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De vragen van klanten kunnen vol-
gens Sensire Thuiszorg zeer divers
zijn. Mensen willen bijvoorbeeld we-
ten hoe lang men nog thuis kan blij-
ven wonen. Wil men hulp bij het aan-
vragen van zorg, of advies over ge-
bruik van hulpmiddelen? Kortom
men kan voor alle vragen over zorg,
wonen of welzijn tijdens het spreek-
uur van de wijkverpleegkundige te-
recht. Inwoners van Vorden, kunnen
zo maar zonder afspraak binnen lo-
pen voor gratis advies en ondersteu-
ning. Wanneer mensen dat liever wil-
len, kan er ook ter plekke een afspraak
voor huisbezoek gemaakt worden. Het
is niet zo dat de wijkverpleegkundi-
gen voor elk probleem gelijk een op-
lossing voor de klant hebben, maar
kunnen wel ondersteunen en de men-
sen verder helpen. Het kan voorko-
men dat er veel vragen over een be-
paald onderwerp zijn (bijvoorbeeld
vragen over diabetes en dergelijke),
dan worden collega’s ingeschakeld.
Wat Vorden betreft heeft Sensire
Thuiszorg drie teams. De drie genoem-

de wijkverpleegkundigen coachen elk
een team met een aantal verpleegkun-
digen. Het team ‘De Delle’ die zorg
geeft aan de bewoners die in de aan-
leunwoningen achter De Wehme ver-
blijven) heeft Nienke Nieuwenhuis als
wijkverpleegkundige/ coach. Voor
‘Vorden-Noord’ is dat Sija van Ewijk,
terwijl Wil Dijkman de wijkverpleeg-
kundige/coach voor ‘Vorden-Zuid’ is.
Onder Noord en Zuid vallen ook de
buurtschappen. Op hun beurt hebben
de drie wijkverpleegkundigen zelf ook
een deskundig team achter zich staan
! Nienke Nieuwenhuis vindt het verle-
nen van zorg prachtig werk. Na de
middelbare school heeft ze in Deven-
ter de MBO en vervolgens de HBO op-
leiding verpleegkundige gevolgd,
waarna ze een poos als verpleegkundi-
ge bij Sensire Thuiszorg in Borculo
heeft gewerkt. Thans is zij dus als wijk-
verpleegkundige van Sensire in Vor-
den werkzaam.
Nienke: ‘Ik wilde eigenlijk al van jongs
af aan de verpleging in. Ik kwam wel
eens in ziekenhuizen bij mensen op

bezoek en zag daar hoe de verpleeg-
kundigen hun werk deden. Dat sprak
mij aan en dacht ik bij mezelf ‘dat wil
ik later ook gaan doen’. Wat mij in de
Thuiszorg zo aantrekt is, dat door de
zorg die wij de klanten geven, zij zo-
lang mogelijk zelfstandig thuis kun-
nen blijven wonen. Dat willen de men-
sen zelf trouwens ook. Wij verlenen
voor alle niveau’ s (jong, oud maakt
niets uit), zorg. Klanten kunnen dat
zelf aangeven. Om een paar voorbeel-
den te noemen. We ondersteunen ze
bij het wassen en het kleden. Wond-
verzorging, terminale zorg, noem
maar op. Wij doen het graag. Het geeft
een heerlijk gevoel wanneer je deze
mensen kunt helpen. Ontzettend
dankbaar werk. Wij kunnen ons heel
goed verplaatsen in het ziektebeeld
van onze klanten.
Men is blij dat wij komen, daardoor
kunnen ze in de meeste gevallen im-
mers zo lang mogelijk thuis blijven
wonen en daar draait het tenslotte
om’, zo zegt de 24-jarige Nienke Nieu-
wenhuis. Haar werk als wijkverpleeg-
kundige is veel omvattend. Organisa-
tie, planning en andere administratie-
ve bezigheden. 
Nienke: ‘Toch ben ik blij dat ik daar-
naast nog een deel van mijn werktijd
aan de klanten mag besteden. Het
meehelpen bij de klanten thuis is en
blijft een leuk onderdeel van mijn
baan’, aldus de wijkverpleegkundige
die het daarbij als een groot pluspunt
ervaart dat tijdens de hulp thuis, Sen-
sire Thuiszorg ook ‘sociale tijd’ voor de
klanten inbouwt!

Sensire Thuiszorg start in gebouw Pro Wonen met spreekuur

Wijkverpleegkundige Nienke Nieuwenhuis:
'Iedereen kan met vragen bij ons terecht'

Sensire Thuiszorg start dinsdag 1 juli in het gebouw van Pro Wonen aan
de Raadhuisstraat in Vorden met een verpleegkundig spreekuur. Vanaf
die datum elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bij toerbeurt zullen daar
de drie wijkverpleegkundigen die in Vorden werkzaam zijn, te weten
Nienke Nieuwenhuis, Sija van Ewijk en Wil Dijkman, aanwezig zijn. ‘Wij
doen dat bewust in het gebouw van Pro Wonen, aangezien veel huishou-
dens, waar wij als Sensire komen, in hun huizen wonen. Tijdens het
spreekuur kan iedereen voor verpleegkundig advies, instructies en voor-
lichting bij ons terecht. Zijn er dan vragen specifiek op het terrein van Pro
Wonen dan kunnen wij die gelijk doorspelen. Wij hopen met dit spreek-
uur op die manier te bereiken dat de mensen sneller contact met ons op-
nemen’, zo zegt junior wijkverpleegkundige Nienke Nieuwenhuis.

V.l.n.r.: Wil Dijkman, Sija van Ewijk en Nienke Nieuwenhuis.                                                                            Foto: Robert Jan Stokman.

BIOGRAFIE VAN TINE ALINK-
MEIJER
Van jongsaf aan was zij gelnteresseerd
in- en bezig met tekenen. Door de ja-
ren heen volgde zij vele lessen in pen-
tekenen, etsen; werken met houtskool
en pastel en aquarelleren, waarbij re-
cent nog een cursus in acrylschilderen
kan worden genoemd. Interessant is,
dat door de vele verhuizingen gedu-
rende haar huwelijk (15 maal) zij
steeds weer van andere kunstschilders
les kon krijgen. Haar grote liefde voor
aquarelleren ontstond zo'n 15 jaar ge-
leden, toen zij in haar toenmalige
woonplaats Zuid-Scharwoude les
kreeg van de kunstschilder Ket. Sinds-
dien heeft zij zich steeds meer hierop
toegelegd, waarbij zij de laatste tijd
meer gebruik maakt van gemengde
technieken.

Sinds haar man en zij, na zijn pensio-
nering, naar Ruurlo zijn verhuisd,
heeft zij nog lessen kunnen volgen bij
Dolly Hogendoorn, Jaap Spegt, Rita Su-
sebeek en Gustave Nouel. Een drietal
jaren verbleef zij jaarlijks een mid-
week in Eemster (Drenthe), waar zij

van de kunstschilder Trijntje Muys
o.a. les kreeg in de nat-in-nat-aquarel-
techniek. Tot 2006 verbleef zij jaarlijks
enkele weken bij een vriendin in Oos-
tenrijk, waar zij steeds weer getroffen
wordt door de pracht van de bergland-
schappen. Veel van haar werk werd
daar verkocht. Sinds kort werkt zij ook
met de Japanse Sumi-e techniek, waar-
bij het de kunst is alleen de essentie
van het onderwerp weer te geven. De
schildertechniek verschilt veel van de
gebruikelijke technieken en vereist
veel oefening. 

Regelmatig heeft zij geëxposeerd o.a.
in Noord-Scharwoude, in Ruurlo in de
Bundeling en in de bibliotheek en tij-
dens de jaarlijkse Kijk Kast routes. Ook
nam zij deel aan de kunstmarkt in
Ruurlo.  Van de verkoopopbrengsten
wordt 50% gedoneerd aan de Stichting
Exodus (STOEL in Drenthe); Een stich-
ting die ex-gedetineerden opvangt en
deze onder toezicht geleidelijk klaar-
maakt voor terugkeer in de maat-
schappij. De expositie is te bezichtigen
in de gang de Delle 11 t/m 21. (hoofdin-
gang de Wehme links).

Woonzorgcentrum de Wehme

Expositie aquarel schilderijen

WEDSTRIJDUITSLAGEN RIJVER.
EN PONYCLUB DE GRAAFSCHAP
Laren 8 juni: M1 dressuur: Andrea
Stettler met haar paard Ulyssa Mere
een 1e prijs met 198 punten. B dres-
suur: Nadja Droppers met haar pony
Juultje een 4e prijs met 188 punten.
Empe 15 juni: B dressuur: Imke Woerts
met haar pony lady een 1e prijs met

P a a r d e n s p o r t
185 punten cat ABC. Riny Heuvelink
met haar paard Miss Popov een 1e prijs
met 200 pnt. en een 3e prijs met 183
pnt.  

PAARDEN
Lisanne Albertsma ook met Miss Popov
een 2e prijs met 188 pnt. L Dressuur :
Sebastiaan Hamer met zijn pony Suns-
hine of Toys cat. D een 1e prijs met 190
pnt. L Springen:  Sebastiaan hamer
met Sunshine of Toys een 3e prijs.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN IN DE 

avk@weevers.nl

Plus Hans Eland draait door!
Draai nu aan het Rad van Fortuin
en win 25% kassakorting.
Dus heeft u b.v. €100.00 aan bood-
schappen en u draait aan het rad van
fortuin (winkans =50%) en het rad
stopt op 25% kassakorting. Dan krijgt
u een tegoedbon van €25.00, te beste-
den in de week erop.

Elke maandag brooddag, 
3 broden € 2.69
(uitgezonderd de Korenlanders en het
waldkornbrood)

Alleen bij Plus Eland 

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

Burg. Galleestraat 6b, Vorden

0575 - 55 26 55

Onyx Mode Ruimt op!

Kortingen vanaf 30%

—— Graag tot ziens! ——

Burg. Galleestraat 6b, Vorden

0575 - 55 26 55

Onyx Mode Ruimt op!

Kortingen vanaf 30%

—— Graag tot ziens! ——



�Te koop gevraagd: Inboe-
del en Zolderopruimingen.
Tel.(0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

Dagmenu’s
18 t/m 24 juni 2008 

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

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

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

Woensdag 18 juni  
Champignonsoep/Thaise gekruide kip in saus met rijst
en rauwkostsalade.

Donderdag 19 juni 
Tafelspitz met bieslooksaus, rösti en groente/bavarois
met slagroom.

Vrijdag 20 juni
Aspergesoep/Zalmfilet met dille saus, aardappelpuree
en groente.

Zaterdag 21 juni
Huisgemaakte gehaktbal in jus, aardappelen en
groente/parfait met slagroom (alleen ophalen).

Maandag 23 juni Gesloten.

Dinsdag 24 juni 
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade/IJs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 juni 10.00 uur Dhr. H.G. Dijkman.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 juni 10.00 uur Mw. M. de Goei-Jansma, Amers-
foort.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 juni 10.00 uur Marianne Benard.

R.K. kerk Vorden
Zondag 22 juni 10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. Cante-
mus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 21 juni 17.00 uur Woord-/Communieviering, v.
Kranenburg.
Zondag 22 juni 10.00 uur Woord-/Communieviering,
Groep 3.

Tandarts
21/22 juni W.A. Houtman, Vorden, tel. (0575) 55 22 53.
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor spoedge-
vallen.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

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

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

Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

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

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�HHerbalife de perfecte
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann 06-
54326669.

�Th. 4-pers app Franse Al-
pen vanaf € 200 pw info@ol-
gakon.nl/06-22153599.

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

�Gezocht: HUISHOUDELIJ-
KE HULP in Steenderen voor
1 ochtend in het weekend,
mog. meer uren in vakantie-
tijd. Leeftijd niet van belang,
inzet wel. Info: 06 23913239.

Stuntaanbieding:
Geschrapte kriel (nieuwe oogst) 500 gram1,49
Zoete kersen 500 gram 1,99

Hollandse tros tomaten 500 gram 0,69
De beste Hand Perssinaasappelen 
(trofee) 15 stuks 1,99

Uit eigen keuken ambachtelijk bereide 

Aardbeitencompôte 100 gram 0,99
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 21 juni. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden.
tel. 0575 - 550850

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

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur

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

Hup, Hup Holland Hup...

Vlaai v/d week

Tropische-vruchtenvlaai
6-8 pers € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,65

Oranje-aanbiedingen

Voetbalbroodjes
10 stuks € 2,95

Hup Holland Soezen
4 stuks € 5,95

�Voorlichting over voeding
gratis en vrijblijvend incl. ge-
zondheidscheck. Afslanken,
aankomen en fitter. Jerna
Bruggink 0575 - 46 32 05.

�Nu in de Wereldwinkel Vor-
den, Eerlijke, heerlijke Rosé-
wijn uit Z.Afrika. Aanbieding:
Echte Honingbonbons van
2,49 voor 1,50

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



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

telefoon 0314-621364. 
Vestiging in: Zelhem.

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

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

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

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

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

Wij geven elkaar het ja-woord op donderdag 
26 juni 2008 op landgoed ”Huis de Voorst”

Marcel en Dorien
U bent van harte welkom op onze receptie van
15.00 tot 17.00 uur.

Marcel Peters en Dorien Arends 
Cas + Ype

Berkenlaan 31
7255 XD Hengelo (Gld.)

Landgoed ”Huis de Voorst”
Binnenweg 10
7211 MA Eefde
0575-545454

Ceremoniemeester: 
Jan Arends 0575-463332

Gelieve geen bloemen 
in verband met onze huwelijksreis.

Ons meisie en zusje is geboren!!

Nadé
12 juni 2008
3460 gram en 51 cm groot

Arjan, Dianne en
Denvi Mombarg

Maalderinkweg 4a
7251 NT Vorden

Op 11 juni 2008 is het echt, heeft mama mijn huur
opgezegd.

Vanaf nu is het uit met de pret en slaap ik in mijn
eigen bed.

Lieke
Ik weeg 2770 gram en ben 49 cm lang.

Jos Reintjes en Marieke Boeijink

Eikenlaan 13
7251 LT  Vorden

Bezoekje brengen? 
Dan even bellen, tel. 0575 - 55 99 11

Hartelijk dank aan allen die op welke wijze dan
ook, ons 60-jarig huwelijk tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt

Willem en Zientje Kok
De Houtwal 1
7251 MK  Vorden

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Keurslagerkoopje

500 Gram gekruid gehakt
+ 4 Slavinken samen € 5.50

Special

Sweetheart 100 gram € 1.65

Vleeswarenkoopje

Bij 150 gram gebraden fricandeau
GRATIS 100 gram snijworst

Maaltijdidee

Nasi of Bami 500 gram € 2.98

Tip van uw keurslager

4 Duitse Biefstuk 4 stuks € 5.50

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Om een slaatje uit te slaan”

Ons Keurslagerkoopje van deze week is een voordelig duo bestaande uit
500 gram gekruid gehakt en 4 slavinken. Heel letterlijk: meer waar voor
uw geld. Probeer onze maaltijdsuggesties eens. Deze vindt u op onze

website. Meer dan eens voordeel.
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

,,Een gewone vrouw, een bijzondere vrouw
gewoon een bijzondere vrouw.’’

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn,
maar bedroefd om haar heengaan geven wij u kennis
dat Onze lieve Heer, uit haar vertrouwde omgeving
tot Zich heeft genomen onze lieve zorgzame moeder,
oma en omama 

Johanna Wilhelmina Maria 
Wolbrink-Helmink

weduwe van Gerardus Hendrikus Wolbrink

in de leeftijd van 94 jaar.

Gerard en Annie
Arnold en Ria †, Bernarda
Christien en Theo
Jan en Thea
Henk en Maria
Frans en Joke
Jos en Annelies
Anton en An

Kleinkinderen 
en achterkleinkinderen

9 juni 2008 
Keijenborg, Zorgcentrum Maria Postel

Correspondentieadres: 
De Heurne 1, 7255 CK Hengelo Gld.

De begrafenis heeft op vrijdag 13 juni op de R.K.
Begraafplaats te Hengelo Gld. plaatsgevonden.

Op 17 juni 2008 zijn wij getrouwd!

André en Edith
Garritsen-Harmsen

Ties, Nout en Guus

Schuttestraat 22
7251 MZ  Vorden

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

Rens
Rens is geboren op vrijdag 13 juni 2008,
weegt 4100 gram en is 56 cm lang.

Martijn, Nancy en Stef Jansen

de Jongstraat 14
7251 SE  Vorden
Tel. (0575) 55 54 99

Welkom lieve

Luca
Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon
en mijn broertje. 
Luca is geboren op 8 juni 2008 om 21.14 uur.

Peter Bergervoet & Heidi Tijssen
Yanick

Ludger 22
7234 TD  Wichmond
tel: 0575 - 44 11 90

POSTERS
full-colour

ze knallen 
er uit en

de prijs zal u
meevallen

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Vraag naar onze vele
mogelijkheden

Iets te vieren?
of een belangrijke
m e d e d e l i n g ?

Vraag naar onze
vele mogelijkheden

Iets te drukken?
Of te printen?
Folders of clubblad?

Morgen gebeurt 
hier een ramp.

Wat doet 
u vandaag.

Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl



Jolande Loman, voorzitter van Sparta hierover: ‘
In het verleden vonden start en finish bij de
openbare dorpsschool plaats. Toen daar met de
bouw van de nieuwe school werd begonnen, zijn
we naar school het Hoge verhuisd. Op gegeven
moment hoorden we dat ook daar binnen af-
zienbare tijd een verbouw of nieuwbouw zal
plaatsvinden. We hebben ons vervolgens nader
beraden en na overleg besloten om dit jaar start
en finish bij de sporthal te houden. Komt bij dat
het verkeerstechnisch ( het oversteken e.d. ) ver-
trek en aankomst bij de openbare dorpsschool
volgens de EHBO ook niet handig is. Ik moet zeg-
gen het is ons bij sporthal ’t Jebbink goed beval-
len. Een prima punt en bovendien konden we
daar gedurende de vierdaagse ook onze ‘spul-
len’ achterlaten’, zo zegt ze.

Jolande Loman is tevens vol lof over de medewer-
king die de leiding van de plaatselijke basisscho-
len en de sportverenigingen ieder jaar weer aan
het wandelgebeuren geeft. Zij stimuleren de
kinderen enorm om mee te doen. Alle basisscho-
len in Vorden te weten de Kraanvogel, de Vorde-
ring, school Het Hoge, de openbare dorpsschool
en school de Garve uit Wichmond waren met
een groot aantal wandelaars van de partij. Dat-
zelfde gold voor de plaatselijke sportverenigin-
gen. De voetbalclub Vorden vestigde een record.
Liefst 126 jeugdige voetballertjes vertrokken el-
ke avond goedgemutst vanaf de sporthal. Onder-
weg natuurlijk zingen en praten over het Oranje
elftal van Marco van Basten. 
Uiteraard een dankbaar gespreksonderwerp! ‘
Wanneer scholen en sportclubs zich niet zou-
den inschrijven dan zouden er hooguit 100 tot
150 wandelaars ( of nog minder ) van de partij
zijn geweest. Nu hadden we 765 wandelaars,
waarvan er slechts één vanwege een sterfgeval
in de familie, voortijdig moest afhaken’, zo zegt
Jolande Loman.

Wat tijdens deze 41e editie van de wandelvier-
daagse ook opviel: het aantal deelnemers in de
rolstoel. Bewoners van de Beekdelle ( 6 ), Villa
Nuova ( 13 ) en De Wehme ( 22) konden met be-
hulp van familie en vrijwilligers volop van de
tocht genieten en met name tijdens de intocht
glunderende gezichten! 

De intocht was overigens voor alle deelnemers
een ware triomftocht. Getooid met medailles en
kleine en grote bossen bloemen marcheerden ze
vrolijk door de straten. En langs de kant en voor-
al in de omgeving van de sporthal gul applaus
van de toegestroomde ouders, vrienden, beken-
den en verdere familie. De plaatselijke muziek-
verenigingen Concordia en Sursum Corda blie-
zen er lustig op los en verhoogden de pret tij-
dens deze laatste ‘ loodjes’. 

De organisatie kan tevreden zijn, ook dit jaar is
men er weer in geslaagd om aantrekkelijke wan-
delroutes in de buurtschappen Delden, Linde,
Galgengoor en Hackfort uit te zetten. Alvorens
de intocht van start ging bedankte Jolande Lo-
man de EHBO, de controleurs, de sponsors en de
vele vrijwilligers die hun medewerking aan dit
geslaagde wandelfestijn hebben gegeven.

De avondwandelvierdaagse die de gymnas-
tiekvereniging Sparta al tientallen jaren
onafgebroken in Vorden organiseert, wordt
in 2009 vanaf 8 juni tot en met 11 juni ge-
houden. Start en finish zullen hoogstwaar-
schijnlijk wederom bij sporthal ’t Jebbink
plaats vinden.

Slechts een
uitvaller !

Wandelvierdaagse

Sparta

(765 deelnemers)



RUNDERRIBLAPPEN
EXTRA KLASSE

500 gram  4,75

RIB- HAAS-
KARBONADE

500 gram  3,45

HOLLAND SCHOTEL
PANKLAAR, ± 10 MIN. BAKKEN 

500 gram  3,95

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

MALSE SLABONEN kilo € 1,98
VOL SAP NAVELINA’S (nieuwe oogst) 16 stuks € 5,00
NIEUWE OOGST MANDARIJNEN 30 stuks € 5,00
ZOETE PITLOZE DRUIVEN kilo € 1,98

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

BROOD • KOEK • BANKET

Bakkerij ’T Stoepje

Stunt! Alle soorten brood
(m.u.v. Brood van Toen) 3 voor 3.00

Appelpencee’s 10 stuks 4.50

Harde Duitse broodjes
10 stuks 1.50

Appel- en/of kersenflappen
6 stuks 5.00

De Valeweide 
Bloemen en planten

20 ROZEN....................................3.99

2 BOS WITTE LELIES...........5.00

2 KALANCHOËS......................3.99

ORCHIDEE..................6.99

Nu ook op de markt

DE NIEUWE COLLECTIE

Falke wandelsokken

en 

Puma sport- en enkelsokken

Bij Koster Beenmode, elke vrijdag op de markt!



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

VEILING
Elke laatste maandag van de maand
sluit de veiling om 12.00 uur, twee
weken vóór deze datum wordt de vei-
ling geopend en kan worden gebo-
den op het kunstwerk van de maand.
Direct na de sluiting is bekend welk
bedrag ten goede komt aan het goe-
de doel. Op de website en de kalen-
der staat niet alleen het kunstwerk
afgebeeld, maar wordt ook infor-
matie vermeld over de kunstenaar
en het goede doel dat hij of zij heeft
uitgekozen. Mocht u niet de moge-
lijkheid hebben om via e-mail uw
bod uit te brengen, dan kan dit ook
telefonisch bij Drukkerij Weevers:
(0575) 55 10 10. 

De kunstenaars die hebben mee-
gewerkt aan dit project zijn, in
volgorde van de veiling: 
Joke Logtenberg, Wim van der Meij,
Cees Roorda, Anne Brouwer, Albert
Broens, Laurens Westhoff, cliënten
van de Hanzeborg, Karin Kaijen,
Lenie Boezeman, Luci Aversteeg,
Riek Schagen en Wim Romijn.

LAURENS WESTHOFF
Het meubelambacht heeft Laurens
Westhoff geërfd van zijn vader, die

vlak na de oorlog uit weinig een
bloeiende meubelindustrie heeft
verworven, wat in 1985 zijn hoogte-
punt had bereikt, voornamelijk door
de opkomende buitenlandse con-
currentie. Voor veel mensen destijds
een strop. Voor hen en zijn vader
een nieuw begin, totdat in 2001 de
schuur bij het ouderlijk huis te klein
werd. Hij is onder de naam De De-
signfabriek alleen verder gegaan;
dit is voor hem een thuis geworden
voor nieuw ontwerp, waar wordt
gebrainstormd over kunst, vorm-
geving, en hoe dit toe te passen in
meubels en interieur. Samen met
collega’s, stagières en natuurlijk zijn
klanten, te komen tot iets wat uniek
en sterk is en hopelijk blijft. Door de
jaren heen hebben opdrachtgevers
hem steeds meer vrijheid gegeven
om tot een goed product te komen.
Dat eventueel volledig versmelt met
het bestaande interieur, of andersom.

GREENPEACE
De opbrengst van het kunstwerk
gaat volledig naar Greenpeace.
Greenpeace is een internationale
milieuorganisatie die door onder-
zoek, overleg en acties werkt aan een
duurzaam evenwicht tussen mens

en milieu. Greenpeace heeft ver-
tegenwoordigingen in 40 landen.
Overal ter wereld laat Greenpeace
milieuproblemen zien en zoekt en
stimuleert de organisatie oplossin-
gen. Greenpeace doet onderzoek,
overlegt met bedrijven en overheden
en voert actie. De acties van Green-
peace zijn vaak spectaculair en altijd
geweldloos. 
Greenpeace vindt de vitaliteit van
de aarde fundamenteel voor al het
leven en strijdt daarom voor een
snelle realisatie van een duurzaam
evenwicht tussen mens en milieu.

Greenpeace is een onafhankelijke in-
ternationale milieuorganisatie. Door
geweldloze en inventieve confronta-
ties stellen ze milieuproblemen aan
de kaak en stimuleren ze oplossingen
voor een gezond en duurzaam even-
wicht tussen mens en milieu.

WWW.KUNSTINDRUK.NL
Via de weekbladen van Drukkerij
Weevers en de website www.kunstin-
druk.nl wordt gepubliceerd wie in de
afgelopen maand het hoogste bod
heeft uitgebracht en wordt het
kunstwerk voor de volgende maand
onder de aandacht gebracht.

www.kunstindruk.nl

2008: elke maand kunst voor goede doelen
Voor juni is het kunstwerk beschikbaar gesteld door Laurens Westhoff
Een groep artistieke mensen is bereid gevonden om ieder één kunst-
werk beschikbaar te stellen voor een goed doel. Elke maand komt één
kunstwerk aan bod en wordt geveild via de website www.kunstindruk.nl
De kunstwerken staan ook afgebeeld op de verschillende maanden op
de bureau- en de wandkalender, het relatiegeschenk van Drukkerij
Weevers voor 2008.

Op dit kunstwerk wordt vanaf 16 juni geboden.

Deze maand is het kunstwerk
van Albert Broens geveild. Het
heeft een bedrag van € 435,- opge-
leverd. Deze opbrengst zal geheel
ter goede komen aan de Stich-
ting Kinderen van Rangala. 

Deze stichting steunt een kleinscha-
lig project in Kenya, waarbij kinde-
ren die tijdelijk of gedurende lange-
re tijd huisvesting nodig hebben
worden opgevangen. Albert Broens

is een autodidact schilder. Hij begon
al in 1964 met zijn herkenbare stijl
van schilderen (lak op papier). De
schilder zegt zelf over zijn werk dat
ieder schilderij ook voor hem een ca-
deau is. Als door de verbinding met
het ongekende iets gekend mag wor-
den, vertelt het kunstwerk zelf zijn
verhaal. Het is dan ook niet belang-
rijk altijd titels en verklaringen te ge-
ven; een ieder kan met zijn gevoel
dit werk ervaren en er van genieten.

De overhandiging heeft plaatsgevon-
den op zaterdag 31 mei jl. tijdens
ons Open Huis in Vorden. Omdat Al-
bert  Broens woont en werkt in Cor-
sica, kon hij niet aanwezig zijn bij de
overhandiging van de cheque. 

In plaats daarvan hebben wij 2 fami-
lieleden uitgenodigd die in zijn
plaats aanwezig waren. Tevens was
de hoogste bieder, de heer van der
Holst met zijn echtgenote aanwezig.

Opbrengst vijfde kunstveiling 
voor Stichting 
Kinderen van Rangala



Apothekers en apotheekhoudend
huisartsen in de gemeente
Bronckhorst trekken aan de bel

Apothekers zijn altijd voorstander geweest
van lage prijzen voor generieke geneesmid-
delen gecombineerd met een kostendekkend
tarief. Op dit moment echter komen veel
apotheken en apotheekhoudend huisartsen
in financiële moeilijkheden door het
zogenaamde preferentiebeleid van sommige
zorgverzekeraars. Het is nog onduidelijk wat
hiervan de gevolgen zullen zijn op het
serviceniveau van uw apotheek. Nog erger 
is het dat onze cliënten niet langer kunnen
rekenen op het vertrouwde middel wat zij
gewend zijn te gebruiken. Dat kan leiden 
tot veel ongemak en fouten in de medicatie.
Dat preferentiebeleid; wat is dat eigenlijk? 

