie van ons zwembad, dat dankzij 
de trouwe inzet van personeel en 
vrijwilligers veruit de meeste bezoe-
kers en de minste subsidie binnen 
de gemeente Bronckhorst ontvangt’.
‘In de Dennen lijkt slachtoffer te 
worden van de uitgestelde besluit-

vorming door de gemeenteraad voor 
de plannen van zwembaden Hen-
gelo en Steenderen, die als onvol-
doende worden beschouwd. Wel be-
sliste de gemeenteraad 1,8 miljoen 
euro beschikbaar te stellen voor het 
zwembad in Zelhem en eerder al in 
2011 1,2 miljoen voor het zwembad 
en sporthal in Hoog Keppel. Begrijpt 
u het nog? Ons staat niet anders te 
doen dan opnieuw het gesprek met 
wethouder Seesing aan te gaan. Op 
26 september 2013 buigt de Raad 
zich opnieuw over de door zwem-
baden ingediende plannen. Ten aan-
zien van de besluitvorming is voor 
ons het glas nog steeds half vol!

Dat wij ook met zaken bezig zijn die 
ons energie geven blijkt wel uit de 
inspanning van ons bestuurslid Ma-
rieke van Loo, die samen met Tim-
me Koster en een aantal vrijwilligers 
een sponsoractie voor het zwembad 
aan het opzetten is. Deze actie is 
er voor bedoeld om ons zwembad 
toekomstbestendig te maken, ook 
al zijn wij in afwachting van de be-
sluitvorming van de gemeenteraad 
op 26 september. Binnenkort hoort 
u meer over deze actie’, aldus Wol-
ter Ziggers in een persverklaring.

Stichting In de Dennen terug bij af
Vorden - De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 30 mei jl. 
afwijzend gereageerd op het voorstel van het college van Burger-
meester en wethouders om stichting zwem- en recreatiebad In de 
Dennen € 625.000,- beschikbaar te stellen. Met dit bedrag zou het 
ingediende plan van In de Dennen grotendeels zijn gehonoreerd en 
zou exploitatie zonder subsidie binnen handbereik zijn.

Een school waar ze het, na 23 jaar 
werkzaam te zijn, nog steeds enorm 
naar haar zin heeft. Gelukkig, want 
de leerlingen en haar collega’s kun-
nen  en willen haar niet missen 
want juf Sylvia is een lieve, zorgza-
me en betrokken juf die inzetbaar is 

op alle fronten. Zoals op de school 
gebruikelijk is, wordt er ‘samen ge-
vierd’ dus ook dit jubileum. Bij aan-
vang van de schooldag werd juf Syl-
via dan ook op het schoolplein ver-
welkomd en toegezongen door alle 
leerlingen, vele ouders en het team. 

Aansluitend werd er door haar eigen 
groep, groep 1-2, een erg leuke mi-
ni-musical opgevoerd voor de hele 
school. Uiteraard werd zij ook volop 
in de bloemen en cadeautjes gezet. 
Daarna trakteerde juf Sylvia alle 
kinderen op een heerlijk  ijsje. Na 
deze verfrissende pauze gingen de 
leerlingen allemaal naar hun eigen 
klas en ging het feestje bij groep 1-2 
nog even door. Het was een gezellige 
ochtend.

Juf Sylvia van basisschool 
‘De Vordering’ 25 jaar werkzaam 
in het onderwijs

Vorden - Afgelopen vrijdagochtend vierde juf Sylvia van basisschool 
‘De Vordering’ haar 25-jarig jubileum in het onderwijs! Haar loop-
baan startte in Houten. Na twee jaar veranderde ze van werkplek en 
begon op ‘De Vordering’.

Er moesten op de laatste speeldag 
minimaal 4 punten behaald worden 
om zeker te kunnen zijn van de bloe-

men. Dit lukte precies en het kam-
pioenschap was een feit en tevens
een goede aanleiding enkele drank-
jes te nuttigen. Volgend jaar zullen
de heren deze prestatie, met behulp
van een aantal versterkingen,in een
hogere klasse proberen te evenaren.
Het kampioensteam bestond uit de 
volgende spelers: Ingmar Prent, Hans
Grube, Alexander Molendijk, Jochem
Emsbroek, Martijn Prent en Paul 
 Wijers.

