
Dinsdag 23 juni 2009
71e jaargang no. 16

De ‘kleinste‘ jeugd vermaakte zich pri-
ma op een groot luchtkussen en in de
zweefmolen. Een poosje geduldig
wachten, alvorens men in een clown,
een tijger of een poes kon worden
geschminkt, de jongens en meisjes
hadden het er graag voor over. Zo trots
als een pauw stapten ze daarna par-
mantig rond. Een gouden greep van
de organisatie om de theatergroep
‘Warboel’ in de feesttent te laten optre-
den. Het leuke van ‘Warboel’ het feit
dat de kinderen bij vrijwel alle acts
daadwerkelijk werden betrokken. Zo
mocht men naar hartelust drummen,
toeteren, kortom muziek maken ! Een
prachtige afsluiting het oplaten van de
prachtig gekleurde ballonnen. En dan
ook nog de geste van de VOV (Vordense
Ondernemers Vereniging) die de kin-
deren gratis patat met ranja aanbood.

Kindermiddag 'Midzomerfeest'
Het ‘Midzomerfeest’ in Vorden be-
gon zaterdag met een kindermid-
dag. Enkele honderden kinderen
kwamen naar de weide bij kasteel
Vorden waar de Stichting Evene-
menten Vorden (STEVO) letterlijk
haar tenten had opgeslagen.

Genieten in de zweefmolen.

De mooiste molentekening is gemaakt
door Michelle Beeftink (6 jaar) uit
Vorden. Zij heeft afgelopen zaterdag
haar prijzen, een mooie Bronkhorster
Molen Puzzel, een boekenlegger en
een molenkleurboekje, gekregen van
molenaar Bertie Blok.

Michelle maakt mooiste
molentekening

Vanwege de Nationale Molendag
2009 werd bij de Bronkhorster
Molen, aan de Spaensweertweg tus-
sen Bronkhorst en Steenderen, een
tekenwedstrijd uitgeschreven.

Michelle Beeftink staat op de molenwiek naast molenaar Bertie Blok.

Ballonnen oplaten.

Het Gelders Fanfare Orkest geldt als
een van de beste fanfareorkesten in
Nederland en bestaat uit ruim zestig
muzikanten uit heel Gelderland. Op 2
augustus a.s. zal het GFO deelnemen
aan het prestigieuze Wereld Muziek
Concours in Kerkrade en in de aan-
loop daar naartoe heeft het een aantal
zogenaamde try-out concerten op het
programma staan. Voor een van die
concerten heeft het Union benaderd.
Voorzitter Erik Biesemaat: "Toen het
GFO ons vroeg voor een gezamenlijk
concert hoefden we niet lang na te
denken. Het orkest is toonaangevend
in Nederland en inmiddels ook daar-
buiten en we beschouwen het als een
eer dat men met ons wil optreden.
Voor ons is het daarnaast een bewijs
dat ons niveau van musiceren ook in
bredere kring wordt opgemerkt. Ik
denk dat het een unieke gelegenheid
is voor muziekliefhebbers in deze om-

geving om een geweldig mooi concert
te kunnen beluisteren. Temeer omdat
28 juni de eerste keer wordt dat het
GFO het gehele programma dat men
ook in Kerkrade zal uitvoeren, dus
met Eric Vloeimans en Vocalise ten ge-
hore brengt." Op het programma van
het GFO staat uiteraard het verplichte
werk dat alle fanfares in de concertaf-
deling in Kerkrade moeten uitvoeren,
Brass van de componist Alexander Co-
mitas. Daarnaast heeft het GFO een
compositieopdracht verstrekt aan de
Nederlandse componist Martin Fond-
se. Hij schreef voor hun en Eric Vloei-
mans het swingende werk Pedra Gran-
de - O Canto da Cigarra. Optreden met
een orkest van dergelijke allure zal on-
getwijfeld ook het beste in Union naar
boven halen. De muzikanten van Uni-
on zijn al weken hard aan het werk
om er ook van hun kant een mooi con-
cert van te maken. Zij spelen o.a. van
de Zwitserse componist Paul Huber
het werk Der Dämon. Dat ook zij kun-
nen swingen zal blijken uit de werken
Fanfare and Funk en Arctic Funk. Mar-
cel Voskamp zal op euphonium sole-
ren in Fantasy van de Engelse compo-
nist Philip Sparke.
Het concert wordt gehouden in sport-
hal "de Pol"in Zelhem.