Preferentiebeleid voor 
geneesmiddelen

De overheid heeft zorgverzekeraars de
mogelijkheid gegeven om voorkeursgenees-
middelen aan te wijzen op basis van de
laagste prijs. Uitsluitend het goedkoopste
product komt hierdoor nog voor vergoeding
in aanmerking. Alle andere producten met
dezelfde werkzame stof, sterkte en toe-
dieningsvorm worden door deze maatregel
niet langer vergoed. Afhankelijk van uw
zorgverzekeraar wordt éénmaal per 6 of 12
maanden een nieuwe keus bepaald aan de
hand van de dan geldende prijs. Vanaf 1 juli a.s.
geldt deze maatregel voor 36 geneesmiddelen. 

Wat betekent dit alles voor u?

Als U bent verzekerd bij één van de zorg-
verzekeraars die deelnemen aan het zoge-
naamde preferentiebeleid (bv. Menzis of
UVIT), en u gebruikt op dit moment één 
van de betreffende geneesmiddelen, 
dan kan o.a. het volgende voorkomen:

• U ontvangt vanaf 1 juli 2008 het door uw
zorgverzekeraar aangewezen middel
ongeacht het merk dat u nu gebruikt.

• U kunt niet kiezen voor een ander merk.
Slechts op basis van medische noodzaak,
middels een schriftelijke verklaring van
uw behandelend arts, kunt u uw
vertrouwde geneesmiddel nog vergoed
krijgen.

• Elke 6 of 12 maanden kan uw geneesmiddel
wijzigen van verpakking, kleur, grootte
en/of vorm. 

N.B. De werkzame stof van uw geneesmiddel
blijft hetzelfde!

Uitzonderingen mogelijk?

Alleen indien u een ander merk nodig heeft,
omdat u vanwege een medische noodzaak
niet met het voorkeursgeneesmiddel behan-
deld kunt worden, kan dit onder bepaalde
voorwaarden toch vergoed worden Zonder
een schriftelijke verklaring van uw arts kan
én mag de apotheek u geen ander genees-
middel verstrekken.

Aangezien uw apotheek of apotheekhoudend
huisarts geen invloed heeft op deze, door de
zorgverzekeraar ingevoerde maatregel,
verzoeken wij u vriendelijk voor vragen
contact op te nemen met uw eigen zorg-
verzekeraar.

Ondertussen zullen wij ons uiterste best
doen om de gevolgen van dit nadelige beleid
van de verzekeraars voor onze cliënten tot
een minimum te beperken

Voor vragen kunt u contact opnemen met
uw apotheker of apotheekhoudend huisarts:
Apotheek Hengelo Gld en 
Apotheek Hummelo en Keppel: 0575-461010
Hendrikx en Lofvers, 
apotheekhoudend huisartsen: 0575-451366
Mediq Apotheek Vorden: 0575-551471
Zelhemse Apotheek: 0314-623463

(advertorial)



Stand van Zaken Berendpad

St
ic

ht
ing Berend van Hackfort

Spontane medewerking van onder

andere VOV-leden aan de aktie door

middel van de thermometer en het

bord met de kaart van de wandel-

route:

• Barendsen Vorden

• Bargeman Vorden BV

• Schildersbedrijf Peters

• Wentink Elektro

• Drukkerij Weevers

Vier vrijwilligers van v.v. Ratti, aan-

gevuld met Frans Bleumink (Profile)

en Teus van Hunnik verzorgden

samen met Geurt Harmsen de

vlaggenparade van VOV en Natuur-

monumenten.

Bistro de Rotonde voorzag de ge-

nodigden van koffie met gebak,

aangeboden door Bakker van Asselt.

Vrijwilligers van Natuurmonumen-

ten vormden samen het promotie-

team gedurende onder andere de

openingsceremonie.

SPONSOREN:

• Rabobank

• Drukkerij Weevers

• Gemeente Bronckhorst

• Cultuurfonds Vorden

• Euro Planit B.V.

• ABN-AMRO Bank

Actie Berendpad op TV Gelder-

land donderdag 19 juni a.s. vanaf

18.20 uur.

‘Een dergelijke lange tijd bij hetzelfde
bedrijf, we horen het steeds minder’,
zo sprak directeur Ludwig Smits tij-
dens een sfeervolle bijeenkomst, waar-
bij alles om de jubilaris draaide en
waarbij ook de inbreng van het thuis-
front ( echtgenote Betty ) niet onbe-
sproken bleef. Henk Duistermaat klop-
te 40 jaar geleden bij het schildersbe-
drijf van der Wal aan en werd direct in
dienst genomen door de toenmalige
directeur/ eigenaar Leo Westerhof.
Henk behaalde zijn schildersdiploma
aan de LTS in Borculo en volgde na-
dien de opleidingen aspirant en gezel.
Menig adres in Vorden heeft kennis
kunnen maken met deze ambachtelij-
ke schilder Henk Duistermaat. Ook
kreeg hij menig leerling onder zijn
hoede om die de kneepjes van het vak
bij te brengen.
En zo vervolgde Ludwig Smits: ‘ Zijn
grote voorkeur ging uit naar renovatie
bij een particuliere opdrachtgever of
een restauratieproject bij een kasteel-
tje. Henk heeft dat soort werkzaamhe-
den voor een deel kunnen doen maar
ook moest hij regelmatig bij grote pro-
jecten als nieuwbouwwoningen, on-
derhoud van tankstations en dergelij-
ke in heel Nederland op pad’, zo sprak
hij. Een aantal jaren geleden is van der
Wal overgenomen door Burgers en
kreeg het de naam Burgers van der
Wal. Door de enorme groei van het be-
drijf en vele opdrachten uit een groot
gebied is de werkplaats verhuisd naar
Doetinchem. Het kleine knusse ging
er daarmee wel een beetje van af,
maar toch heerst er binnen het bedrijf
een goede sfeer. Een andere verande-
ring is de enorme toename van regels
en wetgeving. Even met een houten
laddertje op pad is er niet meer bij.
Voor de veiligheid een goede zaak.

Henk Duistermaat: ‘Verder is er op het
gebied van de veiligheid voor de ge-
zondheid het nodige veranderd. Ter-
pentine als verdunningsmiddel kan
zeer schadelijke gevolgen hebben voor
de gezondheid. 

De beruchte schildersziekte OPS (Or-
ganisch Psycho Syndroom) heeft he-
laas vele schilders getroffen. Binnen-
schilderwerk mag alleen nog met verf
op waterbasis en kan daarmee veel el-
lende voorkomen. In de 40 jaar dat ik
in het vak zit is er in de branche geluk-
kig ten opzichte van de schilder het
nodige in positieve zin veranderd.
Maar eigenlijk gaan die veranderingen
zo geleidelijk dat je er bijna weinig
van merkt. Dat komt ook doordat je
uiteindelijk toch elke dag gewoon
weer met de kwast in de weer bent.
Wat mij wel is opgevallen dat het be-
drijf door de jaren heen niet alleen
groter, maar dat de cultuur ook zake-
lijker is geworden. Maar als je kwali-
teit wilt leveren en concurrerend wilt
zijn moet je mee in de zakelijkheid en
dat begrijp ik volkomen’, aldus Henk
Duistermaat.
Verder wil de jubilaris ook nog wel iets
kwijt over andere ontwikkelingen in
de sector. Zegt hij: ‘ Vorstverlet, adv da-
gen, dat soort voorzieningen zijn er
niet meer en dat vind ik persoonlijk
een achteruitgang. Aan de andere
kant heeft het ‘vier seizoenen onder-
houd’ duidelijk zijn voordelen. In de
winterdag is een schilder niet meer
werkeloos. De werkomstandigheden
zijn veel beter geworden. 

Ik kan je verzekeren dat het geen pret-
je was om in de gure kou buiten aan
het werk te zijn. Het materiaal van te-
genwoordig is ook niet meer te verge-
lijken met dat van vroeger. Het steiger-
materiaal, vervoersmiddelen, de kwa-
liteit is er met sprongen op vooruit ge-
gaan’, zo zegt Henk Duistermaat. Als
het aan Henk ligt stapt hij er op zijn
60e uit. ‘Het is allemaal nog afwach-
ten of ik dat straks mag. 
Het is koffiedik kijken wat de pensi-
oen gerechtigde leeftijd betreft’, aldus
de jubilaris die het overigens nog
steeds uitstekend naar de zin heeft bij
zijn werkgever!

Henk Duistermaat 40 jaar bij Burgers van der Wal

Een oorkonde met bijbehorende
gouden speld voor de jubilaris

Prachtige lovende woorden, ge-
sproken door zijn ‘baas’, een oor-
konde, een gouden speld, een ge-
schenk onder couvert en bloemen
van de directie en bovendien nog
cadeau’ s van de collega’ s. Henk
Duistermaat (56) was er een beetje
beduusd van, maar genoot wel met
volle teugen van zijn 40 jarig
dienstjubileum bij Burgers van der
Wal.

Links Henk Duistermaat, rechts Ludwig Smits

Wat is kinderyoga? Een kinderyogales
kenmerkt zich door een afwisseling
van bewegen en rustmomenten. 

Kindgerichte (o.a. dier-) yogahoudin-
gen worden thematisch aangevuld
met liedjes, versjes, sprookjes en ver-

halen die aansluiten bij de beleving
van kinderen. Wat is het effect? Kinde-
ren worden zich door yoga-oefeningen
op speelse wijze bewust van hun
adem, ontwikkelen hun zintuigen en
leren verschil waar te nemen tussen
spanning en ontspanning. Kinderyoga

bevordert souplesse, kracht en even-
wicht in fysiek en mentaal opzicht.

Vorig jaar heeft Gerda Huiting de
opleiding Holistische kinderyoga bij
Arterre in Zwolle gevolgd. Hiervoor is
ze nu geslaagd. Het is de bedoeling
van Gerda om yogales te geven op ver-
schillende scholen. Op basisschool De
Garve in Wichmond heeft ze een les in
groep 2 gegeven en binnenkort is
groep 7/8 aan de beurt.

Kinderyoga op peuterspeelzaal
Peuterpret

De eerste les ging over de reis naar de dierentuin met de bus. De peuters
en de juffen deden gelijk al heel leuk mee. Aangekomen in de dierentuin
deden ze de dieren na. Het uitstapje werd afgesloten met een ontspan-
ningsoefening.

Momenteel geeft Gerda Huiting met veel plezier les in kinderyoga op de peuterspeelzaal Peuterpret in Wichmond.

Op zondag 6 juli vindt de feestelijke
intocht in Barchem plaats. U bent dan
van harte welkom bij de finishlocatie
met wandelmarkt in en bij dorpshuis
't Onderschoer in het centrum van
Barchem. 

Op vrijdag 4 juli lopen de 40 en 50 km-
wandelaars (bij benadering) tussen
10.15 en 12.00 uur door Vorden. De
route in Vorden leidt door de volgende
straten: Weppel-Wiemelink-Burge-
meester Galleestraat-Dorpsstraat-Insu-
lindelaan- Kerkhoflaan. 
Is uw straat ook in de route opgeno-
men? Help mee om deze dag tot een
succes te maken! Een feestelijke aan-
kleding van uw straat, een aanmoedi-
ging, het uithangen van een vlag of
een combinatie; dit alles vormt voor
de deelnemers een welkome stimu-
lans en wordt zeer gewaardeerd.

De Vierdaagse komt eraan!
Van donderdag 3 t/m zondag 6 juli
2008 wordt de derde editie van de
Barchemse wandelvierdaagse geor-
ganiseerd. Ruim 1.000 wandelaars
vanuit heel Nederland (en daarbui-
ten) lopen vanuit Barchem vier da-
gen lang prachtige routes van 20,
30, 40 of 50 kilometer.
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Wief.

B. Druufkesbaeze.

C. Barsten.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Een buitengewoon opsporingsambte-
naar (boa) heeft wel opsporingsbe-
voegdheden, maar is geen politieamb-
tenaar. De bevoegdheden van een boa
hangen samen met zijn functie en zijn

beperkt tot het terrein waarop hij
werkt. Dit werkterrein hangt door-
gaans samen met een bepaald gebied
van wet- en regelgeving, in dit geval de
Algemene Politie Verordening (APV)

en afval. Een buitengewoon opspo-
ringsambtenaar mag om een identi-
teitsbewijs vragen, een procesverbaal
uitschrijven als hij een overtreding
constateert en boetes geven. 

Opsporing is in principe een over-
heidstaak en de politie is dé opspo-
ringsinstantie. Indien opsporing door
politie bezwaarlijk, niet gewenst (geen
kerntaak) of niet mogelijk (geen capa-
citeit) is, bestaat de mogelijkheid om
buitengewoon opsporingsambtenaren
in te zetten. Dit betekent dat de boa
aanvullend is op de politie. 

Op deze wijze wordt door de gemeen-
te gehoor gegeven aan de wensen van
de inwoners om bijvoorbeeld kleine
ergernissen en overtredingen aan te
pakken. Uiteraard gebeurt dit in goe-
de afstemming met de politie. 

Als buitengewoon opsporingsambte-
naar, is Bennie Rutjes het aanspreek-
punt voor de inwoners van de gemeen-
te Bronckhorst. Hij houdt zich onder
meer bezig met ergernissen waar de
politie vaak niet aan toekomt. Preven-
tie en controlerende taken zijn daarbij
belangrijk. De taken van Rutjes zijn di-
vers. Zo zal hij onder meer controle-
ren op het aanbieden van afval (con-
tainer, milieuparken), zwerfafval,
dumpen van afval, illegaal kappen van
bomen, verbranden van afval maar
ook op hondenpoep en parkeerover-
last wordt toezicht gehouden.

Door zijn functie heeft Rutjes wisse-
lende werktijden. Wie klachten heeft
over kleine ergernissen of meer infor-
matie wil, kan terecht bij: Bennie Rut-
jes, buitengewoon opsporingsambte-
naar, afdeling Handhaving van de ge-
meente Bronckhorst. Tel. 0575-750250.

Bennie Rutjes buitengewoon opsporings-
ambtenaar gemeente Bronckhorst

Bij de gemeente Bronckhorst is sinds kort een buitengewoon opsporings-
ambtenaar in dienst. Bennie Rutjes (56) uit Zeddam werkte voorheen bij
de gemeente Oude IJsselstreek in een zelfde functie.

Bennie Rutjes is buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Bronckhorst.

Helaas zal er dit jaar geen blagenrock
worden georganiseerd, in verband
met optredens van Normaal elders in
het land. 

Het ligt in de bedoeling van Flophouse
en Normaal om dit jeugd evenement
in 2009 te organiseren voor de kinde-
ren uit de Gemeente Bronckhorst. Er
is dus een jaar extra tijd om de liedjes
uit het hoofd te leren en in 2009 extra
hard mee te zingen!

Vrijdag 27 juni zal het grootste spekta-
kel plaatsvinden. Niet alleen op het
Flophouse terrein, maar ook daarbui-
ten zal men weten dat de tijd van Nor-
maal aangebroken is. Zo zal op vrij-
dagavond om 20.00 uur het boeren
rockfeest beginnen met Bakkerij Man-
schot. De drummer Jan Manschot
draait al ruim dertig jaar mee. Hij is
samen met Bennie Jolink medeoprich-
ter van Normaal en werd beroemd
met deze band. Daarna werd Boh Foi

Toch opgericht -de debuutplaat ver-
kocht 45.000 maal- en nu de Bakkerij.
Rond 22.00 uur zal Normaal aantre-
den om het rockfestijn compleet te
maken.
Zondag 29 juni zal het traditionele
koffieconcert plaatsvinden, waarbij
Normaal ’s middags een iets rustiger
deuntje zal spelen. Daarnaast zal het
Hanska Duo een optreden verzorgen,
dus extra de moeite waard om deze
dag even een lekker biertje te komen
drinken. Het Flophouse terrein zal om
10.30 uur open zijn en om 11.00 zal
met het muzikale feestprogramma ge-
start worden. 

De kaarten zijn verkrijgbaar bij Jeugd-
soos Flophouse (alleen op vrijdag-
avond), Café Den Bremer, Café De Se-
ven Steenen, Café de Bierkaai en Café
de Tol. Natuurlijk kunnen er ook kaar-
ten gereserveerd worden, door het
aantal kaarten maal de voorverkoop-
prijs over te maken naar bankreke-
ning 36.11.50.075 t.n.v. Ontmoetings-
centrum Toldijk. Op de dag van het
evenement kunnen de kaarten wor-
den afgehaald aan de kassa. Neem
voor alle zekerheid een kopie van het
bankafschrift mee. 
Voor meer informatie over dit week-
end kijk op www.flophouse.nl

Høken in Toldiek 2008

Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar weer gehøkt worden in Toldiek.
Op vrijdagavond 27 juni zal Normaal optreden met in het voorprogram-
ma Bakkerij Manschot. Op zondag 29 juni wordt het Koffieconcert gehou-
den, met naast het optreden van Normaal, onder andere het Hanska Duo.

Dit geldt ook voor Yunio kraamzorg
Midden Nederland. In West-Veluwe,
Midden-Gelderland en Oost-Gelder-
land is de situatie vergelijkbaar met
andere zomers. 

CREATIEF OP ZOEK NAAR
OPLOSSINGEN
Yunio is een grote kraamzorgorganisa-
tie en biedt jaarlijks kraamzorg aan
10.000 gezinnen in Midden-Neder-
land, West-Veluwe en Midden- en Oost-

Yunio kraamzorg creatief
in oplossingen tekort
kraamverzorgenden
In diverse gebieden in Nederland is
in relatief korte tijd een tekort aan
kraamverzorgenden ontstaan. Met
name deze zomer kan er een groot
probleem ontstaan, kraamzorgor-
ganisaties kampen met een tekort
aan menskracht.

Gelderland. Dit maakt het mogelijk
dat Yunio kraamverzorgenden kun-
nen doorschuiven om het tekort in
Midden-Nederland op te vangen. Hier-
toe heeft Yunio de onkostenvergoe-
ding voor kraamverzorgenden aange-
past. In de maand mei is er in Midden-
Nederland een kleine geboortepiek.
Yunio heeft hiervoor creatief naar een
oplossing gezocht en deze ook gevon-
den; een aantal kraamverzorgenden
uit Oost-Gelderland verblijven gedu-
rende twee weken in een zomerhuisje
in Midden-Nederland. Zij helpen de
kraamverzorgenden in Midden-Neder-
land om de geboortepiek op te vangen
en de gezinnen zo toch van kraam-
zorg te voorzien. Er is enthousiast ge-
reageerd op deze oplossing. 

MAATREGELEN
Veel organisaties hebben het perso-
neelstekort in de kraamzorg zien aan-
komen, maar niemand heeft kunnen
voorspellen dat het zo snel zou gaan.
Eind 2007 heeft Yunio kraamzorg al
maatregelen genomen om te kunnen
anticiperen op het dreigende tekort
aan kraamverzorgenden. In septem-
ber 2007 zijn er leerlingen gestart met
een verkorte opleiding tot kraamver-
zorgende bij Yunio. In januari 2008 is
er nog een ‘Yunio-klas’ gestart, halver-
wege september zal er weer een nieu-
we ‘klas’ starten. Ook biedt Yunio Ver-
zorgenden Individuele Gezondheids-
zorg (VIG’ers) de kans om zich te laten
omscholen tot kraamverzorgende. Dit
is al mogelijk door het behalen van
twee certificaten. Yunio heeft gecon-
stateerd dat kraamverzorgenden pas-
sie hebben voor hun vak, maar wer-
den geremd in hun keuze om kraam-
verzorgende te worden door de partti-
me contracten. Nu biedt Yunio weer
grote contracten aan, waardoor de in-
stroom van kraamverzorgenden aan-
trekkelijker wordt. 

TEKORT IN MIDDEN-NEDERLAND
In West-Veluwe, Midden-Gelderland
en Oost-Gelderland is de situatie ver-
gelijkbaar met andere zomers. Het
grote tekort ligt voor Yunio in het ge-
bied Midden-Nederland. Hier stellen
wij alles in het werk om de assistentie
bij de bevalling en de noodzakelijke
kraamzorguren te leveren. Hierbij ver-
deelt Yunio de uren over alle gezin-
nen, rekening houdend met de medi-
sche situatie. Op deze wijze wordt
voorkomen dat gezinnen helemaal
geen kraamzorg krijgen.

UITSLAGEN: 
Comb. A en A Winkels 1, 2, 8, 16, 17, 18;
Rick Wuestenenk 3, 6, 9, 13; 
T. J. Berentsen 4, 12; 
C. Bruinsma 5; 
H.A. Eykelkamp 7, 10, 14, 20; 
Marc Tiemessen 11, 19; 
R. de Beus 15.

P.V. Vorden
Wedvlucht vanaf Nanteuille over
een afstand van circa 415 km.
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WEEKBLAD Nu ook op

internet!

Dus kijk snel op

www.contact.nl

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

HHHHaaannndddeee lll sss---
dddrrruuukkkwwweeerrrkkk
wij verzorgen dat graag

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

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

2 Grohe designkranen en afvoerset

VAN: 2.307,-

Actie geldig t/m 30 juni 2008

Actie
Compleet badkamer-

meubel Thebalux

www.heegt.nl 
www.sanitiem.nl

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

1.875,-
ACTIE

Deelnemer Sanitiem groep

VOOR (INCL. BTW.):

www.linova.nl

Linova Verfproducten,

Gelderhorst 12, 7207 BH, Zutphen

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

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

de beste producten

Boonstoppel verf

Evert Koning Schildersverf

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

VERFGROOTHANDEL

• Linova  Verfgroothandel is het adres 
voor elk bedrijf

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

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

•  Open op werkdagen vanaf 7.30 uur
•  Eigen bezorgdienst

Tevens leverbaar:

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

20 tot 50% korting
Ruurloseweg 1, 7255 DE Hengelo Gld.

T 0575 46 12 32

www.schroder-mode.nl

A
an

bi
ed

in
ge

n 
ge

ld
ig

 v
an

 1
7 

ju
ni

 t/
m

 2
8 

ju
ni

 2
00

8
D

e 
he

lft
 v

an
 d

e 
pr

ijs
 g

el
dt

 v
oo

r h
et

 g
oe

dk
oo

ps
te

 a
rt

ik
el

.

Alle
zomer-
artikelen
Elk
tweede
artikel
voor de
helft
(niet geldig op afgeprijsde
artikelen en akties)

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Ter versterking van ons team zoeken wij: 

Bedieningsmedewerkers
parttime en fulltime

Uw sollicitatie kunt u richten aan

de Gravin van Vorden t.a.v. de heer van Bussel. 

Ook uw adres voor partijen, vergaderingen en catering.

Gelegen tegenover het station.



Hyundai is als Official Partner van
Uefa Euro 2008 volledig in de ban het
Europees kampioenschap voetbal. "We
zijn blij dat Hyundai Official Partner
van de FIFA en de UEFA is", zegt Jos
Herwers. "In de weken voorafgaand
aan een groot voetbalkampioenschap
is het altijd extra druk in de show-
room. Klanten weten dat wij in de aan-
loop naar en tijdens een groot voetbal-
toernooi volop voordeel bieden. Daar
komen zij op af. En wij genieten er op
onze beurt van dat we onze klanten
extra voordeel kunnen bieden".
Hyundai is werkelijk niets te gek tij-
dens Eufa Euro 2008. Wie de Hyundai-
dealer bezocht, maakte kans op kaar-
ten voor de wedstrijden Nederland-Ita-
lië en Nederland-Frankrijk. Degene die
voor 31 mei 2008 een nieuwe Hyundai
kocht, profiteerde niet alleen van de
extra voordelige en rijk uitgeruste ac-
tiemodellen, maar maakte bovendien
kans op VIP-tickets voor de finale van
het Europees Kampioenschap voetbal. 
Er kan echter nog volop worden ge-
scoord bij Herwers Hyundai, er zijn
nog enkele speciale EK-actiemodellen
beschikbaar. Wie een proefrit maakt
bij Herwers Hyundai wordt in ieder
geval beloond met een schitterende
EURO 2008-voetbal van Adidas.
Vorige week werd Dhr. Heimensen
door Herwers Hyundai in het zonnetje

gezet. Hij is de dolgelukkige winnaar
van de EK-kaartjes voor de wedstrijd
Nederland-Frankrijk. "De winnaar was
dolenthousiast. Wat wil je. Het Euro-
pees voetbalkampioenschap is een
groot feest. Het is fantastisch om een
dergelijk groot evenement met Hyun-
dai van nabij mee te maken. We zijn
benieuwd hoe het toernooi verloopt.
Hyundai heeft immers ook nog kaart-
jes weggegeven voor de finale. Stel je
voor dat je de eindstrijd bezoekt met
Nederland als een van de finalisten.
Dan heb je toch helemaal de dag van
je leven".
Hyundai Motor Company (opgericht
in 1967) is een modern en dynamisch
bedrijf, dat hard en vol zelfvertrouwen
werkt aan een succesvolle toekomst.
Hyundai is anno 2008 de autoprodu-
cent van complete en betaalbare pro-
ducten van topkwaliteit. Hyundai
wordt in 193 landen via meer dan
5.000 dealers verkocht en behoort
daarmee tot de grootste autofabrikan-
ten ter wereld. In totaal zijn 68.000
mensen bij Hyundai Motor Company
werkzaam. In Nederland (130 verkoop-
punten) bezet het merk de tiende
plaats op de ranglijst van succesvolste
en best verkopende autoproducenten.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met: (Herwers Hyundai Zut-
phen, 0575 - 52 65 90)

Herwers Hyundai geeft EK-tickets weg

Hyundai scoort tijdens EK-festival

Het Hyundai EK-festival is een groot succes. Niet alleen voor Herwers
Hyundai, maar ook voor de klanten van de Hyundai-dealer. Herwers
Hyundai kon bovendien vorige week Dhr. Heimensen uit Voorst in het
zonnetje zetten. Hij won twee door Hyundai beschikbaar gestelde EK-tic-
kets voor de wedstrijd Nederland-Frankrijk in het Zwitserse Bern.

Maak kennis met de medewerkers van
Sutfene. Met het werken in de zorg.
Met de talloze mogelijkheden die er
zijn om zo plezierig mogelijk te leven,
ook als men een dagje ouder wordt.
Medewerkers laten zien hoe het er in
de dagelijkse praktijk aan toe gaat. Ie-
dereen die belangstelling heeft voor
de zorg of deze een warm hart toe-
draagt is welkom. Er is op die dag van
alles te zien en te beleven,  zoals: Op
Sint Elisabeth tussen 10.00 uur tot
13.00 uur jeu de boules,  zangkoor 'No
Nuts' en een puzzeltocht langs 'Zut-
phense standbeelden'. Tussen 14.00
uur en 16.00 uur op de overige loca-
ties: "Hoe rij ik veilig met een rolstoel"
, een politiehondenshow, rommel-
markt met wafelverkoop, bingo, oldti-
mer vrachtauto's,  zomerse muziek en
cocktails, een kinderkoor en een ritje
te paard, een tuinfeest met hapjes,
drankjes en twee harmonicaspelers.
Kortom een gezellige dag met voor elk
wat wils. Voor het volledige program-
ma per locatie; zie www.sutfene.nl

Sutfene opent haar deuren

Gezellige dag
voor alle locaties
Op zaterdag 21 juni aanstaande
houdt Sutfene open huis. Op alle
locaties vinden er allerlei activitei-
ten plaats voor onze cliënten en
hun familie. Ook  medewerkers en
hun familie, vrijwilligers en overi-
ge belangstellenden zijn van harte
welkom.

Voor degenen die het niet weten: Een
zorgboerderij is een agrarisch bedrijf
dat deelnemers met een verstandelij-
ke beperking, personen met een psy-
chische hulpvraag, jongeren uit de
jeugdzorg, mensen met een burn-out,
kinderen met ADHD, dementerende
ouderen of andere personen met een
zorg- of hulpvraag, een dagbesteding,
arbeidstraining of begeleide (werk)
plek biedt. Het verschijnsel zorgboer-
derij is een snel groeiend fenomeen.
Waar tien jaar geleden nog slechts 75
boerderijen zorg aanboden, telt Ne-
derland thans 900 zorgboerderijen.
(Zie ook www.zorgboeren.nl). Gerrit
Rossel: ‘Ik heb mij altijd al aangetrok-
ken gevoeld om mensen met een be-
perking te helpen c.q. te begeleiden.
Dat gevoel ontstond al vanaf het mo-
ment dat wij bij ons op de boerderij
stagiaires hadden waarvan sommigen
autistisch. Met hun omgaan vond ik
prachtig.

Ik ben toen ook cursussen gaan vol-
gen. Binnenkort krijg ik het certificaat
‘Erkend zorgboerderij’. Het is wel een
vereiste dat je kennis hebt van sociale
vaardigheden. Je moet rustig blijven
en over veel geduld beschikken. Om
kunnen gaan met de beperkingen die
deze mensen hebben.Op een boerderij
zijn altijd pieken, denk aan de oogst,

de hooitijd e.d. Dan moet je niet aan-
komen met opdrachten in de trant
van ‘ik verwacht dat het werk vandaag
klaar komt of iets dergelijks’. Rustig
blijven, zo nodig loop ik dan zelf wel
een stapje harder, het gaat voor die
mensen juist om een zinvolle dagbe-
steding’, zo zegt Gerrit. Tijdens het ge-
sprek aan de keukentafel luistert , on-
der het genot van een ‘bak koffie’ en
nog volop nagenietend van de winst
van Oranje op Italië (de dag ervoor)
ook Geert mee.