Herenteam VTP 2 kampioen
Vorden - Het 2e herenteam van 
het Vordens Tennis Park is vo-
rige week zaterdag kampioen ge-
worden in zijn klasse. Deze prima 
prestatie was weliswaar een van 
te voren gesteld doel, echter het 
behalen ervan verliep zeker niet 
zonder slag of stoot!

Het 680 kg.A team van TTV Heure 
moest zich in de 680 kg.A klasse al-
leen tegen gastheer Vios Bison gewon-
nen geven. Tegen trainingsmaatje TTV 
Vorden werd een gelijkspel getrok-
ken. De Borculose mannen blijven in 
deze klasse op een vierde plaats staan. 
TTV Eibergen blijft hier koploper met 
een kleine voorsprong op nummer 
twee Vios Bison. Het 720 kg.team en 

de jeugd presteerden erg goed. De re-
gerend Nederlands Kampioen in de 
720 kg klasse wist ook in Beltrum de 
volle winst binnen te halen waardoor 
ze hun koppositie verstevigden. Het 
jeugdteam deed goede zaken door deze 
dag als tweede te eindigen, zij bezetten 
nu een mooie vierde plaats in het to-
taalklassement dat word aangevoerd 
door TTV Bekveld uit Hengelo Gld.

Voorlopig ligt de competitie nu stil. Op 
23 juni is er het Nederlands Kampioen-
schap in de klasse Heren 680 kg., de 
Heren 600 kg., Heren 6-tallen 540 kg. 
en de Mix-klasse 600 kg. Deze word ge-
houden in Zoeterwoude. 

Daarna is er op 6 Juli nog de selectie-
wedstrijd voor de Europese Kampioen-
schappen in september, Waarna de 
touwtrekkers, op een enkeling na, met 
een welverdiende vakantie gaan om op 
18 augustus de competitie weer op te 
pakken bij TTV Koapman in Tilligte.

Heure laat punten liggen
Op het vijfde competitietoernooi van gewest Oost, dat in Beltrum werd 
georganiseerd door de touwtrekkers van Vios Bison, hebben de mannen 
van TTV Heure dure punten laten liggen in de 680 kg.B klasse. Hierdoor 
moeten ze de eerste positie in het klassement afstaan aan TTV Oele.

Woensdag 12 juni 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden

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

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

Zondag 16 juni 2013
12:00 Brunch op Hackfort Vorden
15:30 Opening expo Galerie & Beeldentuin De Burgerij 
 (vrije toegang) Vorden
17:00 Dansen in ‘t Hof van Hackfort Vorden

Dinsdag 18 juni 2013
20:00 Haptonomie workshop: Gevoel in beweging! Vorden

Woensdag 19 juni 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden

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

Zondag 23 juni 2013
12:00 Brunch op Hackfort Vorden

Woensdag 26 juni 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden

Donderdag 27 juni 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden

Zondag 30 juni 2013
9:00 21e Kastelentoer - VAMC de Graafschapsrijders Kranen-  

  burg
12:00 Brunch op Hackfort Vorden

Langlopende items
Houtsculpturen van Floris Brasser bij kasteel 
de Kiefstkamp Vorden
Kunstwandelroute kasteel Hackfort Vorden
Heiligenbeeldenmuseum Kranen-  

  burg
Expositie in tuin Amare Vorden
Expositie bij galerij Amare Vorden

Bronckhorst Noord

De kinderen speelden enkel- en dub-
belwedstrijden in de leeftijdscatego-
rieën t/m 10 jaar, t/m 12 jaar, t/m 14 
jaar en t/m 17 jaar. In totaal werden 
er bijna 100 wedstrijden gespeeld. 
Ook onder de Vordense deelnemers 

waren er winnaars. Zo wonnen Lynn
Hartman & Femke van der Stroom
de meisjes dubbel t/m 17 jaar en
werden Sara van Dijk & Manon Pas-
man tweede in die categorie. Tevens
is Manon Pasman eerste geworden
in de categorie meisjes enkel t/m 14
jaar. In de jongens dubbel t/m 17 jaar
zijn Bart Bouwmeester en Stephan
Weenk tweede geworden. 
De organisatie kijkt terug op een
geslaagd weekend en hoopt dat alle
kinderen ook volgend jaar weer van
de partij zijn.