Union geeft concert met
Gelders Fanfare Orkest
Op zondagavond 28 juni a.s. geeft
muziekvereniging Union uit Zel-
hem een concert met het Gelders
Fanfare Orkest (GFO). Hieraan
wordt verder nog meegewerkt door
de bekende jazztrompettist Eric
Vloeimans met combo en het ge-
mengd koor Vocalise uit Ede.
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Elke dag een reden om naar
Plus te gaan!

•  Spareribs hele kilo nu € 5.00
•  Barbecueworst10 stuks nu € 5.98
•  Broccoli 500 gram € 0.49
•  El Descanso,

2e fles wijn GRATIS

Bij een besteding van minimaal € 25,00
aan boodschappen, elke donderdag:

Krat bier naar keuze voor slechts € 8.83
(max. 2 kratten)

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

�De Stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 59) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel.afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nrs. 0575-551486 en
0651380097.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 28 juni 10.00 uur ds. J. ter Avest uit Silvolde. 19.00
uur Gezamenlijke zangdienst “Vorden zingt”  in de Dorps-
kerk, ds. R.J. Perk uit Velp

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 juni 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg, bevestigen
ambtsdragers, afscheid kindernevendienst . 19.00 uur Geza-
menlijke zangdienst “Vorden zingt”  in de Dorpskerk, ds.
R.J. Perk uit Velp

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 juni 10.00 uur ds. Marianne Benard

R.K. kerk Vorden
Zondag 28 juni 10.00 uur Woord- en communieviering,
mmv Cantemus Domino

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 27 juni 17.00 uur Eucharistieviering, Herenkoor
Zondag 28 juni 10.00 uur Woord- en communieviering,
Dameskoor

Tandarts
27/28 juni W.A. Houtman, Vorden tel 0575 – 55 22 53
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur

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 optima-
le 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 spreekuur op
de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 02 50. 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).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Zelhem; Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden;
P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Zelhem.
voor meer informatie en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Eppink & Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers
Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstre-
ken. 
Tel. (06) 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: geslo-
ten; 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 Stedendrie-
hoek 
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 maan-
dag, 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 Vor-
den, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
huisarts is niet noodzakelijk.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Volledig gemeubileerde
bungalow te huur bij Nieuw-
Heeten, aan voet Holterberg.
3 slaapkamers. woonkamer,
keuken, tuin, bad etc. 500 eu-
ro. Voor langere tijd te huur.
Voor info, foto's of even 
bekijken mail: 
mpoort@hotmail.com of bel:
06-22518608 fam. Poort

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

�Deldense buurtver. org. op
Zondag 5 juli de 21e Vorden-
se Klootschietmarathon. 10
km voor straten, bedrijven,
families, enz. Klassen: He-
ren, gemengd. Dames: vrije
klasse. Aanvang 10.00 u. Re-
creanten 6 km, aanvang
11.30 u. Start en info voor
zat. 4 juli 20.00 u. bij D. Re-
gelink, 0575-551328.

�Vrijdag 10 juli Deldens to-
neel "Bospeen en blinde vin-
ken". Aanvang 20 uur. Fam.
Scheffer, Nieuwenhuisweg 1,
Vorden.

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

Alleen op afspraak.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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
24 t/m 30 juni 2009 

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 24 juni
Minestronesoep/Karbonade 'De Rotonde' met aardappelen
en groente.

Donderdag 25 juni 
Bami pangang in zoetzure saus met nasi en rauwkostsalade
en zuurgarnituur.

Vrijdag 26 juni 
Mosterdsoep/Pangafilet op Oosterse wijze met rijst en groente.

Zaterdag 27 juni (alleen afhalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkostsalade/
ijs met slagroom.

Maandag 29 juni 
Champignonsoep/Huisgemaakte gehaktbal met gekookte aard-
appelen en jus, lentesalade.

Dinsdag 30 juni   
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/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

MUZIEK
DANS

THEATER
Het nieuwe cursusaanbod vind je op:

www.muzehof.nl
of bel voor een brochure:

0575-515350

Bert van Genderen kkoopt
enn haalt uww boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

�Toiletwagen verhuur 3 da-
mes wc, en heren 3 urinoirs
plus 1 wc inl: fliwi@chello.nl
of 06-50976358.