Hij werkt drie hele dagen en twee hal-
ve dagen op de boerderij van Gerrit
Rossel. Geert: ‘ Het is hier heel fijn, ik
verzorg de kippen, ik geef de paarden
water en hooi, varkens water geven en
de stal verzorgen. Heel erg leuk werk
en Gerrit is een hele goede man, ik
kan prima met hem over weg’, zo
glundert Geert. En Gerrit Rossel bij al
deze loftuitingen? Hij zou er bijna ver-
legen van worden! En dan is er ook
nog Remco, die werkt één dag per
week op de zorgboerderij. Gerrit Ros-
sel: ‘Ik hoop in de toekomst nog meer
het accent op de zorg te kunnen leg-
gen. Wij hebben momenteel 170 zeu-
gen, meer zou niet kunnen, anders
kan ik geen genoeg aandacht aan de
zorg besteden. Overigens is het gezien
de dalende varkensprijzen momen-

teel helemaal niet interessant om zeu-
gen te houden.

Voorheen hadden we hier een ge-
mengd bedrijf. Vanwege de heersende
mond- en klauwzeer hebben we in
2001 de koeien weg gedaan. Met in-
gang van 1 januari 2002 stelde de over-
heid dat we de varkens moesten ‘los la-
ten’. Het koeienfosfaat is toen overge-
heveld naar de varkens. We hadden
toen circa 200 zeugen’, aldus Gerrit
Rossel. Hij is op boerderij ’t Vroessink
de derde generatie Rossel. Vroeger had
de zus van dichter A.C.W. Staring op
deze plek aan de Deldenseweg een he-
renhuis, ’t Vroessink genaamd. In 1850
werd het huis afgebroken. De bijbeho-
rende boerderij brandde in 1880 af.
Het koetshuis bleef staan, daar houdt
Gerrit Rossel intussen het kleinvee.

Omstreeks 1884 werd op de plek waar
de afgebrande boerderij stond een
nieuwe boerderij gebouwd, de naam ’t
Vroessink werd in ere gehouden. Ach-
tereenvolgens woonden er de families
Regelink, Eyerkamp en Harmsen. Ger-
rit Rossel, de opa en naamgenoot van
de huidige eigenaar kocht deze boer-
derij in 1918. Een gemengd bedrijf dat
hij omstreeks 1950 over deed aan zijn
zoon Jan. Begin zeventiger jaren ging
Jan Rossel een maatschap aan met zijn
zoon Gerrit. Deze nam op zijn beurt
het bedrijf in 1980 van zijn vader over.
Gerrit en Wilma Rossel hebben twee
dochters, Marieke en Irene. ‘In de toe-
komst zal de naam Rossel op 't Vroes-
sink wel verdwijnen. De kans dat één
van de dochters hier ooit komt wonen
lijkt mij ook niet zo groot. Voorlopig
wil ik mij zelf nog een aantal jaren op
de zorgboerderij blijven richten’ en
hoe het daarna gaat zie ik wel’, zo stelt
Gerrit Rossel.

Zaterdag 21 juni open dag zorgboerderij 't Vroessink

Gerrit Rossel: 'Mensen te leren
omgaan met dieren is prachtig'

Op het erf van een boerderij aan de Deldenseweg staat een bordje met te
tekst ‘Zorgboerderij ’t Vroessink’. Eigenaar Gerrit Rossel organiseert er za-
terdag 21 juni van 10.00 tot 17.00 uur een open dag. Hij stelt dan deuren,
stallen en tuinen voor het publiek open. Belangstellenden kunnen kijken
hoe er op een zorgboerderij wordt geleefd en gewerkt. Gerrit Rossel:
‘Daarbij zijn ook wat leuke elementen ingebouwd. Kinderen kunnen po-
ny rijden of zich bezig houden met het kleuren van platen. Voor de lief-
hebbers van ‘oud spul’ staat er een oldtimer tractor, een dorsmachine en
nog diverse oude landbouwwerktuigen. Hermen Eskes van ‘Den 4Akker”
is er met een stand met groente en fruit. ‘Ik denk dat de mensen een goede
indruk van een zorgboerderij krijgen’, aldus de 57-jarige eigenaar.

Gerrit Rossel met pony.

De festiviteiten beginnen donderdag-
middag- en avond 17 juli met een
grote braderie in het centrum van
het dorp. Behalve de kermis en muzi-
kale activiteiten in de plaatselijke ho-
reca, ook tijdens de braderie diverse
attracties. Zo is er een steltenact, een

nikkelen Nelis (muzikant met toe-
ters en bellen) e.d. Op de vrijdagmor-
gen 18 juli voor het kopend publiek
extra veel aandacht voor de week-
markt met leuke ‘lokkertjes’. Kinde-
ren die een zakcentje willen verdie-
nen en thuis nog wel overtollig speel-

goed en andere attributen hebben
liggen, kunnen deze zaterdag 19 juli
in de stands tijdens de kinderbrade-
rie aanbieden. 
Verder voor de jeugd ook nog andere
attracties in de vorm van schminken.
Men kan uit ballonnen allerlei fi-
guurtjes laten maken etc. etc. Om de
feestvreugde te verhogen marcheert
er deze zaterdagmiddag een dweilor-
kest door het dorp.

Braderie en kermis tijdens zomerfeesten
De Vordense zomerfeesten die op 17 juli tot en met 19 juli a.s. worden
gehouden, beloven weer een waar spektakelstuk te worden met alle
dagen kermis.

Behalve de barbecue (met tevens ‘een
natje’) zal er vrijdagavond ook fana-
tiek gestreden worden om het Wilden-
borchs kampioenschap darten en sjoe-
len. Zaterdag 21 juni wordt het feest in
de kasteelweide voortgezet. Om 13.15
uur begint vanaf de Nijlandweg een
ballonnenoptocht waaraan de mu-
ziekvereniging Sursum Corda mede-
werking zal verlenen. 

Om 13.30 zal ‘kasteelvrouwe’ Jennine
Staring en Harrie Dinkelman, voorzit-
ter van de Oranjevereniging, het volks-
feest officieel openen. Die middag
staat er ondermeer vogelschieten, dog-
karrijden, stoelendans en dergelijke
op het programma. 

Gestimuleerd door het Europees kam-
pioenschap voetbal in Zwitserland en
Oostenrijk is er een extra onderdeel
aan het programma toegevoegd na-
melijk het doel schieten. Het Neder-
lands Elftal heeft inmiddels laten zien
hoe je dat moet doen, het schieten op
doel ! Voor de jeugd staan er deze za-
terdagmiddag eveneens allerlei spelle-
tjes op het programma.

Oranjefeest
Wildenborch
Het traditionele Oranjefeest in het
buurtschap Wildenborch begint
vrijdagavond 20 juni met een bar-
becue nabij het koetshuis van het
kasteel. Dit in verband met de ver-
bouwing van de kapel.



NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl
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heb ik ondermeer ook het diploma be-

drijfsleidster behaald. Toen Theo liet

merken dat hij graag voor zich zelf

wilde beginnen, stond ik er voor hon-

derd procent achter. Ik zag het direct

zitten, Theo kluste al overal en kende

hier veel mensen en kon gelijk aan de

slag’, zo zegt Gerdien die vanaf het be-

gin de administratie voor het bedrijf

ging verzorgen. Theo: ‘We begonnen

op een gunstig tijdstip, de economie

begon juist wat aan te trekken. Mijn

eerste opdracht was een schilder- en

timmerklus bij de familie de Witte

aan de Boonk. Het was keihard wer-

ken, zes dagen in de week en tien uur

per dag, maar wel met heel veel ple-

zier in mijn werk. Zo werd er geleide-

lijk aan een klantenkring opge-

bouwd’, zo zegt Theo.

Gerdien: ‘Wat ons goed deed (en nog

steeds) de reacties van de klanten, we

kregen een stukje waardering. Rich-

ting klant doet Theo er ook alles aan

om een goede relatie op te bouwen.

Als hij op afspraak een uurtje naar een

klant moet, dan wordt het altijd lan-

ger. Theo heeft altijd een luisterend

oor voor de klant en dat schept een

vertrouwensband’. Theo: ‘Ik voel mij

soms net een maatschappelijk wer-

ker’. Hij voegt eraan toe dat vakman-

schap, betrouwbaarheid en mondre-

clame, belangrijke factoren zijn in het

zaken doen. Acht jaar geleden ston-

den Theo en Gerdien voor een volgen-

de beslissing. Gezien de orderporte-

feuille zou er eigenlijk iemand bij

moeten komen! 

Stokkink be-

Dubbel feest bij Theo en Gerdien Schotsman

Een dubbele mijlpaal, 25 jaar getrouwd en het 12,5-jarig bestaan van hun

bedrijf, dat vieren Theo en Gerdien Schotsman op zaterdag 6 oktober, sa-

hun kinderen Jorrit (21) en Wieteke (19). Op de vraag welke mijl-

ijkste vindt, begint hij hartelijk te lachen. ‘Natuur-

r je weet hoe het gaat, soms gaat de

eval dat deze twee jubi-

( chtgenote

OPEN DAG

zondag 30 september

van 13.00 tot 17.00 uur

dk anenburg.nl

De vereniging Oud Vorden krijgt

woensdag 26 september in zaal

De Herberg bezoek van Jean

Kreunen uit Hengelo. 

Hij zal een lezing houden over het

onderwerp ‘Een kist vol bijzondere

oorlogsverhalen’. Jean Kreunen is

als jochie van 12 jaar gelnteres-

seerd geraakt in de geschiedenis

van de Tweede Wereldoorlog. Hij

zal tijdens de lezing vertellen over

zijn eerste kennismaking met oor-

logsspullen. 

Dit alles heeft in 2006 geresulteerd

in een officieel geregistreerd muse-

um in zijn woonplaats. De lezing

begint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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mers verzamelden in de

thee al klaar

de speciale schoenen. Annie Reintjes

heette iedereen van harte welkom en

stelde de trainers voor: Sebine Pouwel-

i Verpoorte. 

Deze hadden poles mee van verschil-

lende lengtes en het was een hele toer

om voor iedereen een (ongeveer) goe-

de maat te vinden, maar toch lukte

het. Na een korte inleiding over het

ontstaan van Nordic Walking - de Fin-

se Langlaufers bereidden zich zo voor

op het nieuwe seizoen, en een instruc-

tie over het vasthouden van de poles,

kon de wandeling beginnen.

De trainers hielden hun groep een

aantal keren staande, om de techniek

stukje bij beetje uit te leggen. Het ef-

fect van een goede Nordic Walking-

techniek is dat veel spieren gebruikt

worden. Daardoor wordt de conditie

en het uithoudingsvermogen van het

lichaam verbeterd. Het stevig neerzet-

ten van de poles, ontspannen mee-

draaiende schouders, de rechte rug,

het goed dicht en openzwaaien van de

handen - het zogenaamde ‘koeien mel-

ken’, het afrollen van de voeten, alles

kwam aan bod.

Onderaan de poles zitten rubberen

doppen, die dienen om op een verhar-

de weg grip te houden. Op een onver-

harde laan konden deze doppen eraf

en werd met de stok in de grond ge-

prikt. Zo werd goede grip verkregen.

Op het stuk onverhard pad werden

ook speciale technieken getoond, zo-

als het huppelen en zweefsprongen,

maar die laatste hoefde de clinic deel-

nemers gelukkig nog niet te doen.

Ook spieroefeningen konden met

steun van de poles worden gedaan.

Het gaf een goed inzicht, in hoe deze

wandelsport kon worden verdiept.

Voor het laatste stuk verharde weg

werden de doppen teruggeplaatst en

na ongeveer vier kilometer wandelen

werd de Welkoop weer bereikt. Daar

werd met een cooling down de clinic

afgesloten en een drankje stond klaar

voor alle toch wel vochtbehoevende

wandelaars.

De conclusie na afloop was eenslui-

dend: een geweldige ervaring waarbij

veel werd geleerd over deze sport. Sebi-

ne Pouwelsen en Gerrie Verpoorte

werden dan ook bedankt voor deze

motiverende Nordic Walking clinic. 

Tijdens een clinic kan niet de gehele

techniek zijn aangeleerd en het advies

om met een cursus te beginnen werd

wel gegeven. Dan wordt geen foute

manier van lopen aangeleerd en het

beste resultaat bereikt. Na deze wan-

deling werden wel duidelijke beslissin-

gen genomen, want stokken, sokken,

schoenen en bidonhouders gingen di-

rect over de toonbank. De dames had-

den hun enthousiasme duidelijk aan

de deelnemers doorgegeven!

Nordic Walking clinic bij Welkoop Toldijk

Enorme belangstelling voor deelname

Wel 40 deelnemers kwamen op zaterdag 22 september 2007 naar Welkoop

Toldijk om aan de Nordic Walking clinic deel te nemen. Vanwege de grote

belangstelling werd in twee groepen getraind door erkende trainers van

de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). De conclusie na afloop

was eensluidend: een geweldige ervaring waarbij veel werd geleerd over

deze sport.

De deelnemers lette
n goed op, wanneer trainer Gerrie Verpoorte de technieken voordeed.

n G
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Colofon

Uitgave: Drukkerij van Barneveld bv

Industriestraat 10 - Postbus 96

7590 AB Denekamp

Telefoon (0541) 35 18 69

Fax
(0541) 35 43 45

mail@drukkerijvanbarneveld.nl

www.drukkerijvanbarneveld.nl

Correspondenten:

Zelhem:

Jan Knoef

Brinkweg 22

7021 BW Zelhem

Telefoon (0314) 62 12 66

Fax (0314) 62 21 21

E-mail: jan.knoef@wxs.nl

Drempt, Hummelo en

Hoog en Laag Keppel:

Fred Wolsink

Wisselt 75

7021 EH Zelhem

Telefoon 06-22099960

E-mail: contactdhk@gmail.com

Aanleveren advertenties en

berichten:Vrijdag voor 12.00 uur

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR ZELHEM - HUMMELO EN HOOG EN LAAG KEPPEL  - HALLE - VELSWIJK - HALLE HEIDE -  

Zelhem

Hoog Keppel
Hummelo

Halle

Velswijk

Halle Heide

Laag Keppel

VELDHOEK - IJZEVOORDE - SLANGENBURG EN OVERSTEGEN (GEM.DOETINCHEM) OPLAGE 9.500 EXEMPLAREN

Bronckhorst  Zuid

en reden geweest om zich te specialise-

it de gedachte om huidpro-

h idsspecialiste

Schoonheidsinstituut

‘de Keizer’

fi ieel tintje.

Onderhoud zwembad 

afgerond

Het groot onderhoud aan zwembad ‘de Brink’ is

afgerond. Vanaf afgelopen maandag 24 september

draait bijna alles weer zoals het hoort met uitzonde-

ring van het ‘bubbelbad’. Door externe oorzaken kon

het bad nog niet worden geplaatst.

Discozwemmen

Het discozwemmen kan er echter rustig om door-

gaan. Vrijdag 28 september is D.J. Maarten vanaf

19.30 tot 21.30 uur in zwembad ‘de Brink’ met zijn

muzikale spektakelshow. Het discozwemmen is

bedoeld voor iedereen in de basisschoolleeftijd die in

het bezit is van het zwemdiploma.

Stichting Welzijn Ouderen 

Ouderenadviseur Mieke Frencken houdt in de

maand oktober spreekuur op een ander moment

dan normaal (zie informatie weekenddiensten). Het

gaat om het spreekuur in de Zonnekamp, normaal

op de tweede maandag van de maand van 11.00 tot

11.45 uur. In de maand oktober is dit spreekuur op

de eerste maandag van de maand van 11.00 tot 11.45

uur.

Woensdag 26 september 2007

32e jaargang no. 16

Beltrum
Medler

Ruurlo

BorculoBarchem

Lochem

Veldhoek

Linde

Wildenborch

de Bruil

het Broek

Lintvelde

Eefsele
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behoorlijk aantal combi-

gekregen.

Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem wil Kapel gaan verkopen

Gemeentecentrum De Sprankel

uitgebreid en vernieuwd

D Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem i.w. wil het centrum uitbreiden en

gespreksgroepen, oftewel klanten

nels. Senioren zijn van harte uitg

digd om deel te nemen aan één va

ier klantenpanels. De panel in Ru

dag 27 september

biblioBibliotheek:
i g

Oost Berlijn, 1984. Glasnost is nog heel

ver weg, de bevolking wordt onder-

drukt door de Oost- Duitse geheime

politie (Stasi). De Stasi wordt alom ge-

zien als een van de meest effectieve in-

lichtingendiensten ter wereld. Het

doel van de Stasi: alles te weten ko-

men. De succesvolle toneelschrijver

Georg Dreyman (Sebastian Koch) en

zijn geliefde, de actrice Christa-Maria

Sieland (Martina Gedeck), zijn sterren

in de DDR. Maar hun acties en vooral

gedachten zijn niet altijd in lijn met

de ideologie van de socialistische heil-

staat. De minister van Cultuur is érg

gelnteresseerd in Christa-Maria en

geeft Stasi-agent Wiesler (Ulrich Mü-

he), alias HGW XX/7, opdracht de twee

af te luisteren. Boven hun apparte-

ment, op zolder, luistert hij dag en

nacht hun leven af. 

Maar hoe meer hij in hun leven wordt

gezogen, des te meer moeite heeft hij

zijn loyaliteit aan de staat te behou-

den. Regisseur van de film is F. Henc-

kel Von Donnersmarck. De film duurt

137 minuten. De voorstelling begint

vrijdagavond om 20.30 uur.

Filmcircuit 

in bibliotheek

‘CINE-breng, filmhuis in de biblio-

theek’. Onder deze naam vertonen

vijf bibliotheken in de Achterhoek

in de wintermaanden maandelijks

hun films. Op vrijdag 28 september

is in Ruurlo de film Das Leben der

Anderen te zien.

edi t ie  warnsve ld

WEEKBLAD VOOR WARNSVELD - LEESTEN - BOGGELAAR - WARKEN EN OMGEVING

Wichmond
Vorden

Zutphen

Warnsveld

Vierakker

Boggelaar
Leesten

Warken

edi t ie  warnsve ld

Colofon

Uitgave: Drukkerij Weevers BV

Nieuwstad 30 - Postbus 22

7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 10 10

Fax
(0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Rabobank: 3664 02 374

Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:

Woensdagavond 20.00 uur

Hans van Geel 

Spiker 33, 7231 JL Warnsveld 

tel. (0575) 52 34 70

Han Groot 

Bieshorstlaan 29, 7231 EE Warnsveld

tel. (0575) 52 46 12 of (06) 13 47 42 44

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

Internet: www.contact.nl

! nnp
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Gall & Gall en Boek & Co nemen verrassend initiatief

Grote sponsoractie voor 

sportverenigingen van start

Boeken vol geheimen
sta

Vele honderden inwoners van Leesten

gaven gehoor aan deze uitnodiging,

waardoor het op diverse plaatsen in de

wijk behoorlijk roze en groen kleurde.

Velen maakten er veel werk van om ex-

tra op te vallen en op die wijze moge-

lijk sneller in de prijzen te vallen. Een

logisch gevolg gezien de zeer aantrek-

kelijke prijzen die in het vooruitzicht

waren gesteld.

DEZE PRIJZEN WAREN NAMELIJK:

•1 x 1 jaar lang gratis boodschappen

(52 x € 50.- per week)

•2 x 1/2 jaar lang gratis boodschappen

(26 x € 50.- per week)

•5 x een boodschappenpakket t.w.v.

€ 100.-.

De prijswinnaars, die uit de vele hon-

derden deelnemers waren geselec-

teerd, werden op donderdag 20 sep-

tember via een brief geïnformeerd dat

ze tot deze groep behoorden. Op zater-

dag 22 september om 15.00 uur werd,

Prijsuitreiking Raamposteraktie

Super de Boer

Leesten
Zaterdag 22 september j.l. om 15.00

uur heeft de feestelijke prijsuitrei-

king plaatsgevonden van de Raam-

posteraktie, welke georganiseerd

werd door Super de Boer Leesten.

Vanwege de opening van de nieuwe

supermarkt in Leesten, werden de

inwoners uitgenodigd een A3-

poster voor hun ramen te hangen,

met de tekst: "Vanaf heden doen

wij onze boodschappen bij Super

de Boer Leesten!"

onder het genot van een kopje koffie,

bekendgemaakt wie welke prijs had

gewonnen.

De hoofdprijs was voor de bewoners

van de Goethesingel 52.

De 2 x 1/2 jaar gratis boodschappen

waren voor de bewoners van De Beek-

oever 40 en Waterkant 14.

De 5 boodschappenpakketten t.w.v

€ 100.- werden verdeeld over:

De Varentuin 4, Goethesingel 9

Loverendale 19, De Bosrand 106 

Ien Dalessingel 271.

Donderdag 27 september 2007
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Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Elna BV 

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties 

en berichten is niet toegestaan

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil
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Met één Nederlander en 6 Russen in

de finale was het voor de junior

Jeroen Schreurs uit Hunsel (midden-

Limburg) een onmogelijke opgave ook

nog eens de titel van kampioen Dutch

Open Grolsch Runarchery binnen te

halen. Dit deed hij wel de dag ervoor.

Jeroen werd met zijn 17 jaar wel de

Grolsch Dutch Open kampioen bij de

junioren en zondag mocht hij zich de

nieuwe Nederlands Kampioen noe-

men. De schietmeesters en atleten

van de Russische kernploeg Biatlon en

Runarchery waren afgelopen week-

end oppermachtig. De mate van pro-

fessionaliteit waarmee dit gebeurde,

geeft aan dat deze kernploeg zich heel

serieus voorbereidt op de aankomen-

de winter met alle grote internationa-

le wedstrijden. De runarchery in

Lichtenvoorde bleek voor de Russen

niet meer dan een serieuze, belangrij-

ke training, om de krachten onder

alle omstandigheden te meten, te zijn.

De lage, intense zonnestralen speel-

den bij het boogschietonderdeel de

nogal parten; het ren-

Zomerse variant biatlon heeft

geen gebrek aan zon

Russen overklassen de Nederlanders op Dutch Open

De wedstrijd en de finale

De finale werd spannend doordat de

Rus Vasily Cheranev voordat hij de

de inging één doel van

trafronde

Hoewel de Russische vrouwen een beter resu
ltaat boekten, was er voor hen geen plaats op

het erepodium. Op de foto de drie Russische winnaars         

LICHTENVOORDE

Watersnipstraat 26
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DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

Bennink Lichtenvoorde

Witlof

1 00

Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 22 7141 AL Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

Er komt steeds meer nadruk te liggen

op het streven oudere mensen zo lang

mogelijk zelfstandig te laten wonen.

En als dat wonen wat moeilijker

wordt dan zijn er tal van organisaties

die de helpende hand bieden om dat

zelfstandig wonen zo aangenaam

mogelijk te maken. Dat is een nieuw

systeem dat steeds meer wordt inge-

voerd en toegepast.

In Groenlo werd vorige week tijdens

een feestelijke bijeenkomst in

d’Orangie het Compleet Wonen Team

officieel geïnstalleerd dat is bedoel

voor de oudere bewoners van

d’Orangie. ’t Bagijn, Nieuwstad,

Lepelstraat, 
Tramstraat 

en

Kerspelstraat. Dat team, dat bestaat

uit (zie foto) Hans Heinen, huismees-

ter van de Woonplaats, en Ilse

Smeenk, wijkverpleegkundige van

Sensire, zal dat doel in de praktijk

gaan uitvoeren.

Er is elke week op donderdag van

11.00 uur – 12.00 uur spreekuur en de

mensen kunnen dan bij het Compleet

Wonen Team met al hun vragen

terecht. Tijdens de feestelijke bijeen-

komst werd nog eens goed de nadruk

gelegd op datgene wat het team voor

kan betekenen.

jk ingezet door
t

Compleet Wonen Team officieel g
eïnstalleerd

Aandacht voor zelfstandig blijven 

wonen ouderen

een bouwaanvraag bij de gemeente

ingediend voor de bouw van een nieu-

we recreatieruimte die als het ware

een wig vormt tussen twee apparte-

mentenblokken in d’ Orangie.

Als alles volgens plan verloopt dan zal

zo rond augustus volgend jaar die

ruimte in gebruik worden genomen.

En die ruimte is van wezenlijk belang,

ke Bults van de woningcor-

ens uiteen.

voorzien van reflectiestrepen.

In het complex aan de Lepelstraat -

Batenburghof - zijn eveneens reflectie-

strepen aangebracht en aan de

Nieuwstad is de oprijlaan naar de

algemene toegang ruimer gemaakt.

Daar zijn ook reflectiestrepen aange-

bracht en is er ook gezorgd voor een

betere verlichting.

De ouderen van d’Orangie, ‘t Bagijn,

Nieuwstad, Lepelstraat, Tramstraat en

Kerspelstraat kunnen hun wensen nu

k kenbaar maken.

lijke bijeen-
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Veelal horen mensen de helft van dis-
cussies die gaande zijn, worden onge-
rust en gaan verkeerde dingen den-
ken. “Dus hebben wij gedacht, laten
we een persbericht op de gemeentepa-
gina neerzetten, om dat te voorko-
men. Maar dat stukje levert dezelfde
discussie op!” lacht wethouder Peter
Glasbergen.

“Er is op dit moment helemaal geen
sprake van het verdwijnen van de bi-
bliobus, helemaal geen sprake van het
sluiten van een bibliotheek We zijn
met de bibliotheken en ander partijen
stevig aan het nadenken over hoe wij
onze inwoners van Bronckhorst zo op-
timaal mogelijk met het bibliotheek-
werk in aanraking kunnen laten ko-
men. Dat is alles wat er speelt,” zegt
hij over de discussie die gaande blijkt
te zijn. “Als er nu een bibliobus is, dan
is er nog helemaal geen spraken van
het verdwijnen. Als de bibliobus zou
verdwijnen, dan komt daar een ande-
re bibliotheekvoorziening voor in de
plaats.”

Twee bibliobussen in West-Achter-
hoek werden recent vernieuwd. De fes-
tiviteiten voor bus 4 in Wolfersveen
werden door de wethouders Peter
Glasbergen en Dik Nas bijgewoond. Op
25 mei 2007 werd bibliobus 7 feestelijk
geopend in Steenderen, in het bijzijn
van wethouder Dik Nas, de directeur
van de Basisbibliotheek West Achter-
hoek mevrouw Marchien Oosterhuis,
bibliotheekmedewerkers en leerlin-
gen van de drie Steenderense basis-
scholen. De heer Nas vertelde toen het
sprookje met een happy end: over het
willen vernieuwen en moderniseren
van de bibliotheken in Nederland,
met niet alleen boeken, maar ook cd’s,
dvd’s en spelletjes. Alles mocht mo-
dern worden, maar de bus mocht niet
verdwijnen.

Januari 2007 werd gestart met de Ba-
sisbibliotheek West-Achterhoek, een
fusie van de drie bibliotheken van
Bronckhorst met de bibliotheken in
Doesburg, Wehl en Doetinchem. Basis-
bibliotheek West-Achterhoek werd
één grote organisatie, die alle biblio-
theken overnam, maar ook het rege-
len en aansturen van de Bronckhor-
ster bibliobus. De voormalige gemeen-
ten regelden dit eerder voor een groot
deel, omdat er geen reguliere biblio-
theekvestiging was.
“Vanaf ongeveer diezelfde tijd was er
onduidelijkheid, althans werd niet he-
lemaal helder, op welke manier de
provincie in de toekomst met de subsi-
diëring van de bibliobus om zou
gaan,” aldus wethouder Peter Glasber-
gen. “Want de bibliobus is een heel
duur instrument en wordt door de ge-

meente betaald, maar de provincie
subsidieert de bibliobus heel stevig.
Dus op het moment dat de provincie
daar wat onduidelijkheid over liet be-
staan, waren wij bang voor toch wat fi-
nanciële veranderingen bij de bekosti-
ging van de bibliobus.”

Gelet op de financiële positie van de
gemeente Bronckhorst en het belang
dat deze hecht aan het grote vereni-
gingsleven, werd besloten om gesubsi-
dieerde en professionele instellingen
op termijn, per 1 januari 2009, een be-
zuiniging van 8% aan te willen doen.
En omdat de basisbibliotheek een pro-
fessionele instelling is, werd tijdens de
fusie al meegedeeld dat ook de biblio-
theek zal worden gekort. De basisbibli-
otheek kon de kostenstructuur in de-
ze startperiode nog niet inzichtelijk
maken en dus kon men niet zeggen
wat daarvan de financiële consequen-
ties zouden zijn. 

In goed overleg en samenwerking tus-
sen basisbibliotheek en gemeente
werd besloten om nieuw bibliotheek-
beleid te maken. Er wordt daarvoor
gelnventariseerd op welke manier de
bibliotheekfunctie optimaal aan de
bewoners kan worden aangeboden in
alle kernen. Ook de financiën worden
hierbij betrokken, in het bijzonder die
van de bibliobus. “Hoe kunnen wij
kwalitatief zo optimaal mogelijk alle
burgers van Bronckhorst zo goed mo-
gelijk aansluiting laten krijgen op de
bibliotheek,” is dan ook de vraag waar
de gemeente zich momenteel mee be-
zighoudt.