Rabo Harbach 
Open Jeugdtoernooi Vorden
Vorden - Afgelopen weekend werd 
het Rabo Harbach Open Jeugd-
toernooi gespeeld op het Vor-
dens Tennis Park “Overspoor”. In 
totaal deden ca. 60 kinderen van 
meer dan 10 verschillende vereni-
gingen in de regio mee.
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Maaionderhoud met maaiharkcombinatie

START MAAIONDERHOUD 
Maatwerk
Waterschap Rijn en IJssel onderhoudt ruim 4000 km 

sloten en beken. Bodem, oevers en onderhoudspaden 

worden gemaaid om te voorkomen dat ze dichtgroeien. 

Zo zorgen we voor voldoende aan- en afvoer van water. 

Elke watergang is uniek. Daarom is voor elke sloot of 

beek vastgesteld hoe en wanneer er gemaaid wordt. 

Als het niet écht nodig is, maaien we niet, minder, 

of later. Inmiddels is het waterschap gestart met het 

maaionderhoud. 

Veranderingen in 2013
Het maaien van 4000 km sloten en beken is veel werk. 

Dat doet de onderhoudsdienst van het waterschap voor 

het grootste deel zelf. Met name voor specialistisch 

werk of in de drukke najaarsronde worden aannemers 

ingeschakeld. Dit betekent dat nog maar één 

hoofdaannemer per stroomgebied het werk uitvoert, 

De vervoersregeling is bedoeld voor leerlingen van 

groep zeven en acht. Een bezoek aan het Nederlands 

Watermuseum is leerzaam maar vooral ook heel erg 

leuk. Basisschool de Bosmark uit Dinxperlo maakte 

onlangs gebruik van de vervoersregeling.  

Wilt u gratis vervoer voor uw groep? Controleer 

of uw school in het gebied ligt, download het 

aanmeldformulier en meld uw klas aan. Wees er snel 

bij, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Interessante links:

Info over het Nederlands Watermuseum op 

www.watermuseum.nl

Info en aanmelden vervoersregeling op www.wrij.nl 

Heb je een duurzaam idee? Dien het dan voor 

28 juni in op www.duurzamedinsdag.nl en 

ding mee naar mooie stimuleringsprijzen op de 

landelijke Duurzame Dinsdag, 3 september! Die 

dag wordt een koffer vol duurzame initiatieven en 

oplossingen aangeboden aan het kabinet.

Het idee hoeft niet volledig uitgewerkt te zijn; 

een omschrijving in 100 woorden volstaat. Alle 

duurzame ideeën zijn welkom, of het nou gaat om 

een nieuw idee, of opschaling van een al uitgewerkt 

initiatief. Alle ideeën, van groot tot klein, van 

burgers en bedrijven. 

IVN Gelderland 

organiseert 

daarnaast, in 

samenwerking 

met onder meer 

kiEMT, Achterhoeks 

Centrum voor 

Technologie en 

Waterschap Rijn 

en IJssel, in het najaar 

Duurzame Dates, om Gelderse 

initiatiefnemers te koppelen aan experts 

om ze verder te helpen met hun idee en de realisatie 

ervan. Kijk voor meer informatie op 

www.duurzamedinsdag.nl.

dit in tegenstelling tot meerdere aannemers in 

voorgaande jaren. De kans is dus groot dat een andere 

aannemer in uw buurt komt maaien. Informele 

afspraken uit voorgaande jaren komen dan mogelijk 

te vervallen. 