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

Vlaai v/d week

Appel-citroenvlaai € 6,55
6-8 personen 

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Weekaanbieding

•Slagroomschnitt 
met aardbeien € 6,95

•Ontbijtkoek € 1,50
aanbiedingen geldig van di 23 juni t/m za 4 juli

�Vanaf 8 juni ben ik verhuisd
van Appingedam (Gronin-
gen) naar Vorden. Marije
Rietman

�Te koop: NIEUWE AARD-
APPELEN. Vers van het
land: Bloemkool, spitskool,
broccoli, sla, andijvie, rode
bieten en peulen. Prei-, sla-
en andijvieplanten. Rode-,
witte-, spruit-, broccoli-, spits-
en bloemkoolplanten. André
Snellink, Bekmansdijk 4, Vor-
den, tel. 0575-556876.

�Gaat uw zoon/dochter in
Utrecht studeren? Hebt U al
berekend wat 6 jr. kamerhuur
kost? U hebt een alternatief
wanneer U onze woning
koopt en deels verhuurt (3
vrije kamers) Inl. 0544-
373223 of 06-22031899

�Ze zijn er weer nieuwe
aardappelen, Frieslanders
uut Vorden. Tevens verko-
pen we uien, varkensvlees
en bbq-vlees. Woensdags
gesloten. Fam. Scheffer,
Nieuwenhuisweg 1, Vorden
(Delden). Tel. 0575-551333.

�Zondag 28 juni fietspuzzel-
tocht voor jong en oud. Af-
stand ca. 20 km. Starten tus-
sen 13.00-14.30 uur bij 't Wa-
pen vh Medler. Zie ook:
www.medlerfeest.nl

�Zondag 28 juni fietspuzzel-
tocht voor jong en oud. Af-
stand ca. 20 km. Starten tus-
sen 13.00-14.30 uur bij 't Wa-
pen vh Medler. Zie ook:
www.medlerfeest.nl



Cadeau-tip

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

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 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

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

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

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Vuurtje stoken?
Waar ga je naartoe voor een 
barbecue met vrienden of familie?
Naar de Keurslager natuurlijk. 
Want daar is het beste vlees en het
meest gavarieerde aanbod te vinden.
Alles even aantrekkelijk geprijsd.
Betaal deze week bijvoorbeeld maar

€ 6,- voor 4 gemarineerde Speklappen en 4 BBQ-worsten.
Daar word je vanzelf vrolijk van. Weer of geen weer.

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

4 gem. Speklappen +
4 BBQ-Worstjes samen € 6.00

SPECIAL

Wave 100 gram € 1.60

VLEESWARENKOOPJE

100 gr. Grillham +
100 gr. Boterhamworst

samen € 2.79

TIP VAN DE KEURSLAGER

Tartaartjes
4 stuks € 3.98

MAALTIJDIDEE

Lasagne
500 gram € 4.98

Onze liefde heeft 
handjes en voetjes gekregen 

Daphne
15 juni 2009 om 02:32 uur.
Ze weegt 3210 gram en is 52 cm lang.

Erik en Joanne

‘t Höfke 11
7225 NK Olburgen

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Telefoon 0575 – 45 20 20 
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers: 
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve 

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen 
website: www.eppinkruiterkamp.nl 
e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl 

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van
belangstelling en medeleven te hebben ontvangen
na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en
schoonvader

Harmen Hendrik Bosch
Herman

Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Uit aller naam:
R. Bosch-Bielderman

Vorden, juni 2009

Na een werkzaam leven is, na een periode van af-
nemende gezondheid, rustig van ons heengegaan 
onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder 

Hanna Uenk-Hakken 
sinds 29 december 2006 weduwe van 

Willem Uenk 

✶ Ruurlo, † Groenlo,
15 september 1928 21 juni 2009 

Onze dank gaat uit naar de Molenberg,
afd. Oosteresch te Groenlo,

voor de liefdevolle verzorging. 