Medio april 2008 werd overlegd tussen
de basisbibliotheek en mensen in ver-
zorgingshuizen, het onderwijs, een

heel breed scala van participanten
binnen de gemeente, die mogelijker-
wijs belang hebben bij de bibliotheek-
werk en een rol zouden kunnen spe-
len bij het uitvoeren ervan. Geconclu-
deerd werd dat het een heleboel kan-
sen biedt en veel mogelijkheden ople-
vert. Er werden uiteraard kanttekenin-
gen gemaakt, maar men is zich ervan
bewust dat als er niet over nagedacht
wordt, niemand verder komt. “Op dit
moment zijn zoveel verschillende mo-
daliteiten binnen het bibliotheek-
werk: van sprekende kasten tot hulp
op afstand, van kastbibliotheken tot
bibliobus, van boek op bestelling tot
de reguliere bibliotheken zoals we die
kennen,” legt Glasbergen uit.

Veel leners uit Steenderen blijken naar
de bibliobus in Bronkhorst te gaan.
Daarom worden ook mogelijkheden
onderzocht om in plaats van de biblio-
bus in Steenderen een andere vorm
van een bibliotheekfunctie te realise-
ren, zodat ook op andere momenten
een boek kan worden geruild. “We
zijn nu aan het kijken op welke ma-
nier we als bibliotheek en gemeente al
die kernen zoveel mogelijk kunnen
voorzien van een bibliofunctie.”

De bibliotheek heeft meerdere vor-
men: een bibliobus, een vaste biblio-
theek als in Hengelo gld., Zelhem en
Vorden, maar ook een vestiging zoals
in de Huet/Dichteren, gericht op kin-
deren van 0-18. Volwassenen kunnen
hun boeken daar bestellen via het op 5
juni jl. door gedeputeerde mevrouw
van der Kolk geopende virtueel loket,
een nieuwe vorm van dienstverlening
waarbij leners in contact kunnen ko-
men met een bibliothecaris op af-
stand. Ook zijn er kleine bibliotheek-
vestigingen in verzorgingshuizen, met
boeken voor ouderen. “Een beetje op
maat,” aldus Glasbergen. Het abonne-
mentgeld is niet te hoog, al is het vorig
jaar is wel wat duurder geworden. Met
de nieuwe bibliopas kan in de hele
nieuwe Basisbibliotheek West-Achter-
hoek, dus bibliobus of vaste biblio-

Bibliotheekvoorziening in de gemeente Bronckhorst

Zoektocht betere bibliotheekservice wekt onrust

In het gemeentenieuws staat een oproep: ‘Gemeente vraagt suggesties om
bibliotheekvoorzieningen in Bronckhorst zo goed mogelijk te kunnen
(blijven) spreiden’. Door dit bericht te publiceren hoopte men dat er geen
aanleiding zou zijn tot onrust. Helaas pakte het heel anders uit en zijn de
mensen wél ongerust. “Ze willen de bibliobus eruit werken!” is slechts een
van de reacties. Wethouder Peter Glasbergen vindt dat de mensen niet te-
recht ongerust zijn.

De nieuwe bibliobus 7 in Steenderen.

In mei 2007 werd bibliobus 7 door wethouder Dik Nas feestelijk geopend.

theek een boek worden opgehaald en
weggebracht. Navraag leert echter dat,
door de verschillende uitleensyste-
men, dit nog niet mogelijk is.

Een aantal kernen zijn zogenaamde
‘witte plekken’ in de gemeente. Daar
kan een intelligente kast in een buurt-
super bijvoorbeeld een optie zijn. De
boeken die worden teruggebracht
worden door de kast ‘gezien’ en inge-
nomen. Eventueel kunnen gastheren
of gastvrouwen de mensen van dienst
zijn, voor het persoonlijk contact. Boe-
ken kunnen hier verder worden ‘be-
steld’, wat overigens al jaren mogelijk
is. “Ook in de bibliobus heb je natuur-
lijk ik weet niet hoeveel banden, maar
ook daar heb je maar een beperkte
keuze en moet je het doen met wat er
staan. Het is een kwestie van wennen.
Eigenlijk héb je alle boeken tot je be-
schikking, maar je kunt ze niet ter
plekke direct allemaal vastpakken.
Dat heb je in een gewone bibliotheek
ook niet,” vindt Peter Glasbergen.
“Met al die mogelijkheden kun je wel-
licht mensen binnen de gemeente
veel beter van dienst zijn dan we op dit
ogenblik zijn. Daar zijn we over aan
het nadenken.” 

De bibliotheek en het ambtenarenap-
paraat bereiden momenteel een pilot
voor met alle opties, waarbij de finan-
ciën, met bijdragen van de Provicie in
het kader van leefbaarheid, worden
inbegrepen. “Want het is helemaal
puur gericht op het leefbaar houden
van zo’n groot gebied met allemaal
kleine kernen,” benadrukt hij. Begin
juli vindt het overleg met de dorpsbe-
langenorganisaties plaats en na de
grote vakantie zullen alle partijen
weer bijeenkomen. De voorgang van
de ontwikkelingen zullen in het ge-
meentenieuws te lezen zijn.

Basisbibliotheek West- Achterhoek is
er gekomen om een kwaliteitsslag te
maken. Er waren in Bronckhorst diver-
se Stichtingen voor de bibliotheken,
zelfstandige organisaties die eigen
mensen en vrijwilligers in dienst had-
den, maar op kleinschalig niveau
werkten. 

Na de samenvoeging werd er een geza-
menlijke directeur aangesteld, de col-
lectie werd beter uitgebouwd, vakdes-
kundige medewerkers werden aange-
trokken en zo werd men beter in staat
om de kwaliteit de waarborgen. “Daar
zit met name de winst in, van deze si-
tuatie ten opzichte van de oude situa-
tie,” vult hij aan. Het neerzetten van
kasten valt wel binnen die ene organi-
satie. Anders zou dat suggereren dat
de kwaliteit minder is.

Els Pierik van de gemeente Bronck-
horst verzamelde naar aanleiding van
het persbericht in het gemeente-
nieuws al een aantal reacties. Vooral
het idee dat de bibliobus verdwijnt,
baart de mensen zorgen. De scholen
hebben aangegeven te willen meeden-
ken over oplossingen. 

In december 2007 was er nog onduide-
lijkheid over de subsidieverstrekking
vanuit de provincie. Inmiddels heeft ge-
deputeerde Hans Esmeijer in de verga-
dering van de Provinciale Staten op 28
mei 2008 meegedeeld dat deze niet
wordt afgeschaft. Het persbericht op de
gemeentepagina is hierop aangepast. 

De fanatieke tegenstanders wil de
heer Glasbergen graag te woord staan.
“Ze moeten mij maar bellen en dan
zal ik ze vertellen dat de bibliotheek
niet weggaat,“ eindigt wethouder
Glasbergen. “Je kunt Bronckhorst niet
bedenken zonder bibliotheekfunctie!”

Bridgeclub Bronkhorst organiseert
een serie zomerbridgeavonden. 

De eerstvolgende vrije drive is op 
DONDERDAGAVOND 26 JUNI
2008 IN ZAAL DEN BREMER

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

Zomerbridge Bridgeclub
Bronkhorst

Mantelzorgers zorgen langdurig en
intensief voor hun gehandicapte,
chronisch zieke of hulpbehoevende
familielid, vriend of buur. De mees-
te mantelzorgers vinden het van-
zelfsprekend om te zorgen, maar lo-
pen vaak tegen problemen aan. Het
Steunpunt Mantelzorg helpt man-
telzorgers. Ze kunnen er terecht
voor informatie, advies en prakti-
sche steun. 

Voor mantelzorgers is het belang-
rijk om ook tijd voor zichzelf te ne-
men. Er even tussenuit gaan om de
zorg los te laten. Het Steunpunt stelt
mantelzorgers daarom in staat om
eens een dagje met korting de trein
te pakken. 

Alle mantelzorgers die bij de VIT
Oost-Gelderland bekend zijn, krij-
gen twee Voordeelbonnen. Maar ook
de mantelzorgers die nog geen con-
tact hebben met het steunpunt,
kunnen in aanmerking komen voor
de Voordeelbonnen. Mantelzorgers
kunnen daarvoor contact opnemen
met de VIT, tel. 0573- 43 84 00 of via
email info@vitoost-gelderland.nl

Ook familie of andere personen die
mantelzorgers kennen mogen man-
telzorgers aanmelden of informe-
ren over deze Voordeelbonnen actie.
Het steunpunt zal deze mantelzor-
ger dan benaderen.

Deze campagne is een samenwer-
kingverband tussen NS en Mezzo,
Landelijke Vereniging voor Mantel-
zorgers en Vrijwilligerszorg. Het
Steunpunt Mantelzorg van de VIT is
lid van Mezzo. 

De VIT Oost-Gelderland heeft haar
regionale Steunpunt MantelZorg in
Ruurlo, Borculoseweg 4. Daarnaast
heeft zij ook diverse lokale Steun-
punten Mantelzorg. Een overzicht
hiervan vindt u op www.vitoostgel-
derland.nl

Er even tussenuit met het
Steunpunt Mantelzorg
Het Steunpunt Mantelzorg van
de VIT Oost-Gelderland biedt alle
mantelzorgers in Oost-Gelder-
land twee NS Voordeelbonnen
aan. Met deze voordeelbonnen
krijgt men 40 procent korting op
een dag reizen met de trein na 9
uur of in het weekend. Op deze
manier biedt de VIT mantelzor-
gers de gelegenheid om eens een
dagje met de trein op stap te
gaan.
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Achtkastelenfietstocht, Burgemeester voorop 18 juni, 12.00 uur

Wekelijks activiteiten:

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

• Woensdags 13.00 uur, Kastelenfietstocht, VVV Vorden

• Donderdag 13.00 uur, Huifkartocht, VVV Zelhem 

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

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

PLAK JE WILD MET WELPIE! GEWOON AH HENGELO (G)

DE KUYPER VIEUX
fles 1 liter

van 12.79
voor 10.99

AMSTEL BIER

krat 24 flesjes

van 10.09
voor 6.69

AH KIPFILET
voord. verp.

kg nu 4.79

DR. OETKER
BIG AMERICAN PIZZA
div. var.

3 stuks naar keuze

van 7.38
voor 5.00

PAGE KEUKEN-
PAPIER
pak 8 rol

van 6.60
voor 3.99

JONAGOLD
zak 1,5 kg

nu 2.19

CALGONIT
VAATWASMIDDELEN
2x44 tabl.

van 11.58
voor 5.79

50% K50% KOO RRTT II NN GG

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

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

BinnenHuisCenter HCI is een onderdeel van BouwCenter HCI BV

Kom binnen in onze ruim gesorteerde showroom van BinnenHuisCenter HCI. Er gaat een wereld voor u open
want bij ons vindt u echt de mooiste deuren, waar u echt door naar binnen en buiten kunt lopen.

Geniet van een gastvrije ontvangst en een vakkunig advies. Entree!

In het centrum van Vorden is aan de Decanijeweg (hoek Zutphenseweg) een riant gebouw gerealiseerd

met 6 STIJLVOLLE LANDHUISAPPARTEMENTEN. Op de begane grond, met terras op de zuidzijde

gelegen, is het zeer ruime 3-KAMER-APPARTEMENT beschikbaar. Dit appartement is naar eigen

wens in te richten; het in het bestek genoemde sanitair is reeds van een hoogwaardige kwaliteit

(zoals: Villeroy & Bosch, Geberit, Grohe etc.) met een royale stelpost voor de wand- en vloertegels.

Kenmerkend is de fraai afgewerkte, luxe entree met bijzondere details. Ook de eigen entree naar 

het appartement is, met het fraaie gietijzeren beslag, van hoge klasse. 

De zeer ruime berging bevindt zich in het achter het appartementencomplex gelegen koetshuis. 

Parkeren is op de eigen terrein gelegen privé parkeerplaats. 

Woonoppervlakte: ca. 141 m². Aanvaarding op korte termijn mogelijk.

Vraagprijs € 435.000,-- v.o.n.

VORDEN – Decanijeweg 2

t 0573 222 444     www.thoma.nl

A P E L D O O R N  •  B O R C U L O  •  B R U M M E N  •  D E V E N T E R  •  D O E T I N C H E M
E E R B E E K  •  G O R S S E L  •  L O C H E M  •  R I J S S E N  •  R U U R L O

C F C
A R C H I T E C T E N  B N A

ARCHITECT

Ursulinehof 1

4133 DA  Vianen

Tel. 0347 32 69 77

Email 

info@cfc-architecten.nl

REALISATIE

Ursulinehof 1

4133 DA  Vianen

Tel. 0347 32 47 00

Email 

info@davincivastgoed.nl

OPEN HUIS
vrijdag 20 juni van 16.00-18.00 uur



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

Adres / 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

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 3
Nr. 25, 17 juni 2008

Het gemeentebestuur komt naar u
toe deze zomer! In de vijf grootste
kernen fêteren wij u op een gezellige
avond met muziek, hapjes en drank-
jes en gezelligheid. Maar ook met
inhoud. We willen u graag laten zien
hoever we zijn met de Toekomstvisie
Bronckhorst 2030. Bovendien willen
we uw reactie hierop horen. In het
kader van de Bronckhorst Europa
week maken we ook een uitstapje
over de grens. 

De zomertour strijkt neer op de
volgende plaatsen, telkens van
17.00-21.00 uur:
Maandag 30 juni: 
Hotel Bakker, Vorden 
Dinsdag 1 juli: 
Pepe's Grill-restaurant, Baak 
Woensdag 2 juli: 
't Witte Paard, Zelhem 
Donderdag 3 juli:
Zaal Leemreis, Hengelo 
Vrijdag 4 juli:
Hessenhal, Hoog-Keppel 

Programma:
17.00 uur: ontvangst basisschool-
jeugd en ouders 

Voorgerecht:
Droomwolken worden werkelijkheid!

Prijsuitreiking voor de beste droom-
wolken die gemaakt zijn door de
basisschooljeugd van Bronckhorst.
In de droomwolken mochten de kin-
deren hun eigen toekomst uitbeelden.
Een leuk en gevarieerd programma,
afgestemd op de kinderen.

18.00 uur: welkom en ontvangst met
Europese hapjes, door leden van het
gemeentebestuur.

Hoofdgerecht:
18.30 uur: we maken de prijswin-

naars van de ansichtkaartenactie
bekend en reiken de prijzen uit. 
Wij presenteren de resultaten van de
ansichtkaartenactie onder inwoners
en de besprekingen van de expert-
groepen. U kunt deelnemen aan ge-
spreksgroepen, waarbij u het thema
kiest dat u het meeste aanspreekt.
Onder leiding van wethouders, ge-
meenteraadsleden en burgemeester
discussiëren we in groepjes over en-
kele dilemma's die voor de toekomst
van Bronckhorst van belang zijn. We
richten onze pijlen daarbij ook over

landsgrenzen heen. Wat kan Europa
betekenen voor u als inwoner, voor
het bedrijfsleven, voor de onder-
nemers?

Nagerecht:
Bij een gezellige happening voor
inwoners van Bronckhorst mag de
muzikale en creatieve noot niet
ontbreken. Plaatselijke muzikanten,
dansgroepen, orkesten, koren en
lokale 'Idols' zorgen voor een muzi-
kale omlijsting.

Muzikale noot:
U kunt uw bijdrage nog leveren aan
het muzikale intermezzo! Wij vragen
plaatselijke muzikanten, deejay,
rappers, dansgroepen, orkesten 
of koren zich aan te melden. Wilt u
de aanwezigen vermaken met uw
muzikale kunnen, mail dan naar
griffie@bronckhorst.nl. Binnenkort
nemen wij dan contact met u op.
Aanmelden kan tot 21 juni a.s. 
De gemeente houdt zich het recht
voor om zelf een keuze te maken uit
het aanbod aan muzikanten. 

Maak ruimte in uw agenda en praat
mee over uw toekomst! Het ge-
meentebestuur is graag uw gastheer
op één van deze avonden en laat u
proeven van hapjes en drankjes uit
een ander Europees land.

Kom, eet en praat mee met raad en b en w 
tijdens de zomertour!
Van 30 juni t/m 4 juli 2008

Kinderen beelden hun toekomst uit in droomwolken.

B en w stemden onlangs in met de
concept-verordening starterslenin-
gen. De Starterslening overbrugt
het verschil tussen de totale koop-
som van de woning en het maximale
bedrag dat de starter - op basis van
het inkomen - bij de bank kan lenen
volgens de normen van de Nationale
Hypotheek Garantie. Na de periode
van inspraak is het aan de gemeente-
raad een besluit te nemen over de
verordening startersleningen. 

In de verordening is geregeld wie in
aanmerking komen voor een VROM
Starterslening, aan welke voorwaar-
den de aanvraag moet voldoen en
hoe hoog de VROM Starterslening
maximaal kan zijn. Deze verordening
is uitsluitend van toepassing op
leningaanvragen voor het verwerven
van een koopwoning in de gemeente
Bronckhorst, waarvan de verwer-
vingskosten niet hoger zijn dan 
€ 183.600,- v.o.n. voor een nieuwe

woning en € 190.400 v.o.n. voor een
bestaande woning, inclusief meer-
werk- en verbeterkosten. Het maxi-
mum bedrag van de lening bedraagt 
€ 35.000,- De lening wordt verstrekt
op basis van een fonds van de ge-
meente Bronckhorst, het Ministerie
van VROM en de provincie Gelder-
land. Leningen worden verstrekt
zover het budget toereikend is. 

De Starterslening overbrugt het ver-
schil tussen de totale koopsom van
de woning en het maximale bedrag
dat iemand, op basis van zijn inkomen,
bij de bank kan lenen volgens de
normen van de Nationale Hypotheek
Garantie. De Starterslening kent 
een rente vaste periode van 15 jaar, 
de looptijd is maximaal 30 jaar. 
De eerste drie jaar daarvan hoeft
geen rente en aflossing voor de
Starterslening te worden betaald. 

Na het derde jaar moet wél rente 
en aflossing betaald worden als 
het inkomen voldoende gestegen is. 
Zo niet, dan kan een hertoets aan-
gevraagd worden en wordt de
maandlast passend bij het inkomen
van dat moment. 

Voor de inspraakprocedure verwijzen
wij u naar de openbare bekend-
makingen, elders op deze pagina's.

B en w stemmen in met Starterslening

Starterswoning 't Höfke in Olburgen.

Op 24 juni 2008, aanvang 20.00 uur in
sporthal De Hessenhal in Hoog Keppel
is een gezamenlijke informatieavond
van het bestuur van voetbalvereni-
ging Hessen Combinatie ‘03 (HC ‘03)
en de gemeente Bronckhorst over
de uitbreiding van het sportcomplex
in Achter-Drempt. De avond is open-
baar. Wij nodigen u van harte uit om
hierbij aanwezig te zijn. 
De raad van de voormalige gemeente
Hummelo en Keppel besloot in 2004
het sportcomplex in Drempt uit te
breiden ten behoeve van HC ‘03. Ook
binnen de ledenvergadering van 
HC ‘03 is hierover een besluit geno-
men. De uitbreiding betekent aanleg
van een extra veld en nieuwbouw van
de kleedaccommodaties en het
clubgebouw. De plannen zijn nu zo-
ver dat tot realisering van de aanleg
kan worden overgegaan. De gemeen-
te en het bestuur van HC ‘03 infor-
meren u hier graag over. 

Op de agenda staat met name de
aanleg van de parkeergelegenheid
en van het voetbalcomplex en de
planning daarvan. 

Wij zien u graag op 24 juni!

Informatieavond
uitbreiding sport-
complex Drempt
op 24 juni a.s.



De brandweer Bronckhorst werkt
vanuit vier brandweerkazernes 
(in Hengelo, Steenderen, Vorden 
en Zelhem). Landelijk zijn normen
afgesproken binnen welke tijden de
brandweer aanwezig moet zijn bij
een gemeld incident. B en w hebben
deze normen nu ook van toepassing
verklaard voor de kernen waar de
vier kazernes gevestigd zijn en
daarnaast enkele uitzonderingen
vastgelegd. Zo geldt voor Vorden
dat de kans bestaat dat een bevel-
voerder overdag vanuit Hengelo
moet komen, wat iets langer duurt.
B en w hebben enkele jaren geleden
al besloten dit toe te staan en hand-
haven dit. Maar ook voor het buiten-
gebied hebben b en w een andere
norm van toepassing verklaard.

De normen
Volgens de landelijke normen, waar
Bronckhorst zich aan conformeert
voor de vier kernen met een brand-
weerpost, geldt dat de eerste brand-
weerauto in 80% van de gevallen
binnen de vastgestelde opkomsttijd
voor het betreffende incident ter
plaatse moet zijn. Deze normtijd
bedraagt afhankelijk van het type
incident 5 tot 15 minuten, maar in 
de meeste gevallen geldt 8 minuten.
In de resterende 20% van de geval-
len is een beperkte overschrijding
toegestaan, maar in geen enkel ge-
val mag de opkomsttijd meer bedra-
gen dan 18 minuten. B en w besloten
af te wijken van de landelijke normen
voor wat betreft de opkomsttijd van
een eventueel noodzakelijke tweede
auto. Deze mag max. 15 minuten zijn,

terwijl landelijk een kortere tijd geldt
(afhankelijk van het type incident
tussen de 7 en 15 minuten). 
Verder is in het buitengebied voor 
de Bronckhorster brandweer een
opkomsttijd van maximaal 15 minu-
ten vastgesteld voor de eerste auto.
De reden dat de brandweer Bronck-
horst hier bepaalde landelijke nor-
men niet kan halen, heeft te maken
met het feit dat de gemeente een
groot en dunbevolkt buitengebied
heeft. Het anders organiseren van
de brandweer, bijvoorbeeld met be-
roepskrachten, is te duur en daarom
geen reële optie om de overschrij-
dingen van de opkomsttijden terug
te dringen.   

Voorlichting
Om de zelfredzaamheid van inwoners
van de gebieden buiten de kernen
met een kazerne, waar het langer
duurt voor de brandweer aanwezig
kan zijn, te verbeteren, willen b en w
hen onder meer beter voor laten
lichten via bijeenkomsten en voor-
lichtingsmateriaal. Hiervoor vragen
zij in het najaar bij de begrotings-
behandeling aan de gemeenteraad
om geld ter beschikking te stellen
aan de brandweer. Het is dan bijvoor-
beeld de bedoeling dat de brandweer
bij bewoners de aandacht vestigt op
het belang van het hebben van rook-
melders en brandmeldinstallaties. 

Ook zou het goed zijn als bouw-
materialen met een grotere brand-
werendheid worden gebruikt bij
bouw en verbouw, ook als dat niet
verplicht is.

Gemeente en brandweer 
willen zelfredzaamheid bewoners 
buitengebieden verbeteren

B en w van Bronckhorst stelden
vorige week beleid vast voor het
plaatsen van permanente reclame-
uitingen in de gemeente. Hiermee
willen zij de beeldkwaliteit in de
gemeente verhogen en aantasting
van de architectuur voorkomen.
Verantwoordelijk wethouder André
Baars zegt erover: “Een rustig en
overzichtelijk straatbeeld verhoogt
de beeldkwaliteit en creëert een
toegankelijke en veilige openbare
ruimte voor bezoekers, bewoners
en hulpdiensten. Daarnaast biedt dit
beleid rechtszekerheid voor onder-
nemers, die hun bedrijf op de kaart
willen zetten, door duidelijke richt-
lijnen te stellen.” Het nieuwe reclame-
beleid staat in verband met de
Welstandsnota en is afgestemd op
de functie van de verschillende
delen van de gemeente (gebieds-
gerichte benadering), die hierin is
opgenomen. In het ene gebied mag
meer dan in het andere.

De gemeente maakt in het reclame-
beleid onderscheid in algemene en
gebiedsgerichte richtlijnen. Alle
reclame-uitingen moeten aan de
algemene richtlijnen voldoen. Het
gaat hierbij om functioneel, techni-
sche eisen (reclameobjecten moe-
ten een verband hebben met de acti-
viteiten van het bedrijf, het gebruikte
materiaal moet deugdelijk zijn etc.),
verkeersveiligheidseisen (er mag
geen overlast zijn voor gebruikers
van nabijgelegen onroerend goed, 
er mag geen sprake zijn van uitzicht-
belemmering etc.) en welstands-
aspecten (eisen ten aanzien van het
uiterlijk van het reclameobject; de
uiting moet bij voorkeur een verrij-
king zijn van gevels en de openbare
ruimte/nabije omgeving etc). Ook
geldt dat alle reclame-uitingen op
eigen terrein moeten worden
geplaatst. Voor de gebiedsgerichte
richtlijnen is het uitgangspunt dat 
de reclame moet passen binnen de
functie van het karakter van een
gebied. Zo verdienen historische
centra een extra bescherming en
zijn er op bedrijven- en kantoor-
terreinen meer mogelijkheden voor
reclame. 
Veel bedrijven hebben een huisstijl
en/of huiskleuren die zij willen

gebruiken in hun reclame-uitingen.
Deze spelen geen overwegende rol
in de beoordeling van de aanvraag
om een vergunning voor reclame-
objecten. 

Buitengebied 
De gemeente onderscheidt op haar
grondgebied onder andere de vol-
gende gebieden: bebouwde kom,
bedrijventerreinen, sportterreinen,
buitengebied (buiten de bebouwde
kom), beschermde stads- en dorps-
gezichten en monumenten. Per
gebied zijn regels opgesteld voor
reclame-uitingen. Voor het buiten-
gebied geldt bijvoorbeeld in principe
dat alle reclameobjecten ontoelaat-
baar zijn. Om ondernemers in het
buitengebied echter niet te benadelen,
zijn enkele reclamevormen toege-
staan onder bepaalde voorwaarden:
• reclameborden moeten een direct

verband hebben met de activiteiten,
die de ter plaatse gevestigde on-
dernemer op dat perceel uitoefent

• in totaal zijn max. twee reclame-
objecten toegestaan per onder-
neming

Verwijsborden
Het is moeilijk te bepalen waar
bewegwijzering eindigt en reclame
begint. De gemeente ontwikkelt be-
leid om de vraag naar verwijsborden
te kunnen reguleren en wil een uni-
form bewegwijzeringsysteem voor
heel Bronckhorst realiseren. Op dit
moment is alleen een keuze gemaakt
in toeristische bewegwijzering (zie
hiervoor de berichtgeving elders op
deze gemeentepagina's), waarvan
aan de uitvoering pas medio 2009
gestalte gegeven kan worden. Het
overige bewegwijzeringsbeleid is
nog in ontwikkeling. Om niet alle
vormen van verwijzing naar een
onderneming te verbieden, is in het
nieuwe reclamebeleid voor een
tussenoplossing gekozen. Op het
moment dat de beleidsnota met
regels voor bewegwijzering in wer-
king treedt, komt dit onderdeel hier-
over in het reclamebeleid te verval-
len. Volgens het reclamebeleid geldt
voorlopig dat voor nieuwe aanvragen
voor bewegwijzering alleen een
tijdelijke vergunning afgegeven kan
worden.   

Overgangsregeling
In Bronckhorst staan, net zoals
elders in ons land, veel reclame-
objecten. De vergunningen voor
deze permanente reclame-uitingen
blijven van kracht totdat een eigenaar
zijn reclameborden wil vervangen.
Dan geldt het nieuwe reclamebeleid.
Het nieuwe beleid is nu al wel van
kracht voor alle nieuwe aanvragen
die binnenkomen. Deze worden
hieraan getoetst. Reclameobjecten
die zonder vergunning zijn geplaatst,
zijn in principe illegaal en moeten
verwijderd worden.

Handhaving
In 2007 is de hele gemeente in beeld
gebracht op panoramafoto's. Op de
foto's zijn alle aanwezige reclame-
uitingen vanaf de verharde rijweg
zichtbaar, voor zover openbaar en
redelijkerwijs toegankelijk. Deze
foto's zijn voor de gemeente de nul-
situatie. Van de reclame-uitingen
die op de foto's zichtbaar zijn, wordt
uitgezocht of ze met een vergunning
zijn geplaatst. Niet vergunde objec-
ten zijn niet toegestaan en moeten
verwijderd worden door de eigenaar.
Voor vergunde objecten die niet vol-
doen aan de nieuwe reclameregels
geldt zoals aangegeven de over-
gangsregeling. De gemeente zet
handhaving in om toe te zien op het
naleven van de regels rond reclame-
uitingen. 