Daarnaast wordt ongeveer 80 km aan sloten en beken 

alléén nog in het najaar gemaaid. Meer informatie 

over het maaionderhoud vindt u in de maaikalender 

op de website van het waterschap.

Wie doet wat?
De bodem, oevers en onderhoudspaden worden door 

of in opdracht van het waterschap gemaaid. Voor 

maaisel geldt een wettelijke ontvangstplicht. Dat 

betekent dat het maaisel op de kant wordt neergelegd 

en dat de grondeigenaar verantwoordelijk is voor het 

opruimen ervan.

De aannemer houdt tijdens het 

maaien zoveel mogelijk rekening met 

gewassen. De aannemer neemt voordat 

hij aan het werk gaat contact op met 

de grondeigenaar- of gebruiker om 

hier afspraken over te maken. 

Heeft u vragen over de maaiwerk-

zaamheden? Kijkt u dan op de 

website (www.wrij.nl) hier vindt u ook 

contactgegevens van ons en van de 

aannemers.  

NIEUWSPAGINA JUNI 2013 
NIEUWS EN ACHTERGRONDEN OVER HET WERK VAN HET WATERSCHAP

GRATIS BUSVERVOER 
NAAR HET NEDERLANDS 
WATERMUSEUM
Basisscholen in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel 
kunnen in 2013 gratis reizen naar het Nederlands Water-
museum in Arnhem. 

GELDERSE DUURZAME 
INITIATIEVEN GEZOCHT!

DE ZOMER STAAT VOOR DE DEUR. DAT BETEKENT DAT HET MAAISEIZOEN WEER IS BEGONNEN…

DUURZAAM WATER
Waterschap Rijn en IJssel wil de ongekende 

rijkdom aan grondstoffen en energie die 

in ons rioolwater zit er uit halen en waar 

mogelijk hergebruiken. Ook voor water 

dat gebruikt wordt in bedrijfsprocessen 

en huishoudens zijn oplossingen voor 

hergebruik te bedenken. Heb je een duurzaam 

idee op het gebied van water? Dien het in via 

www.duurzamedinsdag.nl.

Leerlingen van de Bosmark uit Dinxperlo

Waterschap Rijn en IJssel
Postbus 148  -  7000 AC  Doetinchem

Bezoekadres: 
Liemersweg 2  -  7006 GG Doetinchem

T (0314) 369 369  -  F (0314) 343 258 

www.wrij.nl  -  info@wrij.nl

         twitter.com/WaterRijnIJssel

MEEDOEN KAN TOT 28 JUNI
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Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

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

Hortensia

Hydrangea macrophylla.
Diverse kleuren.
Potmaat 23 cm.
Per stuk

van 9,99Dvoor 

6,99

wk 24. Geldig van 13-06 t/m 19-06. OP=OP

Zaterdag 15 juni

speciale
barbecuedag!

Met een hapje en

een drankje en

20% korting
bij aankoop van een 

nieuwe barbecue!

HENGELO – Je hoeft de krant maar open te 
slaan of de ellende vliegt je om de oren. Finan-
ciële problemen, slechte tijden in de bouw, 
noem maar op. Bij Harmsen Vakschilders in 
Hengelo zien ze het allemaal niet zo somber 
in. “Onze orderportefeuille is zelfs zodanig 
gevuld dat we extra schilders hebben aange-
nomen vertelt Jan-Willem Harmsen’’.