Ruurlo: Coba Kerkwijk-Uenk 
Johan Kerkwijk

Ruurlo: Betsie Uenk †

Hengelo (Gld.): Janny Bulten-Uenk 
Ben Bulten 

Klein- en
achterkleinkinderen 

Correspondentieadres: 
J.W.J. Kerkwijk-Uenk 
‘t Rikkelder 209 
7261 EB Ruurlo 

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitgeno-
digd, zal plaatsvinden op vrijdag 26 juni om 
12.30 uur in de aula van crematorium Slangenburg,
Nutselaer 4 te Doetinchem. 

Hier kunt u van 12.10 tot 12.20 uur afscheid van
haar nemen. 

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer van het crematorium. 

Indien u geen persoonlijk bericht mocht hebben
ontvangen, gelieve dan deze advertentie

als zodanig te beschouwen.

Dag lieve

Oma Hanna

We zullen je missen.

Rianne en Geert
Lars

Hans
Bianca en Wouter
Joanne en Remon

In alle rust is heengegaan onze allerliefste en zorg-
zame moeder, oma en schoonmoeder

Boudy Muller-van Wijngaarden
weduwe van Dr Ir Herman Muller

* Karachi † Lochem
24 december 1915 18 juni 2009

Bussum: Sacha de Jong-Muller
Simen de Jong
Eljin 
Lisa 

Hengelo (Gld.): Eva Muller

Correspondentieadres: 
Rostocklaan 11
1404 AD  Bussum

De crematieplechtigheid heeft op 21 juni in besloten
kring plaatsgevonden.

Trots en heel gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochter

Faylinn
Maria

Geboren op 17 juni 2009.
Zij weegt 3720 gram en is 54 cm lang.

De trotse ouders zijn:
Ferdy en Mariëlle Klein Brinke-Peters

Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden

Onze dochter en zusje

Lotte
is geboren op 12 juni 2009, weegt 3055 gram en
is 48 cm lang.

Trotse Ouders: Ruben & Petra Bleumink
Grote broer: Stijn

Lammerhof 36
7232 AW  Warnsveld
Tel. 0575-573920
E-mail: p.bleumink2@kpnplanet.nl

Langs deze weg willen we iedereen bedanken, voor
de belangstelling, de steun en de vele kaarten.
Zij maken de leegte en het gemis niet minder, maar
zijn voor ons een grote steun na het overlijden van
onze lieve moeder en oma

Annie Rutgers-Boerkamp

Kinderen en kleinkinderen

Dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, geven
wij u kennis dat heden geheel onverwacht van ons
is heengegaan onze zorgzame moeder en oma

Bertha Hermina Nijland-Wullink
weduwe sinds 13 maart 1983 van Herman Nijland

op de leeftijd van 84 jaar.

Zelhem: Martin Nijland
Alie Nijland-te Veldhuis

Hengelo (Gld): Rudi Nijland
Wilmy Nijland-Doornink

Zelhem: Henk Nijland
Jannie Nijland-Abbink

en kleinkinderen

21 juni 2009 
Hengelo (Gld), Steintjesweide 13

Correspondentieadres:
Ardinckhoek 18, 7021 EZ Zelhem

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
donderdag 25 juni van 19.30 tot 20.00 uur in de au-
la van "Ons Huis", ingang Bleekstraat.

De begrafenis zal op vrijdag 26 juni in besloten
kring plaatsvinden.
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Jopie Leenhouts (1960) en Roos (9 jaar) en Linde (13 jaar) 

uit Utrecht logeren bij Miene B&B in Zutphen. Ze gaan 

regelmatig met vakantie en zijn hier voor het eerst. Jopie 

Leenhouts: ‘Het is een schattig stadje en een mooi huis. 

De ruimte en rust vind ik zeer opvallend. We deden 

gisteravond gezellige spelletjes met de kinderen.’

De provincie Gelderland ondersteunt toeristische 

Hanzelogies om het toerisme in Gelderland te stimuleren. 

Deze kleinschalige accommodaties bieden overnachtingen 

in karakteristieke panden in Hanzesteden aan de IJssel. 

Je kunt er overnachten in Hanzestijl. Dat kan op 25 plaatsen 

in Oost-Nederland. 

Meer informatie op www.hanzelogies.nl.

‘Ruimte en rust vind ik zeer opvallend’

Goed rijgedrag is een kwestie van 

opletten en gezond verstand. Dat 

is geen kwestie van belonen of 

straffen maar vaak van duidelijke 

regels en inzicht. En al helemaal 

geen zaak voor de provincie!