Relatie met ander gemeentelijk
beleid 
Naast de regels in het reclame-
beleid, kunnen voor het al dan niet
vergunnen van reclame-uitingen,
bepaalde voorschriften die zijn
opgenomen in gemeentelijke be-
stemmingsplannen van kracht zijn.
Deze gaan vóór op de regels in het
reclamebeleid. Verder vormt het
reclamebeleid dus een aanvulling 
op de Welstandsnota. Verzoeken om
reclame-uitingen kunnen ook aan
welstandscriteria worden getoetst. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het nieuwe
gemeentelijke beleid voor reclame-
objecten kunt u contact opnemen
met mevrouw B. Nikkels of de heer
E. Mol, tel. (0575) 75 03 22/13. In de
rubriek Openbare bekendmakingen
elders op deze gemeentepagina's
vindt u informatie over hoe u uw
mening over het reclamebeleid kunt
geven. Dit door b en w vastgestelde
beleid is een concept en kan na
binnengekomen reacties nog aan-
gepast worden.

Nieuwe richtlijnen permanente reclameobjecten

Op bedrijventerreinen zijn meer mogelijkheden voor reclame.

Het college kiest voor een ééndui-
dig objectbewegwijzeringsbeleid.
Het gaat dan om verwijzingsbordjes
die de kortste route verwijzen naar
afzonderlijke objecten, zoals toe-
ristische trekpleisters, sportvel-
den, gemeentehuis, bibliotheek,
zorginstellingen e.d. Deze worden
geplaatst als de objecten niet langs
een hoofdverbindingsweg liggen.
Het gaat dus niet om het maken van
reclame, maar om het verwijzen
van bezoekers. 

Plan van aanpak
In 2006 heeft het college een plan
van aanpak voor de bewegwijzering
vastgesteld waarin is besloten om
het bewegwijzeringsbeleid te har-
moniseren, waarbij we kiezen voor
één werkwijze en systeem voor de
hele gemeente. De gemeente kiest
ervoor om te beginnen met de toe-
ristische objectbewegwijzering. De
maatschappelijke bewegwijzering
en de bewegwijzering van bedrijven

in het buitengebied sluiten direct
hierop aan.

Uniform systeem
Ter uitvoering van het onderdeel
toeristische objectbewegwijzerings-
beleid wordt in een aantal ge-
meenten in de regio in de loop van
2008/2009 een uniform systeem
van toeristische bewegwijzerings-
borden ingevoerd. Het recreatie-
schap Achterhoek en Liemers trekt
dit regionale project. Voor de borden
is gekozen voor het kleurenschema
bruine borden met witte letters.
Omdat deze kleuren binnen heel
Europa zo worden gebruikt, verhoogt
dit kleurenschema de herkenbaar-
heid. Over de kleur van de maat-
schappelijke bewegwijzering en die
van bedrijven in het buitengebied
wordt nog nader overlegd.

Met het invoeren van één uniform
systeem van (toeristische) object-
bewegwijzering voor de gemeente

Bronckhorst en de Regio Achterhoek
worden eenduidige regels geformu-
leerd voor objectbewegwijzering,
komt er eenheid in de uitstraling
van de gemeente en de regio, zijn
toeristische en maatschappelijke
accommodaties/bedrijven in het
buitengebied goed vindbaar en
worden bezoekers en inwoners
zoveel mogelijk geleid.

Voorlichting
Via voorlichtingsbijeenkomsten
informeren wij in de loop van 2008
inwoners en bedrijven uit Bronck-
horst nader over het objectbeweg-
wijzeringsproject.

Uitvoering
Voor de toeristische bewegwijzering
is provinciale en Europese subsidie
aangevraagd. Zodra de subsidie-
gelden binnen zijn wordt gestart
met inventarisatie. Medio 2009
wordt de uniforme bewegwijzering
naar verwachting uitgevoerd.

Eénduidige objectbewegwijzering in gemeente Bronckhorst

Streekcommissie Achterhoek en
Liemers houdt een openbare verga-
dering op 3 juli a.s. in de Raadszaal
van de Gemeente Rijnwaarden,
Markt 5 in Lobith, tel. (0316) 56 56 00
of (06) 50 27 31 66. 

Op de agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen: 
• Grondbeleid: advisering versnel-

ling realisatie Ecologische Hoofd-

structuur (EHS)
• Herziening Reconstructieplan

Achterhoek en Liemers: advisering
• Uitvoering Provinciaal Meerjaren-

programma 2007-2013: advisering
Jaarschijf 2009

• Concept-visie Landbouw Ontwik-
kelings Gebieden Berkelland-Oost
Gelre: ter informatie.

• Stand van zaken Natura 2000

Agenda, verslag en agendapunten
zijn ook vanaf 23 juni 2008 digitaal
beschikbaar en te vinden op:
www.gelderland.nl/streekcommissie

Vergadering Streekcommissie
Achterhoek en Liemers op 3 juli 2008



Sinds eind mei staan er bij verschil-
lende kernen in Bronckhorst ge-
meentelijke evenementenportalen.
Deze zijn in bruikleen gegeven aan
een lokale beheerder. Op de evene-
mentenportalen in een bepaalde
kern, kunnen de plaatselijke activi-
teiten en evenementen in die kern
aangekondigd worden, zoals bij-
voorbeeld braderieën, kermissen 
en kooruitvoeringen aangekondigd
worden. Het aankondigen van activi-
teiten voor individuele bedrijven met
commerciële doeleinden is niet
mogelijk op de evenementenportalen.

Plaatsing van de platen op de evene-
mentenportalen gebeurt in volgorde
van aanmelding bij de beheerder. 
De beheerders stellen de regels 

op hoe lang u voor een activiteit van
de borden gebruik kunt maken en
wanneer de borden weer verwijderd
moeten worden. 

Niet alle kernen hebben evenemen-
tenportalen. In een aantal kernen
overlegt de gemeente nog aan het
overleggen met organisaties die
interesse hebben in het beheer van
de portalen. Zodra in deze kernen
portalen geplaatst worden, volgt
hierover bericht op deze gemeente-
pagina's. 

Zijn er in uw kern nog geen portalen
en bent u zelf geïnteresseerd in het
beheer van een portaal, neemt u dan
contact op met onze medewerkers
mevrouw Dianne Vriezen, telefoon
(0575) 75 03 58, e-mail
d.vriezen@bronckhorst.nl of 
de heer Arie Vries, tel. (06) 13 25 19
54 of e-mail a.vries@bronckhorst.nl.

Evenementenportalen: 
wie beheert ze en wie kan er gebruik van maken?

De jaarlijkse cursus 'leren zeisen'
van Landschapsbeheer Gelderland
is altijd erg populair. Dit jaar wordt
één van de cursussen in Zelhem
gegeven. Op zaterdag 28 juni leert 
u hoe u met behulp van de zeis uw
grasland op een rustgevende en
authentieke wijze kunt maaien. 
U kunt zich nu aanmelden.

Het maaien met de zeis is een han-
digheid die onze voorouders beheer-
sten. Door middel van een draai-
techniek wordt het gras baan voor
baan gemaaid. Het werken met de
zeis is rustgevend en verstoort de
omgeving allerminst. Tijdens het
maaien kunt u nog steeds genieten
van de geluiden om u heen en daar-
naast werkt u ongemerkt ook nog
eens aan een soepel lichaam!

Particulieren die het leuk vinden om
te leren hoe het maaien met de zeis

in zijn werk gaat kunnen zich op-
geven voor de praktische cursus 
van Landschapsbeheer Gelderland.
In één dag (van 10.00 uur tot circa
15.00 uur) leert u de techniek en het
onderhoud van de zeis. De cursus
wordt gegeven op een particulier erf
in het buitengebied van Zelhem,
gemeente Bronckhorst.
De kosten voor de cursus bedragen
€ 60,-. Naast de instructeur zijn er
een smid en een haarder aanwezig
om samen met u de zeis na te kijken
en eventueel 'passend' te maken.
Het wordt daarom aanbevolen een
eigen zeis mee te nemen.

Aanmelden kan telefonisch via 
(026) 35 37 444 of via de website 
van Landschapsbeheer Gelderland
www.landschapsbeheergelderland.nl
Hier vindt u ook meer cursussen en
data.

Unieke cursus Zeisen van
Landschapsbeheer Gelderland

Veel Nederlanders trekken er
zomers op uit met een caravan,
camper of tent. Uit de vele ongevallen
en ongelukjes, onderweg of op de
camping, blijkt dat de(brand)veilig-
heid wel eens te wensen overlaat.
Hieronder leest u hoe u een brand-
veilige vakantie tegemoet kunt gaan,
door zorgvuldig om te gaan met gas
en elektriciteit. 

Gasflessen 
Plaats een gasfles nooit los in uw
caravan of tent, de meeste caravans
zijn voorzien van een disselbak of
een speciale plaats voor een gasfles.
Zet de fles altijd rechtop en zorg
voor voldoende ventilatieopeningen.
Gebruik geen slangen die langer
zijn dan één meter. Let erop dat dit
goedgekeurde hogedrukslangen
zijn. Overige tips:
• vernieuw de slangen minstens

eens per twee jaar 
• zorg voor goede slangverbindingen:

gebruik slangtule en slangklem-
men 

• het gebruik van LPG (autogas) 
in gasflessen is levensgevaarlijk
en bovendien verboden 

Drukregelaar(s) 
Gebruik altijd de juiste drukregelaar
tussen gasfles en gasapparaat. 
De vereiste gasdruk vindt u op het
typeplaatje van het betreffende gas-
apparaat. Overige tips: 
• sluit u op één gasfles apparaten

met verschillende druk aan, dan
moet u ook verschillende druk-
regelaars gebruiken. Uiteraard
monteert u de regelaar die de

hoogste druk doorlaat het dichtst
bij de gasfles 

• vervang een drukregelaar na vijf
jaar in verband met slijtage aan
het membraan 

Elektriciteit 
Verricht u zelf werkzaamheden aan
de elektrische installatie van uw ca-
ravan, doe het dan veilig en conform
de voorschriften. De spannings-
waarden in een caravan zijn 220 Volt
en 12 Volt. Een spanning van 12 Volt
is niet altijd ongevaarlijk. Brand-
gevaar kan bijvoorbeeld ontstaan 
als de bedrading niet in orde is, 
of als u extra lampen of apparaten
op de 12 Voltinstallatie aansluit. 
Overige tips: 
• de aansluiting van de caravan op

een 220 Voltinstallatie is het veiligst
als u de blauwe, spatwaterdichte
CEE-stekker en een neopreenkabel
(van maximaal 20 meter lang)
gebruikt. Rol de kabel altijd hele-
maal af: zo voorkomt u warmte-
ontwikkeling 

• caravans met CEE-aansluiting zijn
geaard. Heeft uw caravan geen
CEE-aansluiting? Dan moet u een
aardlekschakelaar plaatsen. Zorg
er ook voor dat de metalen delen
van uw caravan (wanden, chassis,
aanrechtblad etc.) geaard zijn 

• pas op met water en elektriciteit.
Zo moet de buitenverlichting van
uw caravan spatwaterdicht zijn 

Tips voor veilig barbecueën 
• plaats de barbecue op een vlakke,

stevige ondergrond, zodat hij niet
omver gelopen kan worden. Zet

hem niet vlak bij de tent 
• let op de wind. Vooral in de buurt

van (party)tenten kunnen vonken
makkelijk brand veroorzaken.
Scherm de barbecue daarom af
met een (onbrandbaar) windscherm.
Doe ook de ramen en deuren van
uw caravan, bungalow of tuinhuisje
dicht 

• gebruik alleen houtskool of
briketten als brandstof; dus géén
(afval-)hout, papier, karton en
dergelijke 

• gebruik bij het aanmaken speciale
aanmaakblokjes of -vloeistof.
Spiritus, petroleum en benzine is
levensgevaarlijk 

• blaas nooit in het vuur. Gebruik een
blaasbalg 

• pas op met licht ontvlambare
materialen (kleding, haren) in de
buurt van de barbecue. Houd in
het bijzonder kinderen en huis-
dieren goed in de gaten 

• brandwond? Koel direct minimaal
vijf minuten, bij voorkeur met zacht
stromend leidingwater. Is er geen
schoon water voorhanden? Een
sloot, regenton of plas is ook goed!

• uitgebarbecued? Dek de gloeiende
as af met zand en laat de barbecue
op zijn plaats staan. Ruim de as
pas op als de barbecue helemaal
afgekoeld is! 

Wat te doen bij brand op de
camping? 
• meld de brand bij de receptie, zodat

die de brandweer kan alarmeren 
• waarschuw uw medekampeerders

en breng ze in veiligheid 
• verwijder (als het nog kan) gas-

flessen uit de omgeving van de
brand 

• probeer uitbreiding te voorkomen
door zelf de brand te blussen.
Breng uzelf daarbij niet in gevaar 

• maak de weg vrij voor de brand-
weer 

• blijf (uiteraard op afstand) in de
buurt om de brandweer te infor-
meren over de locatie van de brand 

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie kunt
u contact opnemen met brandweer
Bronckhorst, tel. (0575) 75 02 22 of
e-mail: brandweer@bronckhorst.nl.

Brandweer Bronckhorst adviseert: veilig op weg 
met caravan of tent

Wilt u gebruik maken van een evenementenportaal? Dan kunt u daarvoor contact opnemen met de beheerder 
van dat portaal. Hieronder vindt u een lijst met beheerders per kern:

Kern Beheerder Telefoon Email/internetpagina
Baak Baaks Belang Dhr. W. Willemsen (0575) 44 28 91 Henk@baaksbelang.nl

Dhr. H. Samberg (0575) 44 18 62 Werner@baaksbelang.nl 
Halle Halles Belang Dhr. R. Colenbrander (0314) 63 10 59 robert.colenbrander@orange.nl
Steenderen Café Hotel Zaal Heezen Dhr. G. Heezen (0575) 45 12 04 info@hotelheezen.nl
Toldijk Toldieks Belang Dhr. G. Garritsen (0575) 44 13 83
Vorden Vordense 

Ondernemersvereniging Dhr. G. Harmsen (0575) 55 14 86
Zelhem Ondernemersvereniging Aanvragen via

Zelhem website www.ovzelhem.nl

Bij de uitvoering van het Gemeen-
telijke Verkeer en Vervoers Plan
(GVVP) heeft de raad onder andere
prioriteit gesteld aan de verkeers-
veiligheid op kruisingen. Eén van
de gevaarlijkste kruisingen in
Bronckhorst wil de gemeente in 
de tweede helft van dit jaar aan-
pakken. Het gaat om het kruispunt
Hengeloseweg - Schooltinkweg -
Varsselsestraat in Zelhem.  

Kruising Hengeloseweg/
Schooltinkweg/Varsselsestraat
De kruising van de Hengeloseweg
met de Schooltinkweg en Varsselse-
straat in Zelhem is met afstand 
de gevaarlijkste gemeentelijke
kruising. De gemeente wil daarom
een verkeersveilige oplossing voor
deze kruising. De gemeente ziet 
de oplossing in het ombuigen van
de Hengeloseweg. 

Dit heeft een aantal voordelen:
• fietsers kunnen in twee keer

oversteken

• hulpdiensten lopen niet of nau-
welijks vertraging op (hoofdroute
brandweer);

• vanuit de zijwegen kan niet
zondermeer de Hengeloseweg
overgestoken worden (de aan-
sluitingen worden licht afgebogen)

• de verkeersoplossing is voor het
agrarische verkeer eenvoudig en
zonder ingewikkelde manoeuvres
te berijden

• de maatregel past in het verwach-
tingspatroon van de weggebruiker

Uitvoering
Op het voornemen de kruising
Hengeloseweg/Varsselsestraat/
Schooltinkweg te reconstrueren
wordt gedurende zes weken
inspraak verleend. Vervolgens kan
het ontwerp vastgesteld worden
als definitief ontwerp. Het definitieve
ontwerp dient als basis voor de
wijziging van het bestemmings-
plan, de grondaankoop en het
uitwerken van het ontwerp.

Reconstructie gevaarlijke kruising 
in Zelhem



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning dan raden wij u aan van te voren telefonisch 
een afspraak te maken bij de betreffende afdeling. Het kan zijn dat voor de beantwoording van
uw vraag archiefgegevens nodig zijn, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt
(bijvoorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

Dan is deze woning misschien iets voor u!

T E  K O O P :  

Toldijkseweg 1 in Steenderen
Aan de rand van het dorp gelegen sfeervolle
vrijstaande 'jaren dertig' woning met grote 
garage voorzien van een ruime zolder. 
Deze karakteristieke woning heeft een fraaie,
besloten tuin op het noordwesten.

Onderverdieping: kelder;

Begane grond: hal met granitovloer, bordestrap
en toilet, woonkamer met parketvloer, tuindeuren
naar terras en aansluiting voor een houtkachel,
studeerkamer, woonkeuken met authentieke
schouw en servieskast, halletje, badkamer met
ligbad en douche;

1e Verdieping: overloop, 4 slaapkamers waarvan 
2 met wastafel en vaste kast en één met dakterras;

2e Verdieping: (vaste trap) zolder (mogelijkheid
voor kamer);

Algemeen: bouwjaar ± 1933. Inhoud ± 575 m3. 
Kaveloppervlakte ± 750 m2. Centrale verwarming
(HR ketel). Warmwater d.m.v. een boiler. Dak- en
gedeeltelijk glasisolatie. De woning is goed onder-
houden, recentelijk aan de buitenzijde geschilderd
en nabij het centrum gelegen.  

Vraagprijs € 379.500,-- k.k. Aanvaarding in overleg.

Meer informatie over deze woning: 
Bestliving Brummen (0575) 56 10 50 www.bestliving.nl

Wilt u sfeervol wonen aan de rand van een dorp?

Raadsvergadering 26 juni 2008
Op 26 juni a.s. vergadert de ge-
meenteraad in de raadzaal van het
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 18.00 uur (let op,
gewijzigde tijd!). U bent van harte
welkom deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Aanwijzen trouwlocatie

museum Smedekinck
De raad neemt een besluit over
het verzoek van Museum Smede-
kinck om aangewezen te worden
als trouwlocatie. 

• Groenstructuurplan
Met het groenstructuurplan legt
de gemeente de gewenste groen-
structuur en kwaliteit van het
openbare groen voor de komende
15 jaar vast. Ook levert het rand-
voorwaarden voor overig door 
de gemeente te ontwikkelen
(ruimtelijk) beleid.

• Realisatieplan elektronische
gemeente Bronckhorst
De raad beslist over het beschik-
baar stellen van de financiering
die nodig is voor dit Realisatie-
plan. Het Realisatieplan werkt de
doelstellingen van raad en college
om 65% van de dienstverlening
binnenkort digitaal mogelijk te
maken verder uit. Hiervoor is het
noodzakelijk om administratieve
processen verder te digitaliseren
en deze door middel van een
nieuwe website te ontsluiten. 

• Verordeningen Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)
Gevraagd wordt om een aantal
verordeningen voor de Wet sociale
werkvoorziening vast te stellen.
Hierdoor worden de rechten en
inspraakmogelijkheden van
mensen die voor de Wsw in
aanmerking komen vergroot.

• 1e fase evaluatie subsidiebeleid
Het subsidiebeleid is met vereni-
gingen en organisaties die ge-
meentelijke subsidie ontvangen
geëvalueerd. Hieruit komt een
aantal voorstellen, die voorgelegd
worden aan de raad. Zo is het
voorstel om in te stemmen met
een aanvullende driejarige over-
gangsregeling en hiervoor budget
vast te stellen. Ook wordt ge-

vraagd in te stemmen met het in-
stellen van een calamiteitenfonds
en de aanschaf van een software-
systeem waardoor verenigingen
gemakkelijker alle subsidiewegen
kunnen onderzoeken.  

• Controleprotocol accountants-
controle 2008/2009 en 
normen- en toetsingskader 2008
Het controleprotocol heeft als
hoofddoel dat de raad aan de
accountant nadere aanwijzingen
geeft over de reikwijdte van de in
de jaarrekening opgenomen
baten, lasten en balansmutaties.
In het normen- en toetsingskader
staat een overzicht van alle rele-
vante wet- en regelgeving die
nodig is om een oordeel te geven
over de wijze waarop de jaarreke-
ning van de gemeente tot stand
komt. 

• Uitvoering nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening
Vooruitlopend op de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening, die naar
verwachting per 1 juli a.s. ingaat,
neem de raad een besluit over
delegatie van een aantal bevoegd-
heden, die in de wet genoemd
worden, aan burgemeester en
wethouders.

• Legesverordening Bronckhorst
2008

Door wetswijzigingen is het nood-
zakelijk om benamingen van arti-
kelnummers te wijzigen. Ook zijn
er enkele tariefwijzigingen voor-
gesteld. Voorgesteld wordt om de
vorige legesverordening in te
trekken en een nieuwe legesver-
ordening vast te stellen.

• Markt- en marktgelden-
verordening 2008
Met het oog op privatisering van de
weekmarkten zijn de marktveror-
deningen en daaruit voortvloeiend
de marktgeldverordeningen in
2006 niet geharmoniseerd. Deze
verordeningen zijn van rechtswege
per 1 januari 2007 vervallen.
Privatisering van de markten is in
onderzoek. Marktkooplieden op
de weekmarkten nemen nu een
gratis standplaats in, in tegen-
stelling tot standplaatshouders.
Om deze ongelijkheid te voor-
komen wordt voorgesteld om een
beheers- en belastingverordening
voor de weekmarkten vast te
stellen. 

• Algemene Plaatselijke verorde-
ning Bronckhorst 2008

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet

op de agenda staan, waarbij de
volgende zaken zijn uitgezonderd:
a. een onderwerp dat niet behoort

tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur

b. een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuurs-
recht

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

d. een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht

Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren, dient u dit bij
voorkeur uiterlijk 24 uur van te
voren van tevoren te melden bij de
griffier, tel. (0575) 75 05 43 of e-mail
griffie@bronckhorst.nl, onder
vermelding van agendapunt, naam,
adres en telefoonnummer. 

Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en 
-kantoor is af te halen.

Uit de raad

De gemeente Bronckhorst wil
twee drempels vervangen en rode
stroken aanleggen op de Lank-
horsterstraat in Hengelo, om de
inrichting van de gehele route in
overeenstemming te brengen. 

De Lankhorsterstraat tussen
Wichmond en Hengelo heeft in het
Gemeentelijke Verkeer en vervoer
Plan (GVVP) de functie van sociaal
economische verbindingsroute
gekregen. Dit is een verbindende
functie tussen de kernen. 
De Lankhorsterstraat verbindt
Hengelo en Wichmond met elkaar.

Oude gemeentegrens
De gehele route kent een maximum-
snelheid van 60 km/uur en de
kruisingen zijn gelijkwaardig. Dit
komt overeen met de inrichtings-
kenmerken die horen bij dit soort
wegen. In snelheidsregime en
voorrang is wel eenduidigheid op
de route. De eenduidigheid geldt
helaas niet voor de fysieke inrich-
ting van de weg. Halverwege de
Lankhorsterstraat is het weg-
profiel de oude gemeentegrens
tussen Hengelo en Vorden nog
duidelijk zichtbaar. Op voormalig
Vordens grondgebied is de weg
voorzien van rode fietsstroken en
verhoogde kruisingen (plateaus).

Op voormalig Hengelo's grond-
gebied is sprake van suggestie-
stroken, maar deze zijn niet rood.
De kruisingen zijn niet verhoogd
maar in een afwijkende kleur
(rood) uitgevoerd en op twee
plekken ligt een wegvakdrempel.

De gemeente wil nu de inrichting
voor de gehele route in overeen-
stemming met elkaar brengen.
Dat kan redelijk eenvoudig door
het doortrekken van de rode stro-
ken van de oude gemeentegrens
tot aan de N316 Vordenseweg/
Hengeloseweg. Bovendien worden
de twee drempels vervangen door
wegvakplateaus met een zodanige
lengte dat hier een landbouwtrekker
met aanhanger zonder al te veel
hinder overheen kan rijden. 
Dit betekent dat het bovenvlak
tenminste 14 meter lang wordt.

Uitvoering
Dit jaar is groot onderhoud
gepland aan de Lankhorsterstraat
tussen de Wichmondseweg en de
N316. Dit is daarom het moment
om ook de inrichting van de weg
aan te pakken. Op deze manier
kan de weginrichting tegen de
laagste kosten aangepast worden.
De werkzaamheden worden in de
loop van dit jaar uitgevoerd.

Aanpak Lankhorsterstraat 
in Hengelo

De Volgende bestuursvergadering
van het algemeen bestuur van Delta
is op 25 juni 10.30 uur in Zutphen,
locatie gemeentehuis. 
Onderwerpen zijn het vaststellen
van de jaarrekening 2007, bestem-
mingsbepaling en begroting 2009.

Vergadering Algemeen bestuur Delta op 25 juni 2008

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, kermis met optocht, lunapark, kinder- en volksspelen, vogelschieten en feestavonden

met live-muziek, 4 oktober van 14.00 tot 01.30 uur, 5 oktober van 14.00 tot 00.30 uur en 6 oktober
van 10.30 tot 20.00 uur, afsluiten gedeelte Wichmondseweg van 1 t/m 7 oktober, afsluiten
gedeelte Vordenseweg, stopverbod gedeelte Vordenseweg en Beukenlaan op 5 oktober 2008
van 12.00 tot 16.00 uur, kermis en Oranje stichting Baak

• Baak, Wichmondseweg, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 4 t/m 6 oktober 2008, Leferink en
Herfkens

Aanvragen

• Gebied gemeente Bronckhorst met uitzondering van Vorden en Zelhem, tijdelijke reclame-
aanduidingen voor Achterhoek Spektakeltoer, 30 juni t/m 27 juli 2008, Rita en Hans Keuper

• Bronkhorst, kermis met optocht, kinder- en volksspelen, vogelschieten en dansavonden, 
3 september van 20.00 tot 00.30 uur, 4 september van 08.30 tot 00.30 uur en 5 september van
09.30 tot 01.30 uur, vogelweide, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 3 september 2008, 
schutterij Eendracht van Bronkhorst

• Hengelo (Gld), De Hietmaat, Concours Hippique en ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
31 augustus 2008 van 08.00 tot 19.00 uur, rijvereniging Zelhem e.o.

• Hengelo (Gld), Remigiuskerk, bezichtiging, beklimming en braderie, 13 september van 09.30 tot
18.00 uur, restauratiecommissie Remigius Kerk

• Hummelo, stopverbod Broekstraat van huisnummer 13 t/m 23 i.v.m. grassendagen, 
6 en 7 september en 4 en 5 oktober 2008 van 10.00 tot 16.00 uur, kwekerij Oudolf

• Steenderen, Burgemeester Buddingh'plein, marktpop, 19 juli van 20.00 tot 01.00 uur en 
20 juli van 13.00 tot 20.30 uur en afsluiten Burgemeester Budding'plein, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, 19 juli van 20.00 tot 01.00 uur en 20 juli 2008 van 13.00 tot 20.30 uur, 
café hotel Heezen



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vorden, Dorpsstraat, buitenfeest met live-muziek, 17 juli van 10.00 tot 00.30 uur, 18 juli van
10.00 tot 01.30 uur en 19 juli van 10.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
17 juli van 10.00 tot 24.00 uur, 18 en 19 juli van 10.00 tot 01.00 uur, De Herberg

• Vorden, Onsteinseweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens oranjefeest, 
4 juli van 19.30 tot 01.00 uur en 5 juli 2008 van 13.00 tot 01.00 uur, E.E.F. ten Have - Eijkelkamp

• Vorden, 13 juli 2008, Berenddag bij kasteel Hackfort, Baakseweg 8, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, van 12.00 tot 18.00 uur, De Herberg

• Zelhem, centrum, 27 juli 2008, Achterhoek Spektakeltoer met muziek- en straattheater van
12.00 tot 24.00 uur, diverse verkeersmaatregelen van 12.00 tot 24.00 uur, Hans en Rita Keuper

• Zelhem, Smidsstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horeca tijdens de zomerfeesten, 
19 juli en 2 augustus 2008 van 14.00 tot 22.00 uur, Super de Boer Hollak

• Zelhem, sportpark De Pol, 7 augustus 2008, vriendschappelijk voetbalwedstrijd De Graafschap -
Ergo Tells Irak Lion met aansluitend feestavond, van 17.00 tot 00.30 uur, verkoop loten,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 17.00 tot 24.00 uur, voetbalvereniging Zelhem

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Bouwvergunningen 
• Baak, Bakermarksedijk 12A, plaatsen dakkapel 
• Drempt, Roomstraat 7-9, verbouwen woning
• Halle, Hofstraat 1, aanbouw voorzijde woning
• Halle, Hofstraat 3, aanbouw voorzijde woning
• Hengelo (Gld), Hummeloseweg 14, bouw zwembad
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 41, plaatsen kozijn woonkamer
• Hummelo, Rozegaarderweg 17, gedeeltelijk vergroten woning
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 7, bouw bedrijfswoning
• Toldijk, Hoogstraat 3, gedeeltelijk plaatsen berging/opslag
• Vorden, Almenseweg 27, vergroten woning
• Vorden, Ambachtsweg 11 en 13, vergroten bedrijfsgebouw, wijziging  
• Vorden, Burgemeester van Arkelplein ong., plaatsen speelcombinatie 
• Vorden, De Boonk 7, bouwen erker
• Vorden, Schuttestraat 12, bouw dubbele woning 
• Zelhem, Akkermansstraat 12, bouwen berging met kelder
• Zelhem, Hummeloseweg 19, plaatsen tuinhuisje

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 5 juni 2008:
• Laag-Keppel, Lendenstraat 1, voor het bewonen van een bijgebouw, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998'

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroep-
schrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 5 juni 2008:
• Hengelo (Gld) parkeerterrein Handwijzerdijk 2, 19 juli 2008, vogelschieten voor toeristen, 

van 12.00 tot 20.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, van 13.00 tot 20.00 uur,
camping Kom-Es-An

• Vorden, camping Goldberg, 23 juli, circus van 19.00 tot 21.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning
circustent, tijdelijke reclameaanduidingen, 16 t/m 23 juli 2008, circus Bongo

• Vorden, Wildenborchseweg 19, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. besloten huwelijksfeest,
11 juli 2008, J.P. van Ark

Verzonden op 11 juni 2008:
• Halle, sportvelden Roggestraat, rommel-, boeken- en kledingmarkt, 22 juni 2008 van 10.00 tot

17.00 uur en ontheffing Winkeltijdenwet, S.V. Halle
• Hengelo (Gld), Handwijzersdijk 2, 9 augustus 2008 van 20.00 tot 24.00 uur, verjaardagsfeest,

ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, camping Kom-Es-An
• Hummelo, Keppelseweg 30, 27 juni 2008 van 18.00 tot 24.00 uur, fancy fair/musical, O.B.S. 