Harmsen Vakschil-
ders, alweer achttien 
jaar gevestigd aan de 
Zelhemseweg 21 in 
Hengelo, is een echt 
familiebedrijf. Ben-
nie Harmsen startte 
in 1978 midden in 
het dorp. Nu staan 
zijn zoons alweer 
klaar om de zaak over te nemen. “We werken veel 
voor Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en 
Staatbosbeheer, waar we schilderwerk voor doen. 
Daarnaast zijn we nu bezig met diverse zorginstel-
lingen in de Achterhoek, waar we ook de coördi-
natie van de complete renovatie doen.”, vertelt 
Jan-Willem Harmsen over hun werk. “Natuurlijk 
werken we ook voor particulieren. We zijn gespe-
cialiseerd in onderhoud en renovatie en kunnen 
klanten goed adviseren over wat er moet gebeuren 
in en aan hun huis. Goed advies is de basis van het 
werk. We komen altijd even kijken en schatten 
dan in wat er nodig is, ‘’Persoonlijk contact is in 
deze tijd heel belangrijk en een goed betrouwbaar 
advies, waarom het beter is om iets te schilderen 
of om het uit te stellen tot een later tijdstip’’. Een 
schildersbedrijf met enthousiaste vakmensen in 
combinatie met de beste prijs is in deze tijd van 
groot belang.
Harmsen heeft naast het schildersbedrijf een schit-
terende Deco Home Showroom. Hier kunnen 
klanten terecht voor vloeren, verf, behang, raam-
decoratie, gordijnen en accessoires. “We verkopen 
eigenlijk alles voor in huis, behalve de meubels”, 
vertelt Jan-Willem Harmsen. “Sinds eind vorig jaar 
hebben we mooie woonaccessoires. Daarnaast ver-
kopen we een vrij exclusieve interieurparfum met 
subtiele natuurlijke geuren. Geur is één van de be-
langrijkste dingen in je huis.” Ook biedt Harmsen 
bijzondere soorten verf, zoals de nieuwe kalk- en 
krijtverven. “Hiermee kan je meubels en muren 
een authentieke look geven”, legt Harmsen uit. “Je 
brengt het aan met een speciale techniek voor een 
nostalgische uitstraling. Onze schilders kunnen dat 
uiteraard ook voor je doen.” Deco Home Harmsen 
heeft deze week een flyer verspreid met een aantal 
leuke aanbiedingen. De kortingsbonnen voor on-
der andere Boonstoppel, Histor en Wijzonol verf, 
behang, raamdecoratie en elektrisch gereedschap 
zijn nog geldig tot en met 20 juni. 
Wandel eens binnen, de koffie staat klaar!
www.harmsenvakschilders.nl

 ADVERTORIAL

Kwaliteit en advies staan 
centraal bij Harmsen 
Vakschilders

O n z e  s e r v i c e 
b r e i d t  z i c h 
n o g  v e r d e r  u i t
Verhey Toldijk BV heeft per 1 juni 2013 installatiebedrijf 

Arthur Berendsen uit Baak overgenomen.

Bij ons kunt u nu naast specifi eke watertechniek en grondboringen 

ook terecht voor aanleg en onderhoud van: Gas, Water, Elektra, 

Loodgieterswerk, CV-installaties, Dakbedekking, Solarsysteem 

en Waterpompen.

Installatiebedrijf Arthur Berendsen BV

Verhey Toldijk B.V.
Zutphen-Emmerikseweg 13b

7227 DE Toldijk

0575 - 452041 

info@verheytoldijk.nl

www.verheytoldijk.nl

Wij bieden:

 met veel specialistische kennis en vaardigheden. 

 componenten op voorraad.

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
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Donderdagavond startten zo’n 100 
rolstoelers met hun duwers en de 
scootmobielen vanuit Warnsveld. De 
gastheer en gastvrouw Lammers ont-
vingen iedereen zeer gastvrij. Zij kre-
gen van Jan Visser namens De Zonne-
bloem een bloemetje uitgereikt. Een 
fraaie bos bloemen was er ook voor 
de familie Brummelman waar alle 
deelnemers gingen pauzeren.
De officiële opening van de negende 
driedaagse werd verricht door de wet-
houder van Zutphen de heer Hans la 
Rose. Hij vond het fantastisch om 
zoveel mensen aanwezig te zien voor 
dit sportieve evenement. Samen met 
de voorzitter van De Zonnebloem af-
deling IJsselstreek, de heer Lex van 
Selms knipte hij het lint door, zodat 
de driedaagse van start kon gaan.
De route van de rolstoelers was iets 
ingekort in verband met de warmte, 
maar bleef prachtig door de agra-
rische streek rondom Vorden en 
Warnsveld. De pauzeplek was inge-
richt bij de familie Brummelman, 
waar het Schipperskoor van de Fluis-