Alex Mink, fractie SP

De VVD vindt dat het eerder aan de 

overheid is mensen te stimuleren 

in het goede, gewenste gedrag, 

dan verkeerd of storend gedrag 

te beboeten. Alles biedt voor- en 

nadelen voor elk individu. Alleen 

in het algemeen belang stuurt de 

overheid, dat lijkt me VVD-beleid. 

Minder regels, minder betutteling! 

Maar liberaal.

Johan Houwers, fractie VVD

Reageer op gelderland.nl/stelling
stelling

Goed rijgedrag, 
beboeten of belonen?

‘Zand gaat overal tussen zitten’

‘Autorijden is kijken, kijken, kijken!’

Op 15 juli reikt de provincie Gelderland prijzen uit aan automobilisten 

met goed rijgedrag. 

Dat goede gedrag is geconstateerd tijdens snelheids- en alcohol-

controles. Wie een controle goed doorstaat krijgt een brief met 

complimenten thuis en bovendien een kanslot. Daarmee kun je een 

TomTom winnen en heel veel andere prijzen. Deze actie is het gevolg 

van een Gelders onderzoek of belonen helpt om gedragsverandering 

te bereiken in het verkeer. Het ROVG van de provincie Gelderland en 

de politie willen vooral bekijken of deze proef jonge automobilisten 

aanspreekt. Zij zijn immers de weggebruikers die veel meer kans 

maken op een ernstig ongeval. Een van de gecontroleerde 

automobilisten is Chantal Balfoort (1972): ‘Ja, ik heb een Zwitsers/

Franse jongensnaam.’ Hij is vracht wagenchauffeur van beroep en 

maakt veel kilometers: ‘In een vrachtauto zie je pas goed hoeveel fouten 

mensen in het verkeer maken. Rijden is kijken, kijken, kijken.’ Hij 

vindt een beloning voor goed rijgedrag wel aardig, maar het is niet 

nodig: ‘Ik rijd nooit te hard en laat mensen ook oversteken.’

Meer informatie op www.rovg.nl

Actie voor een beter klimaat 2009

Hedendaagse Gelderse kunst

Welke buurt, straat of collectief heeft het beste, uitvoerbare 

plan om de straat en de directe omgeving zo klimaatbestendig 

mogelijk in te richten? De provincie Gelderland houdt in 2009 

opnieuw een wedstrijd voor plannen waarmee het klimaat beter 

af is. Voor de uitvoering ervan is 10.000 euro beschikbaar. 

Doe mee en ga naar www.gelderland.nl/klimaatparels.

In het provinciehuis loopt nog tot 7 juli SHAPE, de expositie in 

verband met de Mode Biënnale. Van 9 juli tot 30 augustus is er 

een nieuwe tentoonstelling: hoogtepunten uit de aankopen voor 

de provinciale kunstcollectie. Het doel van het kopen van kunst 

is voor de provincie altijd hedendaagse Gelderse kunstenaars te 

stimuleren. Het hangt in de openbare ruimte en in de kantoren. 

Ieder jaar komt er werk bij, waardoor de grootste verzameling 

van hedendaagse Gelderse kunst is ontstaan. Er is werk te zien 

van o.a. Barend van Hoek, Berend Hendriks en Jaap Kroneman. 

De expositie is te zien tijdens werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Kulturhus De Zandloper in Bergharen is tot 

stand gekomen met een flinke subsidie van de 

provincie Gelderland. Om aan de naam voor 

het multifunctionele gebouw met basisschool, 

kinderopvang en verenigingen te komen, is een 

prijsvraag uitgeschreven. Loraine van Meegen 

(1994) won de prijs. Zij zit op het Maas Waalcollege 

in Wijchen en komt regelmatig in de Zandloper 

voor de bibliotheek. Loraine: ‘Met mijn ouders heb 

ik lang over de naam nagedacht. Bergharen is op 

zand gebouwd. Zand gaat overal tussen zitten en 

een loper geeft toegang tot alles. Dat vond ik wel 

een mooie naam.’