De Woordhof, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, J.W. Addink
• Keijenborg, 14 september 2008, Dorpshuis De Horst en voormalig schoolplein aan de Kerkstraat,

broodmaaltijd en vogelschieten van 12.30 tot 17.00 uur, voormalig schoolplein Kerkstraat,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 13.00 tot 17.00 uur, stichting evenementen
Schuttersgilde St. Jan

• Vorden, Kerkstraat, innemen standplaats met rijdend informatiekantoor, van 1 september 
t/m 31 december 2008 op dinsdagen van 14.30 tot 16.00 uur, Menzis

• Zelhem, parkeerplaats sporthal De Pol, 18 t/m 21 september 2008, septemberfeesten met
lunapark, optocht, vogelschieten en feesttent, tijdelijke gebruiksvergunning tent, Stichting
Septemberfeesten Zelhem

Verzonden op 12 juni 2008:
• Vorden, koetsentocht met authentieke rijtuigen, 10 augustus 2008 van 07.00 tot 17.00 uur, 

In de Reep'n Vorden e.o.
• Vorden, Dorpsstraat 34, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 15 juni 

t/m 31 december 2008, R. Hilbolling
Afgewezen aanvragen
Verzonden op 09 juni 2008:
• Olburgen/Rha, tijdelijke reclameaanduidingen voor kermis, 14 juli t/m 11 augustus 2008,

Oranjestichting Olburgen/Rha
Hiervoor geldt ook de bezwaarprocedure als genoemd onder verleende vergunningen.

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 5 juni 2008:

Verleende vergunningen

• Steenderen, Kastanjelaan 30, bouwen overkapping/veranda, verleend met vrijstelling op grond
van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Zelhem, Jozef Israëlstraat 17, gedeeltelijk plaatsen schutting
Verzonden op 10 juni 2008: 
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 4, bouwen overkapping/veranda, verleend met vrijstelling 

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Ruurloseweg 112, bouwen kapschuur
Verzonden op 11 juni 2008: 
• Hoog-Keppel, Brinkenhorst 40, uitbreiden woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 5 juni 2008:
• Baak, Pastoriestraat 1A, vergroten keuken, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Dwarsdijk 1, 3 en 3A, vergroten melkveestal, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Hengelo (Gld), Vordenseweg 80A, verbouw schuur tot recreatieruimte
• Hengelo (Gld), Winkelskamp 1, gedeeltelijk vergroten bestaande bedrijfshal
• Laag-Keppel, Barlhammerweg 2, uitbreiden ligboxenstal
• Zelhem, Westerhofskamp 36, bouwen erker en plaatsen kap op garage, verleend met ontheffing

van de volgende artikelen van het Bouwbesluit:
- artikel 4.11 lid 1 wegens kleinere vrije doorgang nieuwe binnendeurkozijnen
- artikel 4.24 lid 3 en artikel 4.28 lid 3 wegens kleinere vrije hoogte van de nieuwe verblijfsruimte

Verzonden op 10 juni 2008: 
• Vorden, Zutphenseweg 99, inpandig verbouwen bijgebouwen tot timmerwerkplaats en inpandig

verbouwen alsmede vergroten woning, verleend met ontheffing van artikel 4.11 (vrije doorgang
binnendeuren) van het Bouwbesluit

Verzonden op 11 juni 2008: 
• Hengelo (Gld), Wassinkweg 1, vervangend bouwen helft van een dubbele woning, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Wassinkweg 3, vervangend bouwen helft van een dubbele woning,
verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Kruisbergseweg 52A, vergroten rundveestal, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening/vrijstellingsbesluit 29 mei 2008
Verzonden op 12 juni 2008:
• Hengelo (Gld), Beukenlaan 37, bouwen acht woningen voor ouderen, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hoog-Keppel, Oude Zutphenseweg 15, vergroten clubgebouw

Sloopvergunningen 
Verzonden op 9 juni 2008:
• Vorden, Mosselseweg 5, geheel en gedeeltelijk slopen van meerdere opstallen, komt asbest-

houdend afval vrij
Verzonden op 11 juni 2008: 
• Halle, Landstraat 14, geheel slopen twee schuren en gedeeltelijk slopen twee schuren, 

komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo (Gld), Zelledijk 26, slopen dakbeschot van de woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Steenderen, Eekstraat 3, slopen garage/loods, komt asbesthoudend afval vrij
• Toldijk, slopen schuur/kapschuur en een machineberging, komt asbesthoudend afval vrij
• Toldijk, Hoogstraat 38, slopen dakbeschot van de woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Vierakker, IJsselweg 23, gedeeltelijk slopen dakbeschot van de woning, komt asbesthoudend

afval vrij
• Vorden, Beatrixlaan 24, slopen dakbeschot van de woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Eikenlaan 23, slopen van een aanbouw en een schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Waarlerweg 2, gedeelteliijk slopen garage/berging, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Wassinkbrinkweg 5, slopen dakbeschot, schoorstenen, binnenmuren en raampartijen,

komt asbesthoudend afval vrij

Kapvergunningen
Verzonden op 11 juni 2008:
• Vorden, P. van Vollenhovenlaan ter hoogte van nummer 17, vellen van twee bonte esdoorns,

herplant verplicht: twee bonte esdoorns

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 12 juni 2008:
• Vierakker, Kapelweg 18, voor verbranding nabij dit perceel

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens de rommel-, boeken- en kledingmarkt geldt een stopverbod op de Dorpsstraat

(N330), de Kerkstraat, de Roggestraat, de Haverstraat en de onbenoemde weg gelegen tussen
de Kerkstraat en de Pluimersdijk, op 22 juni 2008 van 09.00 tot 16.00 uur

• Zelhem, tijdens de Septemberfeesten 
- zijn afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer, de parkeerplaats bij sporthal

De Pol en de Vincent van Goghstraat, tussen de Jacob van Ruysdaelstraat en de Frans Halsstraat,
van 14 t/m 23 september

- geldt een stopverbod op de Vincent van Goghstraat, tussen de Halseweg en de Jacob van
Ruysdaelstraat, de Vincent van Goghstraat tussen de Frans Halsstraat en de Jan Steenstraat,
van 14 t/m 23 september

- geldt een stopverbod op de Meindert Hobbemastraat en de Jacob van Ruysdaelstraat, 
van 18 t/m 21 september

- zijn afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer, het Stationsplein en de 
Dr. Grashuisstraat, op 20 september 2008 van 10.00 tot 18.00 uur

• Vorden, tijdens een koetsentocht met authentieke rijtuigen is de Schuttestraat tussen de 
Ruurloseweg en de Vordensebosweg op 10 augustus 2008 van 07.00 tot 17.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Op de Horsterkamp, de Vordensebosweg, 
de Schuttestraat tussen de Ruurloseweg en de Schimmeldijk en de Ruurloseweg tussen de
Dorpsstraat en de Netwerkweg geldt op deze dag een stopverbod                                         

• Vorden, tijdens het volksfeest van 21 t/m 28 september 2008
- is afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer, de Lindeseweg, tussen Het

Stapelbroek en de Vosheuvelweg van 27 september 09.00 uur tot 28 september 13.00 uur
- geldt een omleidingroute voor het doorgaande verkeer, via de Vosheuvelweg, Zelledijk,

Helderboomsdijk en Het Stapelbroek van 27 september 09.00 uur tot 28 september 13.00 uur
- is afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer, de Kapellebultweg tussen de

Schuttestraat en de Lindeseweg van 27 september 09.00 uur tot 28 september 13.00 uur
- geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u, op de Lindeseweg tussen Het Stapelbroek en de

Vosheuvelweg van 21 september t/m 28 september 13.00 uur
• Vorden, tijdens een buurtfeest is de Stroet tussen de huisnummers 10 t/m 26 op 27 juni 18.00 uur

t/m 29 juni 2008 10.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor 
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en
Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- en
sloopvergunningen), of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten
staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Reconstructie kruispunt Hengeloseweg/Schooltinkweg/Varsselsestraat
in Zelhem
B en w besloten op 10 juni 2008 inspraak te verlenen op het voornemen de kruising
Hengeloseweg/Varsselsestraat/Schooltinkweg in Zelhem te reconstrueren. Voor een uitgebreide
omschrijving van deze maatregel verwijzen wij u naar het bericht elders op deze gemeentepagina's.

Inspraak
Voor deze reconstructie moeten b en w een verkeersbesluit nemen. Het concept van het
verkeersbesluit ligt van 17 juni t/m 29 juli 2008 (gedurende zes weken) voor inspraak ter inzage 
in het gemeentekantoor, bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Verkeersbesluit

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden
Kloosterweg 2'
Het wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008 Kloosterweg 2' is onherroepelijk geworden.
Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van een bestaand aannemersbedrijf op het perceel
Kloosterweg 2 in Hengelo (Gld).

Het onherroepelijke wijzigingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Aangezien het wijzigingsplan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen
van een reactie.

Onherroepelijk bestemmingsplan ''t Soerlant IV'
Het bestemmingsplan ''t Soerlant IV' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking op
de ontwikkeling van woonwijk ''t Soerlant IV', waarmee een uitbreiding van de kern Zelhem wordt
gerealiseerd.

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in 
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de

Bestemmingsplannen

Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
19 juni t/m 30 juli 2008 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41
Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo (Gld), Molenenk 5, voor het veranderen van een bouwonderneming waarop het Besluit

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is
• Vierakker, Koekoekstraat 13, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij, waarop het

Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer vallen. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Beleidsnota Permanente Reclame
B en w stelden op 10 juni 2008 het ontwerp van de beleidsnota Permanente Reclame vast. 
Deze beleidsnota is erop gericht aantasting van de architectuur te voorkomen en de beeldkwali-
teit te verhogen. Een rustig en overzichtelijk straatbeeld verhoogt de beeldkwaliteit en creërt een
toegankelijke en veilige openbare ruimte voor bezoekers, bewoners en hulpdiensten. Daarnaast
biedt deze beleidsregel rechtszekerheid voor ondernemers, door duidelijke richtlijnen te stellen.
Het reclamebeleid staat in verband met de Welstandsnota en is afgestemd op de functie van de
delen van de gemeente Bronckhorst, door een gebiedsgerichte benadering. 

De beleidsnota Permanente Reclame ligt gedurende zes weken vanaf de dag na deze bekend-
making ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving
en is tegen betaling van kosten verkrijgbaar. Tevens is de beleidsnota te raadplegen op de website
van de gemeente (www.bronckhorst.nl onder infobalie/plannen en projecten/ander beleid).
Belanghebbenden kunnen in deze periode schriftelijk (aan b en w) of mondeling (aan de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving) hun zienswijzen kenbaar maken.

Inspraak 'Verordening VROM starterslening'
De verordening ligt overeenkomstig de Inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst van
20 juni t/m 1 augustus 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 750 316.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maxi-
male bedrag dat de starter - op basis van het inkomen - bij de bank kan lenen volgens de normen
van de Nationale Hypotheek Garantie. In de verordening is geregeld wie in aanmerking komen
voor een VROM Starterslening, aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen en hoe hoog
de VROM Starterslening maximaal kan zijn. De leningen worden verstrekt op basis van een fonds
van de gemeente Bronckhorst, het Ministerie van VROM en de provincie Gelderland. Leningen
worden verstrekt zover het budget toereikend is. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u
naar het bericht elders op deze gemeentepagina's. 

Inspraakreacties en termijn:
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun
inspraakreactie op deze verordening naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling
naar voren brengen bij b en w.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 750 370.

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van 
een reactie.

BRADERIE /
SNUFFEL-

MARKT
Zondag 22 juni

Parkeerplaats
De Olde Boerderi-je,

Braamt

Zondag 6 juli
Parkeerplaats

Nabeshal, Tolkamer

Huur ook een kraam!
Evenementenorg. Hogebos

Info: 0316-333205

of 06-20411529

of mail: hildegard--@live.nlwww.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

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

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

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

De Citroën C5 Tourer vanaf  € 27.590

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

Langwerden Veevoeders is specialist in voeders en strooisels voor
paarden en rundvee. Onder het merk LAVOR wordt een groot
assortiment diervoeders en strooisels ten behoeve van alle (land-
bouw)-huisdieren op de markt gebracht. Een breed scala aan afne-
mers door geheel Nederland behoort tot de klantenkring van
Langwerden Veevoeders.
Voor het verzend klaar maken van de orders en het laden en lossen
van onze vrachtauto's zijn wij op zoek naar een

LOODS MEDEWERKER M/V
Voor deze functies vragen wij:
- Betrokkenheid bij de ingaande en uitgaande goederenstroom
- Affiniteit met / ervaring in de agrarische sector
- Goede omgangsvormen met klanten
- Heftruckcertificaat/ervaring
- Wonende in de regio
- Bezit van rijbewijs B.

Voor informatie of sollicitatie:
Langwerden Veevoeders
T.a.v. de heer G.J. Langwerden
Hazenhutweg 2
7255 MN Hengelo Gld.
(0575) 46 75 55
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Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN IN DE 
Zaterdag 15 september t/m woensdag 31 oktober 2007MER 9 - 2007

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden

Vakantiekrant

Menwedstrijdationale Bokbierdag:avk@weevers.nl

www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

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

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

WEBER-HYDRAULIK

Bestell.nr: 320230740
Betr.druck: 160 bar
Fabrik nr:  92

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Zaterdag 21 juni a.s. van 11.00 uur tot 14.00 uur
open huis bij onderstaande woningen

Baron van der Heijdenlaan 20 Houtwal 8 Brummen Chopinstraat 4 Zutphen
Wichmond
Vrijstaande semi-bungalow. Halfvrijstaande woning. Hoekwoning.
Vraagprijs: 379.000,- k.k. Vraagprijs: 283.000,- k.k. Vraagprijs: 185.000,- k .k.

Informatie: Gea Haan: 06-53727208 www.streekmakelaars.nl www.vbo.nl

Baron van der Heijdenlaan 20 Houtwal 8 Chopinstraat 4

Wichmond Brummen Zutphen

Vrijstaande semi-bungalow. Halfvrijstaande woning. Hoekwoning.

Vraagprijs: € 379.000,- k.k. Vraagprijs: € 283.000,- k.k. Vraagprijs: € 185.000,- k.k.

Informatie: 

Gea Haan: 06-53727208 www.streekmakelaars.nl www.vbo.nl 

Ze zijn er weer, aardbeien!
Vers van de koude grond!!!

Aardbeien nu volop voor de inmaak!!!!
Iedere dag vers gesneden rauwkost-salades!!

Nieuwe oogst aardappelen Frieslanders
Heerlijke handappels 2 kilo voor 1.00

Volop verse asperges v.a. 2.00 kilo op=op
Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!

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

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

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

VORDEN
Zutphenseweg 24  
Tel. 0575-551514 

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

w w w . h e l m i n k m e u b e l e n . n l

HELMINKRUIMT OP!

EIBERGEN
J.W. Hagemanstraat 3 
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ktBij ons nu meer dan 300 tapijtcouponnen
in 200, 400 en 500 breed van 1 tot 12 meter.

(meet snel uw kamer en kom langs want uw maat is er vast bij)
ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GELEGD!

(met uitzondering van trappen en couponnen)

Jersey hoeslakens,
keuze uit diverse kleuren, 100% katoen
in 90 x 200 van 16,59 NU 13.95

Dekbedovertrekken 
diverse maten, dessins en kleuren 
OP=OP nu met kortingen

van15-50%
Wildzijde zomerdekbed 
Eénpersoons  135 x 200 45,00  NU 39.-
Extra lange eenpersoons 135 x 220

52,50 NU 45.-
Tweepersoons 200 x 200 69,00 NU 59.-
Litsjumeaux 240 x 200 82,50 NU 69.-
Litsjumeaux extra lang  240 x 220

98,00 NU 85.-
Zomersloop,
een met katoen gewatteerd kussensloop 
60 x 70, van 9,95  NU PER STUK 7.95

Vinyl  200 breed, diverse dessins
van 24,00 nu van de rol p.m. OP=OP   9.95

Hoogpooltapijt ‘Passat’ in geel
400 breed van 59,50 nu OP=OP 19.95

Rolgordijnen en zonwering 
in diverse maten en kleuren UIT VOORRAAD
OP=OP nu met 50% korting
'Coral' schoonloopmatten 60 x 90
diverse kleuren van 42,95 nu OP=OP   19.95 

Kapok hoofdkussen, 
vocht en warmte regulerend, koel in de zomer.
***SPECIALE OPRUIMPRIJS***
per stuk 22,95  NU 2 STUKS 39.95

Veren hoofdkussen met sticks 60 x 70, inclusief
2 GRATIS gewatteerde kussenslopen
per stuk 25,00  NU 2 STUKS 45.00

Grote klamboe 1250 cm rond 
met plafondbevestiging NU 34.95

RELAXFAUTEUIL PERFECT
In leder Torro.
Met 2 motoren 
van 1.399.- voor 1.099.-
Met 1 motor en opstahulp 
van 1.299.- voor 999.-

BANK SIMBA
Vele actuele kleuren. Leverbaar in 2 en 3 zitter.
3 zitter nú 549.-
2 zitter in stof 
zoals afgebeeld:

EETKAMERSTOEL 
SENSE
Eiken poot.
Leder Pellini.

NU WEERGALOZE KORTINGEN OP
SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL

KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN DRESSOIRS SALONTAFELS ETC

JUBILEUMACTIE!
Op bovenstaande aanbie-

dingen krijgt u ook nog 
eens bij elke 100 eur0 

 100% kans op kraskorting!
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. 

en 
oor 1.099.-
en opstahulp

oor 999.-
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2 zitter in stof
zoals afgggggebeeld:

999.-
VANAF

449.-
VANAF

STOEL

ACTIE!

99.-
NU

RGGAALOZE KORTINGEN OP
MODELLEN EN WOONTEX

JUBILEUMA
Op bovenstaande

dingen krijgt u o
eens bij elke 10

100% kans op kra

UMA       50 jaar
Helmink 
 Meubelen!HHHHMM

U kunt deze korting besteden bij uw aankopen in 2009.

H E L M I N K  M A A K T  H E T  M O O I E R  B I J  U  T H U I S
*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!

€100,-
korting

Jubi leumKraslotJubi leumKraslot

KRAS HIER UW KORTING�

ROMMELMARKT
ZATERDAG 21 JUNI

Op parkeerterrein van Sporthal ‘de Kamp’,

Sarinkkamp 7 te Hengelo (Gld.)

Verkoop van 10.30 - 14.00 uur.

Entree vanaf 12 jaar € 1,00

... zon, zon en nog eens zon ...

Heerlijk dat zonnetje, maar dan wél buiten! Binnen wilt u het lekker 
koel houden. Wij kunnen u helpen dat te bereiken, want wij leveren
zonwering in diverse uitvoeringen, momenteel met speciale actie!

KNIKARMSCHERM
semi-cassette, framekleur RAL 9001 (creme/wit) + 7016 antraciet

Breedte (cm)  Uitval (cm)          Prijs nú

250
300
350
400
450
500
550
350
400
450
500

200
250
250
250
250
250
250
300
300
300
300

  914,-
  1110,-
  1139,-
1217,-
1249,-
1326,-
1356,-
1180,-
1271,-
1303,-
1388,-

Inclusief BTW, motor en montage; keuze uit 15 streepdessins.
Andere afmetingen leverbaar. 

Wij leveren ook: rolluiken, screens, markiezen en uitvalschermen.



Ontmoeting en uitwisseling staan
zondag 22 juni centraal. Er zijn verha-
lenvertellers, toneelspelers en muzi-
kanten (van jazz tot klassiek). 

Aanvang: 11.00 uur, einde: 17.30 uur.
Informatie: info@kieftskamp.nl. Toe-

gangskaarten zijn te koop bij het VVV
te Vorden (op = op). 
De manifestatie, met de titel Op ver-
haal komen,  wordt georganiseerd
door Stichting de Kieftskamp die zich
ten doel stelt kunst, cultuur en na-
tuurbeleving te stimuleren.

Op verhaal komen
Zomerfeest in en rond kasteel de Kieftskamp

Op de eerste dag van de zomer vindt in Vorden, op landgoed de Kiefts-
kamp, een veelzijdige culturele manifestatie plaats.

Om dit heugelijke feit niet zomaar
voorbij te laten gaan was de voorzitter
van de sv Ratti, Bert Tuinman, naar
het Ratti terrein gekomen om Gerdien
te feliciteren. Na een toespraak wer-
den haar een pen met inscriptie en
een bloemstuk overhandigd met daar-
bij de wens dat ze nog vele jaren lid
blijft van de toernooicommissie.

Uiteraard werd er ook gevoetbald: de
laatste toernooidag is gereserveerd
voor de senioren.
De aftrap van deze zondag was om
10.00 uur waarna de 10 teams uit de
7e klas zondag en 6e klas zaterdag  4
wedstrijden speelden van 17 1/2 minuut
in 2 poules van 5. Nadat de beslissing
was gevallen door het nemen van
strafschoppen kon om 14.30 de prijs-
uitreiking plaatsvinden:

1e prijs, aangeboden door Klusbedrijf
Theo Schotsman: sv Ratti 4
2e prijs, aangeboden door Asya pizza
en shoarma: FC Zutphen 9
3e prijs, aangeboden door Lubron
technisch uitzendbureau: Doetin-
chem 6
De Fair play cup werd aangeboden
door Squashcentrum Vorden en toege-
kend aan Ratti 4

Na deze prijsuitreiking werd er nog
lange tijd aan de mooie, door vrijwilli-
gers zelfgemaakte, grote picknickta-
fels nagepraat door de deelnemende
teams.
De toernooien 2008 zitten er weer op,
de commissie kan terugkijken op een
zeer geslaagde editie. Het was echter
niet mogelijk geweest deze dagen te
organiseren zonder de kantinemede-
werkers onder supervisie van Jan Kies-
kamp, de vrijwilligers van de EHBO af-
deling Vorden en de scheidsrechters.
We mogen uiteraard Bart Nijhof niet
vergeten die er samen met Laurens
Bleumink voor zorgde dat de velden er
weer perfect bij lagen maar ook de
VAMC die de jurywagen ieder jaar be-
schikbaar stelt voor het wedstrijdse-
cretariaat. Allen heel hartelijk dank!

33e drie weekendentoernooi sv Ratti
Zondag 8 juni, een speciale dag.
Niet alleen is het de laatste dag van
drie drukke weekenden voor de
toernooicommissie, dit jaar vierde
ook één der commissieleden een
jubileum. Het was namelijk de 25e
keer dat Gerdien Heuvelink mee-
werkte aan de toernooien bij de SV
Ratti.

De tocht start om 21.30 uur op de par-
keerplaats bij het Enzerinck aan de Al-
menseweg 58/60 in Vorden en duurt
tot ongeveer 24.00 uur. Aanmelden is
noodzakelijk en kan via www.natuur-
monumenten.nl of bij de ledenservice
van Natuurmonumenten, tel 035 655
99 55. 

PRACHTIG LANDGOED BIJ
AVOND
De avond begint met een korte wande-
ling onder leiding van een boswachter
over het prachtige landgoed het Enze-
rinck. Dit landgoed bestaat voor de
helft uit parkbos, afgewisseld met
landbouwgrond waarop biologische
landbouw wordt bedreven. In het
voedselarme grasland groeien onder

andere zilverschoon, margriet en
scherpe boterbloem. Het parkbos
heeft een rijke ondergroei. U kunt er
bospaardenstaart, dalkruid en kleine
maagdenpalm aantreffen. Er broeden
drie soorten spechten en veel zangvo-
gels, waaronder zwartkop, roodborst-
je en tuinfluiter.
Tijdens een avondwandeling laat het
bos zich van een hele andere kant
zien; vleermuizen fladderen rond en
wellicht hoort u nog de mysterieuze
roep van een bosuil of ziet u een weg-
springende ree. Ook al ziet u deze die-
ren niet, de boswachter kan u wel wij-
zen op de sporen die ze achterlaten.
Na een uur brengt de boswachter u
naar de plek waar de midzomernacht-
droom opgevoerd wordt.

LANTARENTJES EN SCHIMMEN
Bij het licht van wat lantarentjes zult
u daar meegenomen worden naar de
fantasiewereld van Shakespeare met
zijn verliefde mensen en dwaze en na-
ijverige elfen en kabouters. Een prach-
tig verhaal dat u niet mag missen.
Geef u snel op, want er is slechts be-
perkt plaats voor deze bijzondere
avond. Meer activiteiten?Kijk op
www.natuurmonumenten.nl

Midzomernachtdroom op
landgoed 't Enzerinck

Op zaterdag 21 juni kunt u een
Midzomernachtdroom beleven op
landgoed het  Enzerinck van Ver-
eniging Natuurmonumenten. Na
een prachtige avondwandeling
met de boswachter door het bos
van landgoed Enzerinck wordt u
meegevoerd in de midzomernacht-
droom. Gery Groot Zwaaftink
voert een schimmenspel op van dit
bekende werk van Shakespeare.

Samen met Lotte Eising, Merel Wil-
genhof en Berjan Ebbekink mocht Mi-
lou dit weekeind mee doen aan de Ne-
derlandse Junioren Kampioenschap-
pen lange baan (dwz 50m baan) in
Drachten. Je moet dit jaar al goede tij-
den gezwommen hebben om mee te
kunnen doen. Op zaterdag heeft Mi-
lou op de 200m schoolslag haar tijd

met 2,5 seconden verbeterd en werd
daarmee ruim 2e. Op zondagochtend
ging Milou ook weer prima van start,
na zo'n 70m leek het er even op dat ze
al te veel had gegeven, maar ze wist
zich  te herstellen en uiteindelijk
kwam er niemand meer tussen Milou
en Lin he Yu( de nummer 1)  in. Milou
zwemt ook op de 100m schoolslag

naar een mooie  2e  plaats. Een prach-
tige prestatie.
Merel en Lotte hebben op de 200m  en
100m vrije slag de tijden van de laatste
weken goed kunnen vasthouden en
plaatsen zich zo bij de beste 50 vrije
slag zwemmers van Nederland. Berjan
begon zijn 100m vrije slag in een mooi
tempo, maar kon dat helaas de laatste
25m onvoldoende volhouden. Ook hij
plaatst zich bij de beste 50 zwemmers
van Nederland.

Milou Tjoonk zwemt 2x naar het zilver

Nederlandse Junioren 
kampioenschappen

Milou maakte de verwachtingen van dit weekeind meer dan waar door op
200m schoolslag en 100m schoolslag tweede van Nederland te worden.

De Band Super Sleazy zal al om 19.30
uur de avond openen tot aan het voet-
bal. The Groove Company begint na
het voetbal, en zal er dan samen met
DJ Oliver één groot feest van maken.

Maar voor het zover is, starten we het
midzomerfeest met de: Kindermid-
dag, 

ZATERDAGMIDDAG 21 JUNI
Deze gratis toegankelijke middag start
voor de kleinsten onder ons om 14.00
uur.
Met o.a.:
- Huub's kindershow

- Springkussens, draaimolen
- Een limonadebar en ijs (gratis)

ZATERDAGAVOND 
21 JUNI
Zaterdagavond kunt u ge-
nieten vanaf 19.30 uur:
- Super Sleazy ( Vette

vordense Rock 'n
Roll )

- Het Nederlands Elf-
tal

- The Groove Compa-
ny ( 14 koppige su-
perband )

- DJ-Oliver

ZONDAGMIDDAG 22 JUNI
Tent open 13.00 uur: 
- De Richards
- Gorro, Mongo, Bökkers en Ard

Schouten
- De Normaalcoverband
- DJ Oliver
- Kinderattracties aanwezig

VOORVERKOOP
De voorverkoop voor de zaterdag-
avond is reeds gestart, voor de zondag-
middag zijn er alleen kaarten aan de
kassa te koop! De voorverkoop adres-
sen zijn Tankstation Weulen-Kranen-
barg, Fashion Corner en Mitra Sander
Pardijs allen te Vorden. Voor de zon-
dagmiddag hebben kinderen onder
begeleiding gratis toegang.Voor meer
info: zie www.stevo.nu

Midzomerfeest Vorden ook in
oranje stemming!