terboten Zutphen de aanwezigen ver-
rasten met een vrolijk optreden. Na 
een hapje en een drankje gingen de 
deelnemers verder met als eindpunt 
De Boggelaar.
Vrijdag 7 juni startten iets minder 
deelnemers bij De Hessenhal in Hoog-
Keppel. Eregast was de directeur van 
de Nationale Vereniging De Zonne-
bloem de heer Noud van Rooij. Dank-
zij de medewerking van het Water-
schap Rijn en IJssel kon een prachtige 
route langs de Oude IJssel worden 
gewandeld. Tijdens de pauze waren 
de deelnemers te gast op Landgoed ’t 
Mulra in Hoog-Keppel.
Zaterdag 8 juni kwamen maar liefst 
200 rolstoelgasten en 400 duwers en 
een tiental scootmobielen naar Vor-
den. Op het weiland naast Kasteel 
Vorden kwamen zij bijeen voor de 
start van alweer de laatste dag van 
de driedaagse. Een aantal kwam voor 
zijn of haar derde route, anderen na-
men alleen deze middag deel aan het 
evenement. Het weer werkte in het 
voordeel om deze keus te maken.

Nadat Carla Schotman voor de derde 
keer deelnemers en duwers met suc-
ces koppelde, wenste Jan Visser allen 
een fijne middag. Een kronkelige, 
maar weer een mooie route, waarbij 
eveneens het bekende knopenlaan-
tje niet ontbrak. Pauze kon worden 
genoten bij de familie Poorterman, 
waar trompettist Jan Visser ze muzi-
kaal ontving. Na koffie of thee met 
wat lekkers of een ijsje, ging het ge-
zelschap weer verder.

Het laatste stuk van de wandeling be-
geleidde Harmonie Vorden de deel-
nemers muzikaal terug naar de kas-
teelweide. In de tuin kregen zij van 
‘Koning Willem-Alexander’, ‘Konin-
gin Maxima’ en ‘Prinses Beatrix’ hun 
welverdiende medailles uitgereikt.

Na slotwoorden van Roll-ver com-
missielid Jan Visser, wethouder Paul 
Seesing en voorzitter Lex van Selms 
en dankwoorden voor deelnemers 
en vrijwilligers, werd een zonnige 
negende editie van Roll-over Bronck-
horst afgesloten.

Foto’s van dit evenement staan op 
www.contact.nl

Roll-over Bronckhorst beleefde 
zonovergoten negende editie

Regio - Vorige week werd onder uitstekende weersomstandigheden 
de negende Roll-over Bronckhorst gehouden. Donderdag 6, vrijdag 7 
en zaterdag 8 juni genoten honderden deelnemers van de prachtige 
routes die de organisatie had uitgezet.

Derde route van de Roll-over Bronckhorst startte en eindigde bij Kasteel Vorden.

De peuters van peuterspeelzaal Hum-
meloord hebben als afsluiting van 
het thema “Boerderij” een bezoek 
gebracht aan de boerderij van Hans 
en Minka. Hier mochten ze kippen 
voeren, eitjes uit het hok halen, het 
konijn aaien, de stal met kalfjes be-
kijken en in de tractor zitten. “Nee 
juf, het is geen New Holland tractor, 
die is blauw. Dit is een Claas en die 
is groen!! “ Zo leert de juf ook nog 
wat. Daarnaast mochten de peuters 
in en met het hooi spelen! Zelfs snot-
tebellen, traanoogjes, schrammen op 
de armen en benen bedierven de pret 
niet. En als je stoeit in het hooi en je 

valt, doet het niet eens pijn!. Maar, de
peuters moesten heel hard werken.
Met scheppen, harken en een tractor
met de voorlader werd het hooi van
de ene kant van de schuur naar de 
andere kant verplaatst.