Meer informatie op www.kulturhus.nl

Chantal Balfoort maakt kans een TomTom te winnen door goed rijgedrag

Loraine van Meegen bedacht een passende naam voor Kulturhus Bergharen

Uit de Farmer Serie van Louise te Poele 

Hanzelogies stimuleren het kleinschalige toerisme in Gelderland

Fotografi e Marco Vellinga, Oosterbeek

stelling verkeer en vervoer actueel

actueel

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl
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KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Uitdagend bouwen.
Als u een nieuw huis gaat bouwen moet dat

uw nieuwe thuis worden, gebouwd en ingericht 

volgens uw smaak en wensen. Daarom bouwt 

Bruggink geen standaard woningen. Wij nemen

u al het werk uit handen, van eerste schets

tot oplevering. Meer informatie vindt u op

onze site: www.bruggink-bv.nl.

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

PELGROM - HUMMELO

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

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

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een 
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen 
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken. 
Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie en onderhoud sluiten soepel 
aan bij de specifieke wensen van de 
opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Almenseweg 35a • 7251 HN  Vorden • Tel.: 0575 - 55 40 01 
www.oldelettink.nl • info@oldelettink.nl

!
Net buiten het dorp Vorden vindt u
Restaurant ‘t Olde Lettink. Of u nu wilt
genieten van een vers kopje koffie, een
lunch of diner... bij ons voelt u zich thuis!

Uw smaak, Onze sfeer DAGMENU’S OM ZELF 

SAMEN TE STELLEN!

U eet bij ons een 

3-gangen menu

al vanaf € 12,75
(alleen op doordeweekse dagen)

             Vorden                                                     Zelhem

ROMMEL } 
BOEKEN  }   MARKT  
KLEDING } 
 

 
 

28 juni 
Sportvelden Halle 

11.00 uur 
80 kramen 



Bram blijft er ‘nuchter‘ onder en zegt:
‘Prachtig allemaal, echter EK en Olym-
pische Spelen is voor mij absoluut
geen heilig doel. Mijn doel is eigenlijk,
mocht ik over een aantal jaren met de
wedstrijdsport stoppen, ik dan het ge-
voel heb dat ik alles wat in mijn ver-
mogen heeft gelegen, er ook heb uit-
gehaald. Zo kijk ik trouwens ook terug
op de NK titel in 2007. Echt, een mooie
ervaring, ik heb daarna een poosje ‘op
een wolk‘ geleefd, maar wat geweest
is, is geweest’, zo zegt hij. Begin 2008
raakte Bram Rouwen flink gebles-
seerd. 

Een periode van kommer en kwel brak
aan, hij viel van de ene blessure in de
andere. De ‘laatste‘ blessure bleek de
ergste. Bram: Op gegeven moment had
ik tijdens het hardlopen het gevoel dat
ik bij het landen door mijn been zou
zakken. Een MRI scan wees uit dat ik
een stressfactuur (scheurtje) in het bot
van het kuitbeen had opgelopen. Door
het lopen komt er veel kracht op de
spieren, het been en het bot en dan
kan er zo’n blessure ontstaan. Het
moet door rust genezen. Zo heb ik vo-

rig jaar vanaf april tot eind augustus
niet meer gelopen. Wel veel gefietst.
Onder begeleiding van mijn coach en
trainer Herman IJzerman ben ik in
het najaar weer heel rustig bij Hanze-
sport (de club van Bram, red) gaan trai-
nen. Herman is een geweldige coach
die mij door en door kent, zo compli-
menteert Bram.

In april van dit jaar, de eerste tekenen
van herstel. Bram Rouwen won in Vor-
den tijdens de Achtkastelen- loop de
tien kilometer. De tijd van verder trai-
nen en testen brak aan. Om te kijken
waar hij op dit moment ‘staat ‘ nam
Bram Rouwen vorige week zaterdag-
avond in Utrecht deel aan een wed-
strijd over drie kilometer. Bram: ‘Dat
ik daar derde werd, deed me niet zo-
veel, wel dat ik gedurende de gehele
race nergens last van heb gehad. Geen
blessureleed, echt dat voelde fantas-
tisch. Overigens past het lopen van dit
soort afstanden prima in het trai-
ningsschema van de 1500 meter’, zo
zegt Bram Rouwen. Deze afstand blijft
voor hem het ‘nummer‘ voor de ko-
mende jaren. ‘Wellicht dat ik mij daar-