Naast het muziek programma nu ook live de voetbalwedstrijd van het Ne-
derlands elftal te zien op groot scherm. Voor deze gelegenheid wordt er in
de feesttent een groot scherm inclusief geluid geplaatst, zodat u op één
avond met volle teugen kan genieten van twee bijzonder mooie feesten.
Ook zullen er lekkere gratis hapjes zijn, om de huiskamersfeer nog meer
te verhogen. Kom dus op tijd om niets van dit alles te missen.



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

De ontspanning na die fiets- of wan-
deltocht wordt in deze krant uiteraard
ook goed belicht. Denk aan adressen
van boerenherbergen, theetuinen,
boerderijtjes te huur, streekwinkels,
kampeerterreinen bij de boer, noem
maar op! De krant is gratis verkrijg-
baar bij alle toeristische bedrijven en
de VVV's in de Achterhoek. Bovendien
aan te vragen via de webwinkel op
www.vvvachterhoek.nl 

GRATIS FIETS- EN WANDELROUTE
'Effe uutblaoz'n' bevat tientallen tips
voor een fiets- of een wandeltocht in
de Achterhoek. Handig is dat van zo-
wel een fiets- als een wandelroute een
kaartje met ingetekende route is opge-
nomen. Uiteraard is ook een beschrij-
ving van de bezienswaardigheden on-
derweg vermeld. 

De wandelroute loopt rond het dorp
Hummelo - de fietsroute speelt in de
omgeving van Winterswijk-Eibergen.
Beide tochten zijn ter plaatse ook met
bordjes bewegwijzerd. De krant is
door opname van deze beide routes
een waardevol product geworden dat
de toerist zeker zal aanspreken. 

Bovendien is een overzicht opgeno-
men van alle Toeristisch Overstappun-
ten (TOPs), waar je een fiets- of wandel-
route in de Achterhoek kan starten. Er
zijn in de streek liefst 32 van die TOPs,
elk met parkeergelegenheid plus een
informatiepaneel met een overzicht
van routes die er kunnen worden ge-
start.

UUTBLAOSHUUSKES
Ben je op stap in de Achterhoek, dan is
het goed om op een mooie plek 'effe
uut te blaoz'n'. Op tal van plekken zijn
daarom uutblaoshuukes en uutblaos-
plekken ingericht. In het ene geval is
het een huisje (of een deel van een
boerenbedrijf) waar je een kop koffie
kunt krijgen en gebruik van het sani-
tair kunt maken. In het andere geval is
het een plek waar je kunt uitrusten en
kunt genieten van de sfeer en het
landschap. Zo kun je ook wanneer er
geen restaurant direct in de buurt is,
toch rusten en genieten van de omge-
ving. In de krant lees je hier meer over.

MET DE KINDEREN OP STAP
De Achterhoek biedt veel voor gezin-
nen met kinderen. Een fiets- of wan-
deltocht is niet alleen aantrekkelijk
voor volwassenen; er is ook een groot
scala aan kinderroutes. Die uiteraard
voorzien zijn van leuke opdrachten
voor onderweg. 

Zodat het voor de kids niet saai is om
met de ouders op stap te gaan, maar
juist boeiend en leerzaam! En … er zijn
routes voor iedere leeftijd, van 3 tot 14
jaar. In Effe uutblaoz'n krijg je tal van
tips om zo'n leuke kinderroute te lo-
pen of fietsen.

VERHALEN
In de fiets- en wandelkrant lees je ten
slotte waarom de toerist juist voor een
vakantie in de Achterhoek kiest. Ver-
schillende toeristen zijn in de krant
zelf aan het woord. Zij vertellen elk
vanuit hun gezichtspunt wat zij zo
aantrekkelijk aan de streek vinden. 

De gastvrijheid van de bevolking, de
mooie natuur, de grote hoeveelheid
fiets- en wandelroutes, noem maar op.
Zij zijn enthousiast en geven de lezer
ieder hun tip voor een uitstapje in het
gebied. 

Hun conclusie: waar je maar komt in
de streek, overal word je hartelijk ont-
vangen. Kortom, het is genieten in de
Achterhoek. Om in goed Achterhooks
af te sluut'n: 'Ie'j bunt van harte wel-
kom!'. 

REALISERING
De realisatie van Effe uutblaoz'n, de
fiets- en wandelkrant van de Achter-
hoek is mede mogelijk gemaakt dank-
zij een bijdrage van de provincie Gel-
derland op basis van het subsidiepro-
gramma Sociaal Economisch Beleid,
alsmede dankzij bijdragen van toeris-
tische ondernemers in de regio.

Nieuwe fiets- en wandelkrant

'Effe uutblaoz’n'
"Effe uutblaoz'n": Zo zeg je dat in
de Achterhoek als je even wil rus-
ten na een lekkere inspanning. In
normaal Nederlands: 'Uitblazen'.
In de Achterhoek hoor je de kreet
vaak, omdat daar volop mogelijk-
heden zijn, voor het inspannen én
voor het ontspannen. Het Achter-
hoeks Bureau voor Toerisme heeft
zijn ideeën voor die fysieke inspan-
ning gebundeld in een luxe uitge-
voerde krant met de toepasselijke
titel 'Effe uublaoz'n, dé fiets- en
wandelkrant van de Achterhoek'.

Op, onder, tussen, voor en achter de
kramen zijn weer de meest uiteenlo-
pende artikelen te vinden. Misschien
wel juist dat gesneuvelde kopje van
het dure servies. Voor de inrichting

van de studentenkamers is er weer
volop keuze. Ook is er een ruim as-
sortiment aan speelgoed en boeken.
De supporters zijn aanwezig met de
bekende wafelkraam.

De markt wordt gehouden op het
parkeerterrein bij sporthal De Kamp
aan de Sarinkkamp in Hengelo. De
markt begint om 10.30 en is om
14.00 uur afgelopen. De entree is € 1,.
Kinderen tot 12 jaar hebben vrije toe-
gang. De opbrengst wordt gebruikt
voor onder meer de aanschaf van in-
strumenten en uniformen en de kos-
ten van muzikale (op)leiding.

Rommelmarkt muziekvereniging
Crescendo Hengelo
21 juni bij sporthal de Kamp
Zaterdag 21 juni houdt de christelijke muziekvereniging Crescendo
weer haar jaarlijkse rommelmarkt. Al vanaf het begin van het jaar zijn
de leden in de weer geweest om spullen te verzamelen. De magazijnen
puilen weer uit!

Visueel gehandicapte klanten kunnen
bij een pratende geldautomaat zelf-
standig - zonder extra kosten - geld op-
nemen. Via een telefoonhoorn wordt
de klant stap voor stap door de proce-
dure geleid. Via de hoorn geeft een
computergeanimeerde vrouwelijke
stem een instructie. De procedure van
de pratende geldautomaat is gelijk
aan die van de bestaande geldauto-
maat. Mensen die op traditionele wij-
ze willen pinnen, kunnen gewoon van
de aangepaste automaat gebruik blij-
ven maken. Mensen die de procedure

via de hoorn doorlopen, maken alleen
gebruik van het liggende toetsenbord
met cijfers. Hierdoor is de pratende
geldautomaat makkelijker toeganke-
lijk voor visueel gehandicapten en
mensen die moeite hebben met tek-
sten. Bovendien is door de aanpassin-
gen de geldautomaat ook beter toe-
gankelijk voor rolstoelgebruikers. Zij
maken alleen gebruik van het liggen-
de toetsenbord met cijfers en hoeven
minder ver te reiken naar het vertica-
le scherm met druktoetsen.
De pratende geldautomaat is door een

panel bestaande uit blinden, slecht-
zienden, senioren en rolstoelgebrui-
kers uitgebreid getest op gebruiksge-
mak, overzichtelijkheid en geluid. De
panelleden moesten een aantal op-
drachten uitvoeren om te beoordelen
of het apparaat naar behoren werkt.
Iedereen was erg positief.

De Rabobank is voortdurend op zoek
naar verbetering en vernieuwing van
hun dienstverlening. Om hun dien-
sten naadloos te laten aansluiten bij
specifieke wensen en behoeften is de
bank regelmatig met speciale doel-
groepen in gesprek. De Rabobank
vindt dat bankdiensten voor iedereen
toegankelijk moeten zijn. Dit jaar rust
de Rabobank zo'n 750 geldautomaten
in Nederland uit met spraak en hoorn.
De eerste automaat werd in Apel-
doorn geplaatst.

Nieuwe techniek maakt geheel zelfstandig pinnen voor blinden en slechtzienden mogelijk

Rabobank Graafschap-Noord 
introduceert pratende geldautomaat
Vanaf vrijdag 13 juni kunnen blinden en slechtzienden bij de kantoren
van Rabobank Graafschap-Noord (met uitzondering van de kantoren
Steenderen en Warnsveld) zelfstandig geld opnemen met behulp van de
pratende geldautomaat. Met de komst van deze met spraak uitgeruste
geldautomaat kunnen visueel gehandicapten, maar ook klanten die
moeite hebben met teksten, zelfstandig geld pinnen in een veilige omge-
ving.

De verkiezing wordt gepresenteerd
door Adje, bekend van TV. Daarnaast
zal in de jury o.a. de Grootste Royalty-
kenner van Nederland plaatsnemen.
Op deze dag hebben alle kinderen die
tussen de 4 en 9 jaar oud zijn én ver-
kleed komen als Zomerprins of Zo-
merprinses, GRATIS toegang tot een
prinsheerlijk dagje uit in Attractie-
park Slagharen.

De kinderen kunnen hun prinselijke
outfit showen aan alle parkbezoekers
en deelnemen aan de "Mardi Gras Zo-
merprins en Zomerprinses Verkie-
zing" in het Circus/Showtheater in At-

tractiepark Slagharen. De uiteindelij-
ke winnaars van de "Mardi Gras Zo-
merprins en Zomerprinses Verkie-
zing" winnen een Nintendo Wii Spel-
computer inclusief Wii Fit. Daarnaast
worden de Mardi Gras Zomerprins en
Zomerprinses natuurlijk met alle
egards behandeld, zoals dat hoort bij
een échte prins en prinses. Als kroon
op de dag mogen de Zomerprins en
Zomerprinses namelijk per koets mee-
rijden in de Slagharen Zomerparade,
zoals het een echte prins en prinses
betaamt!

HET PROGRAMMA:
11.00 - 13.00 uur:         
GRATIS toegang kids (in de leeftijd
van 4 t/m 9 jaar), mits verkleed als
Zomerprins of Zomerprinses.
14.30 uur: 
"Mardi Gras Zomerprins en Zomer-
prinses Verkiezing" in het Circus/
Showtheater. 
16.00 uur: 
Winnaars per koets in de Slagharen
Zomerparade.

Attractiepark Slagharen
Wie worden er gekroond tot Mardi
Gras Zomerprins en Zomerprin-
ses? De zomer wordt dit jaar wel
heel passend en avontuurlijk inge-
luid in Attractiepark Slagharen!
Op de langste dag van het jaar, za-
terdag 21 juni 2008, organiseert At-
tractiepark Slagharen een heuse
Zomerprins en Zomerprinses Ver-
kiezing!

‘s Maandags vertrok het gezelschap bij
Den Bremer. Ze werden uitgezwaaid
door familieleden en vrienden. Onder-
weg werd een lunch genoten en rond
16.00 uur kwamen ze aan bij
Stadtwaldhotel Gillenbach. Na het di-
ner werd de avond gebruikt om de ka-
mers in te richten en uit te rusten.
Dinsdag werd een rondrit gemaakt
om Trier en daarna een stadswande-

ling. ’s Avonds gingen ze lekker barbe-
cuen. Deze avond werd door het hotel
een wijnproeverij georganiseerd. Me-
vrouw Gerrie Breukink werd aan het
eind van de avond gekroond tot Wijn-
koningin.
Een bezoek aan het museum van de
Villeroy & Boch fabrieken stond
woensdag op het programma..
Na een stadswandeling in Echternach

kon donderdagavond worden uitge-
rust en genoten van de muziek van
een orkestje. 
Een boottocht vervoerde het gezel-
schap vrijdag vanaf Traben-Trarbach
naar Bernkastel. Een tocht van onge-
veer twee uur, waar genoeg tijd was
om de lunch te gebruiken. Deze avond
was alweer het afscheidsafscheidsdi-
ner en werden drie vrijwilligers gehul-
digd, die alweer vijf keer meegingen
met de Zonnebloem Vakantieweek.
Dit waren Liesbeth Schooltink, Hiske
van de Kuip en Theo Jaaltink.
Helaas moest ook van iemand af-
scheid worden genomen. Marie van
Loon maakte maar liefst twintig jaar
als staflid deel uit van de organisatie
van de Zonnebloem Vakantieweek. Zij
was die jaren hoofd huishouding. Zij
wordt binnenkort 64 jaar en dat bete-
kent dat ze volgend jaar 65 zal zijn,
een leeftijd dat de Zonnebloem af-
scheid neemt van een staflid. Die leef-
tijdsgrens stelden ze destijds zelf op.
“Ik betreur dit zeer, want het is een
vrouw uit duizenden, een met in-
zicht,” vindt Jan Visser. “We hebben
Marie in het zonlicht gezet, ze heeft
haar sporen wel verdiend.” Van de
Zonnebloem kreeg ze een reischeque,
zodat ze samen met haar echtgenoot
een paar dagen kan genieten.
Zaterdag werd de thuisreis aanvaard
en stonden de familieleden rond de
klok van 16.00 uur bij Den Bremer
klaar om de vakantiegangers naar
huis te brengen. Moe maar voldaan
stapten gasten en vrijwilligers uit de
bus. Ze hadden genoten van een Zon-
nebloem Vakantieweek in de omge-
ving van het prachtige Trier. 
De reacties waren positief. Iedereen
had genoten en vond het leuk om eens
in een andere omgeving te zijn. De
chauffeur Marieke en alle vrijwilligers
werden hartelijk bedankt voor de goe-
de zorgen.

Twintigste Zonnebloem Vakantieweek

Eerste excursievakantie in Trier

Maandag 2 t/m zaterdag 7 juni 2008 gingen 22 vakantiegangers met de
jaarlijks georganiseerde Zonnebloem Vakantieweek van de regio IJssel-
streek mee. Bij het vertrek maandag bij de parkeerplaats van Café-restau-
rant Den Bremer in Toldijk zwaaiden familieleden en vrienden de vakan-
tiegangers en hun begeleiders uit. Zaterdagmiddag werd de bus weer op-
gewacht. Voor het eerst in twintig jaar ging de reis naar het buitenland:
Trier.

Marie van Loon nam na 20 jaar afscheid van de Zonnebloem Vakantieweekorganisatie.
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Zaterdagochtend 14 juni 2008 gingen
vele vrijwilligers aan het werk om het
terrein van Socii aan de Lankhorster-
straat in Wichmond in te richten. Ten-
ten, kramen en podia werden opge-
bouwd. Elk team richtte een kraam in
met activiteiten die ook weer geld zou-
den opleveren voor de KWF Kankerbe-
strijding.
Voorzitter van de Samenloop voor
Hoop Bronckhorst, Herman Luimes en
burgemeester Henk Aalderink, ambas-
sadeur van de SamenLoop voor Hoop,
spraken de honderden deelnemers en
andere belangstellenden toe. De orga-
nisatie was al vanaf oktober druk om
deze dagen te organiseren. De burge-
meester zei trots te zijn op de survi-
vers, de mensen die de kanker over-
wonnen of nog bezig zijn met de
strijd. “Maar we gaan ook werken aan
de toekomst. We gaan werken aan
geld voor onderzoek!”
Ook de gemeente vaardigde een team
uit. In totaal waren vijftig teams met
meer dan duizend lopers klaar voor de
uitdaging. Burgemeester Aalderink

bedankte de organisatie en alle orga-
nisaties er omheen, die er belangeloos
aan meewerkten, met dat ene doel:
“Zorgen dat de kanker uit ons midden
verdwijnt.”
Klokslag 15.00 uur werd de Samen-
Loop voor Hoop geopend door een
gongslag van burgemeester Aalderink.
In die eerste, zonnige, ronde liepen
ook de survivers mee, die een welver-
diend applaus kregen van de vele toe-
schouwers en deelnemers. In groepjes
werd gelopen, een half uur, een uur of
langer en steeds werd het stokje over-
gegeven. Daar waren opvallende bij,
bijvoorbeeld van de loopgroep
EHBO/Kerkenraad Steenderen, die een
met pleisters beplakt kerkje droegen. 
Op het terrein was het voor alle aan-
wezige toeschouwers en afgeloste
deelnemers een feest met veel leuke
activiteiten. De kinderen konden wor-
den geschminkt en naar het kinder-
theater. Er was op de podia veel mu-
ziek te beluisteren, waarbij even lek-
ker kon worden gedanst. Voor de meer
sportieve activiteiten als streetdance,

spinning of turndemonstraties, zelf
sponsgooien, doelschoppen, dam-
men, darten, bridge of sjoelen was ge-
noeg belangstelling. Er waren be-
schuitjes met aardbei, pannenkoeken,
wafels, popcorn en frites. En er kon ge-
kozen worden voor meer creatieve ac-
tiviteiten zoals glas graveren, schilde-
ren of kaarsenzakken versieren. 
In totaal 3300 kaarsjes brandden in de-
ze kaarsenzakken rond het voetbal-
veld tijdens de kaarsenceremonie, die
tussen 23.00 en 24.00 uur werd gehou-
den. Op de kaarsenzakken werden
emotionele en persoonlijk teksten en
tekeningen geschreven, getekend, ge-
plakt en geschilderd. Josée van der
Staak zong met begeleiding dit emoti-
onele uur, ook het SamenLoop voor
Hoop-lied met het Zelhems Mannen-
koor. Na de twee minuten stilte wer-
den de wensballonnen de lucht in ge-
laten. Een prachtig gezicht, die vlam-
men die de ballonnen droegen tot
hoog in de lucht. Ze werden nageke-
ken tot de stipjes onzichtbaar werden.
Door het loslaten van de ballonnen in
de nacht werd de afstand tussen de
aarde en de hemel een stukje kleiner.
Zondag 15 juni begon met een zonne-
tje. Er werd gezamenlijk ontbeten en
weer gelopen. Die middag werden de
laatste rondes gelopen door complete-
re teams, allemaal in de paarse Sa-
menLoopshirts. De verbondenheid
werd voor het massaal toegestroomde

Weergaloos evenement: SamenLoop voor Hoop Bronckhorst

Saamhorigheid het hele weekend voelbaar

Zaterdagmiddag 14 juni jl. gongslag 15.00 uur ging de SamenLoop voor
Hoop Bronckhorst van start: 24 uur samen lopen als symbool voor de
voortdurende strijd tegen kanker. De eerste ronde was speciaal voor de
survivers, die een applaus kregen. De deelnemers trotseerden flinke re-
genbuien die een deel van de route modderig maakte. Ze trotseerden
eveneens de enorme kou in de nacht! De zon van zondagmorgen maakte
veel goed en toen tegen het eind van de rit toch nog een regenbui viel, on-
dergingen de lopers dit met een lach.

De indrukwekkende kaarsenceremonie en het oplaten van de wensballonnen.

De estafettestokjes van het EHBO/Kerkenraadteam uit Steenderen waren met pleister be-
plakte kerkjes.

Het team van de gemeente Bronckhorst.

Ondanks de regen van het laatste uur, kon iedereen nog lachen: het doel was bereikt!

Een cheque van ruim een ton werd overhandigd aan de KWF kankerbestrijding.

publiek zichtbaar. Tijdens het lopen
van een ereronde werden de lopers
welverdiend getrakteerd op applaus,
veel applaus. En rozen, ieder één. Het
regende behoorlijk toen werd verza-
meld op het binnenterrein voor het
podium. De cheque werd ingevuld
door de ambassadeur van de Samen-
Loop. Deze cheque, met een waarde
van 108.168 euro werd uitgereikt aan
de KWF kankerbestrijding. De ver-
wachting is dat dit bedrag nog hoger
wordt, omdat er nog geld ‘onderweg’
is. En het enorme gezamenlijke schil-
derwerk bijvoorbeeld, in panelen ver-
deeld, zal ook nog worden verkocht. 
Tijdens het swingend concert van
‘Groove on the Roof’ werden de spul-
len verzameld, kramen opgeruimd en
afscheid genomen van teamgenoten.
Nog een laatste broodje, frietje of bier-
tje en dan moe, maar heel voldaan en

tevreden, naar huis.
Het was een emotioneel weekend, ie-
dereen had iets te maken, of te maken
gehad met kanker. De mensen voel-
den een grote saamhorigheid, ieder-
een was er met hetzelfde doel, geld in-
zamelen voor de kankerbestrijding.
Verdriet werd gedeeld met elkaar,
maar verdrietige perioden werden
ook afgesloten.

Voorzitter Herman Luimes stopte zijn
verdriet niet weg, maar probeerde er
door het organiseren van de Samen-
Loop voor Hoop Bronckhorst iets posi-
tiefs mee te doen. Hij kijkt terug op
een drukke, maar dankbare periode
van voorbereiding en een 24 uursloop
die boven verwachting verliep. “In
mijn vrije tijd werkte ik,” vertelde hij
over die afgelopen tijd. “En nu ga ik
eerst uitrusten.”

De ambassadeur en de voorzitter van de SamenLoop
voor Hoop.
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Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

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

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

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

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Laat u verwennen bij de Gravin

in ons sfeervolle restaurant of op het terras

3 GANGEN MENU € 27,50

HOOFDGERECHTEN van € 14,50

Ook uw adres voor feesten, partijen en vergaderingen.

Gelegen tegenover het station.

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79

www.bouwmarkttolbrug.com

Ongelooflijk veel

MATERIALEN tegen 

scherpe prijzen
en ook nog eens 

per stuk verkrijgbaar

Onze infodagen gemist? Geen nood! 
Van 2 3 t /m 2 7 juni organiseren wij 

Omdat veel mensen op zaterdag onze infodagen niet kunnen bezoeken, organiseren we 
nu, vlak voor de zomer, een informatieweek. Wij zullen ruim tijd inplannen om al uw vra-
gen te beantwoorden over:  

- tijdelijke en permanente ontharing;
-  permanente make-up (GGD-vergunning aanwezig);
-  het verwijderen van huidoneffenheden, zoals ouderdomsvlekken     

     en steelwratjes;
-  het behandelen van acné;
-  anti-aging m.b.v. de huidvriendelijke N-Lite V- laser, mesotherapie    

    (zonder naalden!) en IPL-Skin Rejuvenation.

Openingstijden:
maandag 9.00 - 21.00 uur
dinsdag 9.00 - 21.00 uur
woensdag 9.00 - 17.30 uur
donderdag 9.00 - 21.00 uur
vrijdag 9.00 - 17.30 uur

Knip-uit-bon voor juli en augustus

AANBIEDING: Kennismakingsbehandeling

- huidanalyse
- reiniging en scrub
- massage
- masker
- thuisadvies

Slechts30 .0 0

Wij willen u graag uitvoerig en rustig informeren. 
Daarom vragen wij u een afspraak te maken.

Onze eerstvolgende infodag vindt plaats op 
zaterdag 4 oktober.

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde

Tel.:  0544 371509  
www.francine.nl  

WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

Land- en Tuinbouw mechanisatie

Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl

UW TUIN & PARK SPECIALIST VOOR 
VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE

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

jaren plezier van hebben. In onze showroom

vindt u een ruime variatie in stijlen en prijs-

klassen. Onze adviseurs maken samen 

met u een ontwerp naar uw wensen.

Meer inspiratie vindt u op onze site:

www.bruggink-bv.nl.

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

GEHEEL NIEUWE

SANITAIR AFDELING!
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www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

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

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

Waar de meubelen
nog betaalbaar zijn!

Kom, Kijk en Vergelijk

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

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

Tel.: 0575-463153 / 06-54317355

Voor meer informatie: www.onstenkmeubelen.nl

(
(

*

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

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-452566

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

Werken in het kleinste stadje van Nederland?

Ter versterking van ons team zoeken wij: 

Bedieningsmedewerkers
parttime en fulltime

Uw sollicitatie kunt u richten aan de Gouden Leeuw

t.a.v. de heer van Bussel. 

Ook uw adres voor partijen, vergaderingen en catering.

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Van woningcorporaties tot monumentenzorg tot particuliere 

woningbezitters: al onze relaties zijn verzekerd van schilder-

werk en vastgoedonderhoud op maat. Vanuit de éénloket 

gedachte staan we voor u klaar met een totaalpakket aan 

diensten en producten. Maar ook op losse onderdelen 

bewijzen we overal ons vakmanschap. Kan het nog mooier?

ONS ONDERHOUD GEEFT UW
VASTGOED EEN MOOIE TOEKOMST

Nu bij uw dealer:

Voor een perfect vlak resultaat.

MB 545 V 
Grasmaaier met benzinemotor 

NU € 689,00 
cat. € 719,00

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

ACTIE!
�geldig t/m 30 juni 2008

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

www.bulten-techniek.nl

DE OPRUIMING
IS BEGONNEN!

Vrijetijdskleding kortingen vanaf 20%

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

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

ESS-FOOD HOLLAND B.V. is een internationaal opererend handelskantoor,
gevestigd te Lichtenvoorde, actief in de foodsector en is gespecialiseerd in vers
en bevroren varkensvlees, rundvlees en gevogelte.
ESS-FOOD HOLLAND B.V. is een dochteronderneming van de Deense
slachterijen DANISH CROWN en onderdeel van een wereldwijd netwerk van
handelskantoren.

In verband met de toegenomen werkzaamheden komen wij graag in contact met een:

ADMINISTRATEUR M/V (40 uur)
UW FUNCTIE:
U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de administratie.
Dit betekent, dat U de zorg draagt voor een volledige en juiste administratie
van onder andere: debiteuren, crediteuren, grootboekrekeningen, kostenver-
antwoordingen, voorraadadministraties, betalingsverkeer, automatisering
(Navision), gegevensverwerking en diverse dagelijkse / maandelijkse en
jaarlijkse rapportages, zowel intern als extern.

UW ACHTERGROND:
U bent een doortastende en resultaatgerichte administrateur. U wilt Uw
opgedane administratieve kennis inzetten voor een bedrijf, waar ook in de
komende jaren groei wordt verwacht.
Uw administratieve opleiding ligt op HBO niveau, maar ook belangrijk zijn
Uw houding en Uw flexibiliteit. Een vereiste is, dat U de Engelse taal goed
beheerst in woord en schrift.

WIJ BIEDEN U:
Een administratieve positie binnen een ambitieuze onderneming met een
goede reputatie en een veelzijdige en verantwoordelijke baan, waar het
internationale teamgevoel, een passend salaris en secundaire arbeids-
voorwaarden hoog in het vaandel staan.

HEEFT U INTERESSE:
Graag ontvangen wij per omgaande Uw sollicitatie en CV, IN HET ENGELS, per post:
ESS-FOOD HOLLAND B.V., Postbus 5, 7135 ZG  HARREVELD, t.a.v.: Mevr. C. Droste
(tel.: 0544-378800)
of per e-mail: cdr@ess-food.com. 
Meer informatie over ESS-FOOD vindt U op www.ess-food.com
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Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Wief: 
"Old en stief, en nog gin wief; scheef en schael, en nog gin
kaerl, wodt ter ezeg van oldere mansleu en vrouwleu dee
nooit etrouwd ewes bunt." 

B. Druufkesbaeze: (rode, witte) bes. 
"De getelings heb de meeste druufkesbaezen al op'evrettene." 

C. Barsten:
"Te basten", buitengewoon veel. "I'j lacht ow te basten, a'j dat zeet."
"Hee löp zich te basten um de beeste bi'j mekare te kriegen."

Lexus als Daihatsu vallen onder de
Toyota-groep en het leek Peter en Cori-
ne Voorhuis leuk om deze twee mer-
ken eens bij elkaar te zetten. Zij heb-
ben Lexus Arnhem bereid gevonden
om dit met hen samen te doen. De
bedrijfsleider van Lexus Arnhem,
Erik Tiemens, zal deze 3 dagen ook
aanwezig zijn. 

NIEUWSTE MODELLEN
Op de show zullen de nieuwste model-
len van zowel Daihatsu als Lexus ge-
toond worden, ook de Rai Materia.
Met bijna elk model kan een proefrit
gemaakt worden. Een gelegenheid

die u zich eigenlijk niet mag laten ont-
gaan. 