Boer Hans heeft ook nog koe Han-
neke uit de wei gehaald omdat ze
gemolken moest worden. En dat,
dat mochten de peuters doen!! Om 
de beurt. De melk, de eitjes uit het
kippenhok en bloem uit het keuken-
kasje van de boerin waren vervolgens
nodig voor de pannenkoeken, die
de peuters als afsluiting kregen. Het
was een geweldige, enerverende, leer-
zame en gezellige ochtend voor die 
kleine boertjes en boerinnetjes. En ja,
voor een peuters is een koe wel erg 
groot in het echt...

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst
Oei, wat is die in het echt groot!

Dat was de reactie van een peu-
ter op de boerderij van de familie 
Nusselder, toen deze dicht bij een 
koe stond.

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij 

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op 

onze site.

Rente 10 jaar vast vanaf 3,9%.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

LET OP! NU MAAR 
6% BTW OP ONS UURLOON!

BADKAMER/SANITAIR SHOWROOM
GEOPEND OP VRIJDAG VAN 14.00 TOT 20.00 UUR 

EN ZATERDAG VAN 10.00 TOT 14.00 UUR

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak
T (0575) 44 13 15

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

I
Maandaanbieding JUNI

Diverse tapijten 

elke 4 
e meter
gratis*

 * vraag naar de voorwaarden

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

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

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

www.spannevogel.nl
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www.markenheem.nl

Meer informatie?
Kijk op www.markenheem.nl of neem contact op met Monique Ligterink  

of Anja van Maren, telefoonnummer 0314 – 33 36 51.

Voel je thuis in onze ouderenzorg!  Samen   bouwen    aan  Schavenweide
Markenheem levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan vooral  

ouderen thuis en in diverse woonzorgcentra in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst.

Voor ons nieuwe woonzorgcentrum Schavenweide in Doetinchem zoeken wij 

enthousiaste kandidaten voor de functie van: 

Je komt in nieuw te vormen teams te werken en we gaan samen aan de slag gaan om  

ons nog verder te professionaliseren in het leveren van goede verantwoorde zorg aan  

mensen met dementie of chronische lichamelijke aandoeningen.

Verpleegkundige (niveau 4)

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 

wordt niet op prijs gesteld.voor zorg dichtbij

Welgro fabriceert reeds tientallen jaren bulkwagens voor veevoeders, meelproducten, granulaten, 
granen en poedervormige stoff en. Welgro bulkwagens worden geheel in eigen huis ontworpen, 
gefabriceerd en afgewerkt. De naam Welgro staat voor een gezond bedrijf met ruim 120 mede-
werkers, dat een reputatie heeft opgebouwd in kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. De bulk-
opleggers worden wereldwijd afgeleverd. 

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een

Medewerker Opbouw/Carrosseriebouwer

Functie-inhoud: 
- Het assembleren van de verschillende componenten, tank,   

  assen en pneumatisch lossysteem d.m.v. lassen en bouten tot het 

eindproduct, een klant specifieke bulkwagen. Dit alles gebeurt 

volgens technische werktekeningen en werkopdrachten.

Wij vragen: 
- Voor deze vacature geldt dat je minimaal beschikt over een  

 afgeronde metaalopleiding op nivo 3. Bij voorkeur constructie-  

 apparatenbouwer.

- Bovendien dien je een lasdiploma mig/mag lassen nivo 2/3 te  

 hebben. 

- Wat de werkervaring betreft vragen wij minimaal 1 jaar ervaring  

 als carrosseriebouwer.

- Je dient zelfstandig te kunnen werken.

- Ervaring met het lassen van aluminium is een vereiste.

Wij bieden: 
- Een afwisselende baan in goede arbeidsomstandigheden,   

 uitstekende toekomstperspectieven en arbeidsvoorwaarden.