SHOW AANBIEDING
Tijdens de show heeft Autobedrijf
Voorhuis nog een leuke aanbieding
voor u. De Cuore Summer Edition is
een complete, compacte auto voor een
zeer speciale prijs. Voor nog geen acht-
duizend euro wordt de auto rijklaar
afgeleverd. De auto is o.a. standaard
uitgerust met stuurbekrachtiging,
ABS, neerklapbare achterbankleuning,
airbags en metallic lak. Er zijn nog
veel meer extra's, maar dat kunt u zelf
bekijken. 

VERZORGD WEEKEND
Verder is er deze drie dagen nog veel
meer te doen want ook "Landhotel am
Schloß" uit het Sauerland zal weer een
bijdrage leveren. Vrijdag 20 juni, 's
middags en 's avonds, en zaterdag 21
juni de gehele dag zullen zij aanwezig
zijn en natuurlijk brengen zij lekker-
nijen uit het Sauerland mee.

Als U tijdens de show een nieuwe of
gebruikte auto koopt krijgt u boven-
dien nog eens een geheel verzorgd
weekend in "Landhotel am Schloß"
cadeau.
De show wordt gehouden op donder-
dagmiddag 19 juni, vrijdag 20 juni
de gehele dag en zaterdag 21 juni
overdag. Zie de advertentie voor meer
informatie.

Autobedrijf Voorhuis te Zieuwent:
Daihatsu en Lexus show op 19, 20 en 21 juni

Bij Daihatsu Autobedrijf Voorhuis aan de Dorpsstraat te Zieuwent kunt u
aankomend weekend terecht voor een unieke autoshow van Daihatsu en
Lexus.

Sanne Schaap kwam als een van de
weinige met het enige juiste antwoord
op de vraag "wanneer is de Asperge
tijd". 

Sanne Schaap gaf te kennen die zelfde
avond de asperges nog klaar te maken
met zalm.

Prijsuitreiking

Buitendag van Den4akker

Tijdens de succesvolle Buitendag
van 1 juni, georganiseerd door Her-
man en Mirjam Eskes, werd er mas-
saal meegedaan aan de prijsvraag.

v.l.n.r. Mirjam Eskes Den4akker, Sanne Schaap, Judith Buter Sfeer van Josephine. Foto: Foto Willemien.

De behandelingen in de praktijk be-
staan uit 3 disciplines namelijk Touch
for Health behandelingen, Oosterse
massages  en Bach Bloesem Remedies.

Tijdens het Open Huis worden demon-
straties gegeven van Touch for Health
behandelingen. Bij de Touch for He-
alth behandelingen worden met be-
hulp van het testen van de spieren,
energie-blokkades in het lichaam op-
gespoord. Deze blokkades kunnen
worden opgeheven door middel van
acupressuur en meridiaanmassage.
Deze techniek is een eenvoudige me-
thode om de gezondheid en het wel-
zijn van de mensen te verbeteren. Do-
rine te Brake is Touch for Health in-
structor en geeft ook cursussen om u
de techniek van Touch for Health te le-
ren. De eerstvolgende cursus start in
augustus 2008.

Voor de Oosterse massages bij Dorine
kunt u kiezen uit twee soorten nl. de
Ayurvedische Massage of de Sabaaydi
Massage. De Ayurvedische massage is
afkomstig uit India en daarbij wordt
gewerkt met warme olieën. De massa-
ge werkt op lichamelijk en emotioneel
gebied en laat de energie weer vrij
door uw lichaam stromen. 
Bij de Sabaaydi massage wordt ge-
bruikt gemaakt van kruidenstempels
gevuld met geneeskrachtige kruiden.

Eerst wordt het lichaam met de ge-
neeskrachtige kruiden gestempeld en
daarna wordt het lichaam gemasseerd
met warme massageolie. Onlangs
heeft Dorine een nieuw onderdeel van
de Sabaaydi massage aan haar behan-
delingen toegevoegd nl. de Sabaaydi
Welness massage, gericht op gezichts-
behandeling en bovenlichaam-massa-
ge.

Tijdens het open huis kunt u een in-
druk opdoen hoe deze massages voe-
len en welke positieve uitwerking het
op de mens heeft.

Er wordt een totale collectie van de
Bach Bloesem Remedies aan u ge-
toond. De remedies zijn bereid uit de
bloesem van wilde planten, bomen en
struiken. Ze werken ondersteunend
en brengen harmonie en evenwicht
van de persoonlijkheid tot stand.

Dorine te Brake is aangesloten bij de
beroepsvereniging BATC waardoor ze
is ingeschreven als een erkend zorg-
verlener. Dit betekent dat de meeste
zorgverzekeraars de behandelingen
van Praktijk Dorine in hun pakket
hebben opgenomen en daardoor de
kosten voor vergoeding in aanmer-
king komen.

Er is veel te zien en te horen tijdens
het Open Huis op 5 juli 2008 bij Prak-
tijk Dorine. Iedereen is van harte wel-
kom om vrijblijvend een kijkje te ne-
men in de praktijk op het adres aan
De Heurne 49 te Hengelo Gld. Het be-
gint om 14.00 uur en het duurt tot ca.
17.00 uur. Informatie vooraf is te ver-
krijgen op www.praktijkdorine.nl of
een telefoontje naar 0575-463122.

Open Huis bij Praktijk Dorine

Dorine te Brake heeft al jaren een
praktijk voor natuurgeneeskunde
in Hengelo Gld. Om de laatste
nieuwtjes op dat gebied te laten
zien en om mensen bekend te ma-
ken met haar praktijk voor natuur-
geneeskunde houdt zij op zaterdag
5 juli 2008 een Open Huis van 14.00
uur tot 17.00 uur.

Van woensdag 18 tot en met maan-
dag 23 juni kan er weer oud papier
in de container worden gedepo-
neerd die dan bij school staat. 

De container voor oud ijzer staat per-
manent in het weiland van de fam.
Bretveld aan de Boskapelweg.

Oud papier Basisschool
Veldhoek



Riet Benne heeft prachtig beschilderd
porselein, van kleine eierdopjes tot
grote schalen, tuindecoraties, grote te-
geltableau's en tegeltjes met voor bijv.

boven het fornuis, jubileumborden en
kinderjeurners, allemaal exclusief
handgemaakt. Rikie Besseling maakt
schilderijen in grafiet, pastel en olie-
verf , de olieverf schilderijen worden
geschilderd volgen klassiek ambachte-
lijke methodiek, bij de tekeningen
word gebruik gemaakt van een vulpot-

lood met een halve mm. stiftje. Veelal
hebben de schilderijen kinderen als
thema, Rikie maakt vooral portretten
in opdracht. 

Er is weer veel nieuw werk te bekijken
in de kapel. Voor meer informatie:
www.rikie-art.nl

Kapel Bronkhorst
Van 14 t/m 20 juni is er een exposi-
tie van Rikie Beseling en Riet Ben-
ne in de kapel in Bronkhorst.

Desondanks kon er goed gereden wor-
den. Helaas kwam Rico Radstake in de
klasse 65/85 CC vervelend ten val ( ge-
lukkig gaat het naar omstandigheden
goed met hem), waardoor het wed-
strijdschema vertraging opliep. De
wedstrijdleiding besloot toen om in de
diverse klassen één manche te laten
verrijden! Het gelukte Marcel Bulten
om de Superklasse op zijn naam te
schrijven.

Tot voor de aanvang van de wedstrijd
in deze klasse, was Bas Klein Haneveld
de onbetwiste leider in het algemeen
klassement. Echter halverwege de
wedstrijd, brak zijn uitlaatdemper.
Hierdoor produceerde zijn motor een
ontoelaatbaar hoog geluidsniveau
waardoor hij uit de wedstrijd moest

worden genomen. Vervelend voor Bas
Klein Haneveld, maar men moet nu
eenmaal aan de geluidsnormen vol-
doen! In de klasse 85 CC was Bas
Broekhof voor het eerst na zijn scheen-
been breuk weer van de partij en niet
zonder succes, hij werd namelijk twee-
de. Bij de recreanten moest de koplo-
per van het eerste uur Tjeerd Stapel-
broek na een crash opgeven.

DE UITSLAGEN WAREN ALS
VOLGT:
Klasse 50 CC: 1 Tim Tuitert, 2 Ties Hel-
legers.
Klasse 65 CC: 1 Mischa Kuit, 2 Jan Wil-
lem Arendsen, 3 Tijs Bulten, 4 Calvin
Trachter, 5 Ismo Wolsink
Klasse 85 CC: 1 Dylan Mensink, 2 Bas
Broekhof, 3 Bob Zevenbergen
Recreanten: 1 Henk Hellegers, 2 Ray-
mond Driessen, 3 Jan Koop, 4 Stephan
Groot Nuelend, 5 Tom Berends.
Super Klasse: 1 Marcel Bulten, 2 Ste-
phan Braakhekke, 3 Niek Langwerden,
4 Jasper Groot Roessink, 5 Gerben
Vruggink.

Marcel Bulten winnaar
Superklasse cross 
VAMC De Graafschaprijders
Het Delden- circuit kreeg zaterdag-
middag voor de start van de trai-
ningen van de door de VAMC De
Graafschaprijders georganiseerde
motorcrosswedstrijden een fikse
regenbui te verwerken.

In de strijd (70 kilometer) op een par-
cours van 4,7 kilometer rondom de
Keukenhof in Lisse, bleek de Vorde-
naar de man in vorm. Toen al direct in
de tweede ronde een kopgroep van
acht rijders ontstond, sprong hij er sa-
men met Karlo Timmerman naar toe.
Mombarg bleef daarna tot de laatste
meters ‘van voren’ rijden en finishte
uiteindelijk in dezelfde tijd als de win-
naar (1 uur 45 minuten en 34 secon-
den) op de zevende plaats. 

Arjan: ‘Het is eigenlijk heel raar, door
de geboorte van mijn dochter heb ik
de gehele week niet kunnen trainen
en toch ging het zaterdag hartstikke
goed. Tijdens de race vielen er telkens
een paar man uit de kopgroep weg en
kwamen er weer anderen bij. Op gege-
ven moment met nog circa 25 kilome-
ter te gaan, hadden we een kopgroep
van vijf man. Aanvankelijk was de sa-
menwerking in deze groep goed en

dacht ik ‘mooi daar zit een goede eind-
klassering in’. Echter wat bleek, op ge-
geven ging iedereen naar elkaar kij-
ken, het viel ‘stil’ waardoor het tempo
enorm zakte. Toen ben ik alleen weg-
gesprongen, nam 20 seconden voor-
sprong, echter alleen red je het niet’,
aldus Mombarg. 

Intussen was het vijftal door nog vier
rijders achterhaald en werd het een
spannende massasprint die door de
huidige Nederlandse kampioen Gary
Hekman werd gewonnen. Arjan Mom-
barg eindigde in dezelfde tijd als de
winnaar op de zevende plek. In de
strijd om de Holland Inline Cup staat
nog één wedstrijd op het programma,
eind augustus in Hallum. De zwaarste
skeelermarathon ( 100 kilometer ) in
de mondiale skeelerwereld. Arjan
Mombarg: ‘ Het parcours in het hoge
noorden van Friesland ligt mij wel.
Een paar jaar geleden werd ik daar
winnaar, dus heb ik goede hoop dat ik
in het klassement nog een sprong kan
maken. Ik sta momenteel op de vijfde
plaats met slechts 20 seconden achter-
stand op Gary Hekman, dus is de strijd
nog lang niet gestreden’, aldus de trot-
se vader van inmiddels een zoon en
een dochter!

Fraaie zevende plek 
Arjan Mombarg in Lisse
De geboorte van dochter Nadé, af-
gelopen donderdag (moeder Dian-
ne en dochter maken het overigens
goed!) heeft Arjan Mombarg zater-
dagmiddag tijdens de competitie-
wedstrijd om de Holland Inline
Cup vleugels gegeven.

Echter, de afgelopen dagen is de band
gestolen, tot verdriet van de zwem-

mende jeugd. Bedrijfsleider Timme
Koster hierover: ‘We weten gelukkig
wie de dader is. 

We geven hem de kans om de band
binnen enkele dagen terug te be-
zorgen. Zo niet, dan schakelen we de
politie in’, zo zegt hij.

Gele band gestolen

Op bijgaande foto vermaakt bad-
meester Mirka zich in de gele band.
Een band waarmee de kinderen die
het zwembad In de Dennen bezoe-
ken, altijd veel plezier aan beleven.

Hoewel het allemaal om de gein be-
gonnen is, is het al lang geen geintje
meer. Ontstaan rond de eeuwwisse-
ling, bestaat "Over the Hill" na een
aantal personeelswisselingen  sinds
vorig jaar juni in de huidige samen-
stelling. Doel was allereerst het samen
muziek maken en daar plezier aan be-
leven. Maar het ging verder dan dat.
De bandleden wisten elkaar te motive-
ren er men wilde meer. Er werden les-
sen genomen, er werd tot bloedens toe
gerepeteerd en geoefend, met als re-
sultaat, een hartstikke leuke band die
door enthousiasme en inzet sfeer en

gezelligheid weet te brengen. 

Goud van Oud is in dit geval een titel
die de lading redelijk dekt. Want op de
jonge God achter het drumstel na is de
rest van de band de veertig (ruim) ge-
passeerd. Dit doet echter niets af aan
het enthousiasme en de inzet. Het re-
pertoire bevat muziek van begin jaren
70 tot muziek van nu. Hierbij moet je
denken aan The Rolling Stones, The
Beatles, CCR etc. Maar ook Bruce
Springsteen en Amy Winehouse ko-
men voorbij. Zo  is er voor iedereen
een moment van herkenning en waar-

schijnlijk mooie herinneringen. 

Aangezien er vanaf 1 juli een rookver-
bod geldt voor de horeca zullen num-
mers van Smokie niet worden ge-
speeld. Ook het nummer "Smoke on
the water" van Deep Purple is van de
lijst gehaald. Maar er blijft genoeg ge-
weldige muziek over om de hele zaak
te laten dampen. 
"Over the Hill" bestaat uit:  Adri van
Amelsfoort (toetsen), Theo Derksen
(saxofoon), Ron Bastiaan Net (Bas), Ma-
rion Horstman (Zang) Hans Houwen
(zang),  Fons Jansen (gitaar) en Erik
Knoef (gitaar, accordeon)   
Kortom, komt dat zien, 5 juli bij Café
Uenk, "Over the Hill". Aanvang 21:30
uur. De toegang is gratis. Voor meer in-
formatie over de band:  www.overthe-
hill.tk

"Over the Hill" speelt in café Uenk
Met enige regelmaat treden er bij Café Uenk aan de Nieuwstad in Vorden
lokale bandjes op. Dit keer is het de beurt aan een relatief nieuwe Vorden-
se band, "Over the Hill".  Deze band met oudere jongeren zal met vrolijke
nummers de stemming aanzienlijk weten te verhogen. Je moet er dan ook
vanuit gaan dat bij Café Uenk op 5 juli de voetjes van de vloer zullen gaan.

Bij de zondagafdeling/dames in de
vierde klasse werd het team bestaande
uit Linda Huntink, Annet van Til, Iris
Wassink en Janneke van Til (en twee
invalsters) op de laatste speeldag kam-
pioen, maar dat ging gepaard met
nogal wat hobbels. Toen om 12 uur
met de wedstrijd moest worden be-
gonnen bleek er een baan te weinig
beschikbaar te zijn. De tegenstander
stelde voor de wedstrijd dan maar op
te geven, maar dat zou betekenen dat
het kampioenschap niet door zou
gaan. Ter elfder ure werd toch nog een
baan geregeld en kon de wedstrijd be-
ginnen tegen de nummer drie van de
ranglijst. Er zouden vijf punten ge-
haald moeten worden voor het veilig-
stellen van de titel. Intussen had de
nummer twee van de ranglijst zich
langs de lijn opgesteld om de tegen-
stander (nummer drie) aan te moedi-
gen. Het Vordense team putte hieruit
zoveel energie dat de wedstrijd met
zes punten werd gewonnen en dus
kon de vlag alsnog in top. Zo span-
nend kan een partijtje tennis dus zijn
!

Bij de zaterdagafdeling/heren 35+ in
de 3e klasse werd het team bestaande
uit Jan Leegstra, Henk Ruiterkamp,
Paul Becker, Wim Lentink en Peter

Harmsen kampioen.
Vervolgens viel er bij de dinsdagafde-
ling/ dames dubbel een kampioen te
noteren door een team bestaande uit
Hennie Coppiëns, Willy Lohuis, Annie
Holsbeeke, Annerie Westerik en Nel
Warringa. Ook hier was het nog lang
spannend want een dag voor de laat-
ste wedstrijd werd vastgesteld dat er
gewonnen moest worden om degrada-
tie te voorkomen. Pas op de wedstrijd-
dag zelf werd volkomen onverwachts
duidelijk dat er ook nog een kampi-
oenschap in zou kunnen zitten. Uit-
eindelijk lukte dat ook heel nipt: met
één punt verschil ! Bij één van de uit-
wedstrijden, in 's Heerenberg, hadden
de dames zoveel genoten dat ze zich-
zelf onderweg maar op een ijsje trak-
teerden bij Palestra. Maar, volgens de
dames zijn de thuisoverwinningen te
danken aan de krachtige soep van An-
nie Holsbeeke en heeft vooral dat het
kampioenschap tot gevolg gehad. Aan
gezelligheid geen gebrek bij dit team.
Tenslotte werd de competitiecommis-
sie bestaande uit Christiaan Brink-
horst, Christine Lam, Dolf Klein en
Gerrie Wolterink door voorzitter Nel
Warringa bedankt voor het vele werk
wat deze commissie heeft moeten ver-
zetten.
De afsluitende barbecue zorgde mede
voor een sfeervol einde van de ´Open
Dag´ van de tennisclub.

VTP huldigt kampioenen!

De Vordense tennisclub VTP maakte tijdens de ´Open Dag´ op het tennis-
park van de situatie gebruik door haar kampioenen van het afgelopen
seizoen te huldigen. De nieuwe voorzitter van de club, Nel Warringa, kon
ditmaal twee damesteams en één herenteam feliciteren.

Vlnr Willy Lohuis, Annie Holsbeeke, Hennie Coppiëns en Nel Warringa

Vlnr Linda Huntink, Annet van Til, Janneke van Til en Iris Wassink



GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN
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de keuze is enorm

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

naaimachinespecialist

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

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

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

www.bouwmarkt-heijink.nl

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

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

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICE

Dorpsstraat 103 Tel. (0544) 35 13 19
7136 LJ  Zieuwent Fax (0544) 35 17 94
www.auto-voorhuis.nl
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Op 19, 20 en 21 juni doet de roadshow van
Daihatsu onze showroom aan. Dit betekent
dat ook u de gelegenheid krijgt om in alle
modellen Daihatsu’s een proefrit te maken. 

Daarnaast trakteren we ook nog het milieu.
Want als meest milieuverantwoord auto-
merk compenseren we het eerste jaar de
CO2-uitstoot voor elke verkochte nieuwe
Daihatsu met de aanplant van bomen,
waardoor u met een Daihatsu klimaatneu-
traal auto rijdt.

19 JUNI
13.00–18.00 uur

20 JUNI
10.00–21.00 uur

21 JUNI
10.00–17.00 uur Wie tijdens deze show een auto

koopt krijgt een geheel verzorgd
weekend in landhotel „Am Schloß”
in Hochsauerland.

OP 19, 20 EN 21 JUNI HOUDEN WIJ EEN SPETTERENDE

ROADSHOW MET NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S. DUS

KOM SNEL BIJ ONS LANGS EN MAAK EEN MOOIE DEAL.

LAAT U UITGEBREID INFORMEREN OVER AL ONZE

AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN. LAAT DEZE KANS

NIET VOORBIJGAAN!
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Landhotel „Am Schloß”
Kreisstraße 2
59939 Olsberg-Gevelinghausen

Ook tijdens de Roadshow alle dagen aanwezig 

LEXUS ARNHEM met diverse modellen, o.a.:

• Lexus IS

• Lexus GS 450 hybride

• Lexus RX 400 h

DAIHATSU ROADSHOW

Wij serveren u gratis Sauerlandse lekkernijen 
op vrijdag 20 juni vanaf 15.00 uur en zaterdag 21 juni 

bij Autobedrijf Voorhuis

Lexus Arnhem
Tiemens autobedrijf
Ringoven 13
6826 TP Arnhem
Tel. (026) 384 24 00
www.lexus-arnhem.nl

HARD
BROODJE

NU 3 VOOR

€ 1.00

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 24 juni.

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

ACHTERHOEKSE
APPELVLAAI

KLEIN 
€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

VIKORN, 
LEKKER DONKER

BROOD MET 
VEEL VEZELS

DEZE WEEK

€ 1.95

PER STUK

K a p s a l o n :
Knippen dames en heren
Kleuren
Permanenten
Feestkapsels enz.

S c h o o n h e i d s s a l o n :
Gelaatsbehandelingen dames en heren 
Maria Galland huidverzorging
Flitslamp ontharing
Feest make-up enz.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423
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Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

HERINNERINGS-BOEK
INVITATIES

CONSUMPTIE-BONNEN

Jubileumfeest?
het drukwerk verzorgen wij graag

DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

OPEN:

ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur

vrij. 8.00 - 21.00 uur

zat. 9.00 - 16.00 uur

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

De beste kwaliteit

tegels, tegen de

LAAGSTE

PRIJS.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

www.betti
ngre

ss
ing.nl

VOORRAAD

±50.000 M
2

meubelhal

Meubels tegen echte

Ak-zie prijzen!
Alles direct leverbaar

Tevens inruil meubelen

Geopend:
Vrijdag: van 13.30 tot 21.00 uur

Zaterdag: van 09.30 tot 17.00 uur

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

Tel.: 06-54317355

Open Huis
Zaterdag 5 juli  2008 

van 14:00 tot 17:00 uur

• Touch for Health
• Ayurvedische massage
• Sabaaydi massage
• Bach Bloesem Remedies

- Er worden demonstraties gegeven in Touch for Health spiertesten
- U kunt kennis maken met de Ayurvedische Massage met warme olieën en de Sabaaydi Massage 

met kruidenstempels
- U krijgt een volledig overzicht van de Bach Bloesem Remedies die geschikt zijn voor 

evenwicht in lichaam en geest

Praktijk voor kinesiologie DORINE
De Heurne 49
7255 CK Hengelo Gld. BATC beroeps registratie nr.: BR-0995
Tel. 0575 - 463122 AGB zorgverleners code: 90035852

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Internet: www.weevers.net

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een freelance

Webdesigner m/v

Ervaring met HTML, CSS, CMS en Photoshop is gewenst. De werkzaamheden worden

bij voorkeur op het bedrijf uitgevoerd, maar het werken vanuit huis behoort ook tot de

mogelijkheden.

Wij zoeken iemand die past in een gemoedelijke sfeer en houdt van openheid.

Wekt deze advertentie jouw interesse? 

Stuur ons je sollicitatie en CV t.a.v. de heer R.H. Hendriksen.

Wij zijn voor jouw sollicitatie natuurlijk ook bereikbaar via e-mail: 

vacatures@weevers.net

Weevers Net is een klein IT-bedrijf en maakt voornamelijk websites. De hoofdvestiging

is Drukkerij Weevers. Dit is een middelgroot grafisch bedrijf met ruim 60 medewerkers,

ISO 9001, FSC en milieu gecertificeerd. Naast deze hoofdvestiging in Vorden hebben wij

een ontwerpstudio in Zutphen, een kleinere drukkerij in Lichtenvoorde met een filiaal

in Groenlo en twee verkoopkantoren in Ruurlo en Zelhem.

Wie wil ons tijdelijk ondersteunen
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Vandyck Royal, Vossen
en Linolux

Effen en gestreepte baddoeken
in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu2 voor12,00
70/140 van 14,95 p/st. nu 9,95
washand van 2,25 p/st. nu 1,80

HOESLAKENS KUSSENS
Cinderella 100% katoenen

hoeslakens
in vele kleuren

80/200 van 13,95 voor 10,95

90/200 van 14,95 voor 11,95

90/220 van 15,95 voor 12,95

140/200 van 21,50 voor 14,95

160/200 van 22,95 voor 17,95

180/200 van 27,95 voor 19,95

180/220 van 29,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks nu 9,90

Cinderella lakens
100% katoen

160/260 van 16,95 voor 12,95

200/260 van 24,95 voor 19,95

240/260 van 27,95 voor 21,95

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/210-220 van 16,95 voor 11,95

140-160/200 van 19,95 voor 15,95

180/200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed XL van 29,95 voor 24,95

Satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

80/200 van 23,95 voor 19,95

80/200 van 24,95 voor 21,95

140/200 van 34,95 voor 28,95

160/200 van 39,95 voor 32,95

180/200 van 42,95 voor 35,95

slopen 60/70 p/st. nu 12,50

Perkal hoeslakens
van egyptische gekamde katoen

80/200 van 31,95 voor 17,95

80/210-220 van 34,95 voor 19,95

90/200 van 34,95 voor 19,95

90/210-220 van 38,95 voor 22,95

140/200 van 44,95 voor 26,95

160/200 van 49,95 voor 29,95

180/200 van 54,95 voor 32,95

180/210-220 van 58,95 voor 34,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 19,95

2 pers. van 42,95 voor 27,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

Synthetisch hoofdkussen gevuld
met hollevezel en voorzien van rits,
100% katoenen tijk.

van 22,50 nu 14,95

Synthetisch kussen gevuld met luxo-
rel en een katoenen tijk, anti-aller-
gisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 32,95

nu 22,95 p/st. 2 voor 39,-

Stevig eendenveren kussen
1400 gr. met 100% katoenen tijk.

van 39,95 nu 29,95

15% dons Boxkussen koel, stevig
met opstaande rand.

van 69,95 nu 49,95

Cool Touch kussen anti-allergisch,
tijk met natuurzijde.

van 37,95 nu 2 voor 49,95

Traagschuim neksteunkussen met
wasbare hoes met nekrol.

van 99,- nu 69,-

3 kamer kussen Comfort de luxe
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 79,95

nu 54,95 p/st. 2 voor 99,-

PARTIJ BADJASSEN
Vanaf 19.95

Kinder badjassen vanaf 14,95

Zomer badjassen vanaf 29,95

ZOMER
opruiming

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24,95 Nu 14,95

Vandijck badmat
(Lussenmat) 100%katoen.

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95
55/55 Toiletmat van 14,95 nu 9,95
55/95 Badmat van 22,50 nu 14,95
70/140 Badmat van 39,95 nu 29,95

Prestige badgoed
in vele kleuren zowel gestreept als effen

Washand van 2,95 nu 2 voor 4,00
Gastendoek van 4,95 nu 2 voor 6,00
Handdoek van 10,95 nu 2 voor 15,00
Badlaken van 15,95 nu 2 voor 25,00

DUIZEND DEKBEDSETS
met kortingen tot 70%

1 persoons van 85,- nu vanaf 19,95
2 persoons van 115,- nu vanaf 29,95
Litsjumeaux van 135,- nu vanaf 29,95

KATOEN
(wasbaar)

1 pers. van 49,95 nu 29,95

1 pers. van 54,95 nu 34,95

2 pers. van 79,95 nu 49,95

litsjum. van 89,95 nu 59,95

litsjum. van 99,95 nu 69,95

ZIJDE (vochtregulerend
en wasbaar)

van 54,95 nu 34,95

van 59,95 nu 39,95

van 89,95 nu 54,95

van 99,95 nu 64,95

van 109,95 nu 69,95

90% DONS

(licht en soepel)

van 115,- nu 59,95

van 129,- nu 69,95

van 169,- nu 99,95

van 199,- nu 109,95

van 225,- nu 119,95

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,-
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,-
litsjum. 240/200 van 95,- voor 59,-
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,-

Partij dekbedden
Sythetische 4-seizoenendekbed
BODY COMFORT met Treviravezel
60º wasbaar.
1 pers. 140/200 van 139,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 159,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 199,- voor 99,-
litsjum. 240/200 van 239,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 129,-

1 persoons 4-seizoenen 90% dons
140/200 dekbedden van 169,-

nu slechts 99,95

1 persoons 4-seizoenen 90% dons
140/200 van SUPERKWALITEIT
POOLSE DONS van 299,- voor 179,-

1 persoons 90% dons enkel
140/200 van A KLASSE dons
van Yves Delorme van 329,- voor 199,-

BADGOED

DEKBEDSETS

ZOMERDEKBEDDEN

DEKBEDDEN
Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.

1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-

Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,-

Donzen dekbedden
65% eendendons 4-seizoenendekbed.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-

4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 379,- voor 199,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 219,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 299,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 359,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 399,-

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino va. 4,95

Halflinnen theedoeken NU 3,95

Linnen glazendoek NU 4,95

Ovenwanten Elias 2 voor 7,95

Pannenlappen Elias 2 voor 3,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-
Keukenschorten vanaf 9,95 p.st.

STRANDLAKENS
Keuze uit wel 100 dessins

Strandlakens
vanaf 19,95

Kinder strandlakens
vanaf 9,95

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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