Reageren: 
Heb je interesse in werken bij 

Welgro? Stuur je CV en sollicita-

tiebrief per e-mail naar 

claudia.wellink@welgro.nl

Welgro bv
Postbus 30

7140 AA Groenlo

Telefoon: 0544 - 46 15 72

Welgro: kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie                      www.welgro.nl

Welkom bij Welgro

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

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

SALES ENGINEER M/V
Fulltime- vacaturenr. VIO1159535

Voor onze relatie een internationaal marktleider op het gebied van 
geavanceerde systemen voor de voedingsmiddelenindustrie zijn wij 
op zoek naar een ervaren Sales engineer. Je werkzaamheden zullen 
bestaan uit het ondersteunen van de verkooporganisatie (bestaande 
uit eigen verkopers, buitenlandse kantoren en agenten) middels het 
maken van calculaties, offertes en het geven van adviezen op 
technisch/commercieel gebied. Dit gebeurt voornamelijk intern, 
door middel van het ontwerpen en calculeren van systemen voor 
het mechaniseren en automatiseren van het proces, het genereren 
van teksten en het opstellen van definitieve projectcalculaties, 
het uitwerken van opdrachtbevestigingen en het overdragen van 
gescoorde projecten aan projectmanagers en deze vervolgens 
ondersteunen bij meer/minder calculaties.

Je beschikt over een technische HBO opleiding (richting 
Werktuigbouw). Je hebt cijfermatig inzicht en ervaring met 
calculatiesystemen. Je beschikt over een goede beheersing van 
het MS Office pakket (Excel/Word/PowerPoint) en moderne talen, 
waarbij Engels en Duits een must zijn. Je kunt goed zelfstandig 
maar ook in teamverband werken en bent gewend aan het werken 
onder tijdsdruk.

Voor meer informatie kun jij je richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnummer: 0575-555518 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

OPERATIONEEL INKOPER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime- vacaturenr. VMK 1160350

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor met name voor het in-
kopen en de coördinatie en planning van logistiek en (extern) trans-
port. Je taken zijn: Het selecteren van leveranciers die passen in 
het kwaliteitsbeleid, het opstellen van offerteaanvragen, het onder-
handelen (levertijden, kwaliteit, condities, prijzen) met leveranciers 
over het afsluiten van contracten voor de levering van goederen, 
het inkopen van producten, het controleren van orderbevestigingen, 
het bespreken van afwijkingen van het bestelde met leveranciers, 
het bewaken van levertijden en nemen van actie bij (dreigende) 
overschrijding, het evalueren en beoordelen van de toeleveranciers 
en het afhandelen van garantieclaims.

Functie eisen

WERKVOORBEREIDER INDUSTRIE M/V
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr. VIA1159671

Werkzaamheden
Je bent, binnen het projectteam, verantwoordelijk voor het uitwer-
ken van proces- en gebouwgebonden elektrotechnische installaties 

je de projectmanager bij de coördinatie van de projecten en onder-
houd je contacten met (mogelijke) opdrachtgevers met betrekking 

bereken en coördineer je het meer- en minderwerk en ben je belast 
met de projectdocumentatie.

Functie eisen

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER 
BINNENDIENST M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VCP1070038

Werkzaamheden

voor onze relaties voor de verkoop van pompsets en toebehoren. Je 
bent praktisch ingesteld en weet de telefonische vraag om te zetten 

bij vereist. Je werkt samen met de buitendienstverkopers en bent 

staat uit o.a. bronbemalers, verhuurbedrijven, aannemingsbedrijven 
en waterschappen.

Functie eisen

BEDRIJFSLEIDER M/V
Omgeving Duiven - Fulltime - vacaturenr. VMK1151819

Werkzaamheden
Het bedrijf is gespecialiseerd in het invriezen en opslaan van voe-

antwoordelijk voor het leiding geven aan ca. 25 tot 50 werknemers, 
tevens ben je verantwoordelijk voor de bewaking van de productie 
invries processen en het kwaliteitsniveau. In deze rol ben je de spil 
in de communicatie tussen de bedrijfsvloer en het bedrijfsbureau. 
Tot slot ben je verantwoordelijk voor de planning en coördinatie 

doorgroeit naar de functie van vestigingsmanager.

Functie eisen



Alle aanbiedingen
gelden alleen in

week 24 van
10 t/m 15 juni

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

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

Zaterdag 8.00-20.00 uur