na concentreer op de tien en 15 kilo-
meter. De 1500 meter is een sleutel-
afstand, daarna kun je gemakkelijk
overgaan naar de 5 kilometer’, aldus
Bram. De komende maanden fungeert
hij als ‘haas‘ voor het Running- team
van zijn club Hanzesport In dit team
zitten junioren A, die aan het begin
van een hopelijk succesvolle carrière
staan. Nog onlangs heeft Bram Rou-
wen in Heerde tijdens een drie kilome-
ter race als ‘haas‘ voor Vincent Maalde-
rink gefungeerd. Het doel voor Vin-
cent was om een tijd van 9 minuut en
24 seconden te realiseren. Wel Bram
deed zijn werk voortreffelijk, waar-
door Vincent Maalderink in staat was
om 9.23.45 te lopen. Dus opdracht vol-
bracht !

Bram Rouwen ziet het ‘haas-zijn‘ te-
vens als een belangrijke training voor
zich zelf. Het is twijfelachtig of hij de-
ze zomer nog meer wedstrijden zal lo-
pen. ‘Alleen als het in mijn trainings-
schema past. De NK sowieso niet, dit
kampioenschap komt voor mij te
vroeg. Eigenlijk wil ik de komende
maanden goed ‘belastbaar‘ worden
om vervolgens de komende winter de
basis te leggen voor een goed seizoen
2010. Om de limiet voor de EK in Bar-
celona te halen moet ik de 1500 meter
in 3.39 lopen. Mijn persoonlijk record
is thans 3.48. Het moet mogelijk zijn
om deze negen seconden te overbrug-
gen’, zo zegt een optimistische Bram
Rouwen. Ter informatie, de snelste tijd
in dit prille seizoen (3.44) is tot dusver
gelopen door Guus Jansen.

In 2010 Europees kampioenschap atletiek

Bram Rouwen hoopt op deelname
op de 1500 meter

De 24 jarige Bram Rouwen uit Vierakker, komt zo langzamerhand weer in
‘goede doen ‘. In 2007 (om precies te zijn op 1 juli 15.15 uur !) werd Bram in
het Olympisch stadion in Amsterdam Nederlands kampioen op de 1500
meter hardlopen. Een fantastische prestatie ! Bram heeft niet lang van
zijn triomf kunnen genieten, want kort daarna raakte hij geblesseerd met
als gevolg een verloren seizoen 2008. Intussen is hij alweer zover hersteld
dat hij voorzichtig uitkijkt naar het Europees kampioenschap atletiek
dat in 2010 in Barcelona zal worden gehouden. Hij hoopt daar op de 1500
meter te kunnen starten en wat nog mooier zou zijn: in 2012 de Olympi-
sche Spelen in Londen als atleet mee te maken!

Naar Barcelona en Olympische Spelen?

Dit is dé gelegenheid om vrijblijvend
kennis te maken met helend tekenen
en schilderen. Na een kleine teken/
schilder-ervaring kun je in een per-
soonlijk gesprek met Josée aangeven
waar je voorkeur naar uitgaat. Er ligt
informatie over alle cursussen die van-
af 1 september gaan beginnen, met
uitgebreid voorbeeldmateriaal. 

Je hoeft niet te kunnen zingen of teke-
nen om aan te schuiven bij atelier

Amare. We werken holistisch; dit
houdt in dat alle zintuigen worden
aangesproken en je naast het werken
met verschillende materialen ook met
stem en lichaam bezig bent. Het eind-
resultaat is niet het belangrijkste, wel
hoe je naar je resultaat toewerkt en
wat het met je doet. Het plezier en de
creatieve bewustwording staan voorop.

In galerij Amare is vanaf 28 juni t/m 31
augustus een expositie ingericht met
werk van cursisten van Josée. De ten-
toonstelling geeft een goede indruk
van wat er het afgelopen seizoen zoal
in atelier Amare is gedaan. Ben je
nieuwsgierig geworden? Neem dan
een kijkje in de galerij en laat je daar-
na in het atelier meenemen op de
ontdekkingstocht naar de kunstenaar
in jezelf.

Open dag atelier Amare
Vanaf september 2009 wordt er
weer volop getekend, gezongen en
geschilderd in atelier Amare, Kom-
vonderlaan 6 te Vorden onder lei-
ding van tekentaaldocent Josée van
der Staak. Om een beeld te krijgen
van de mogelijkheden is er op zon-
dag 28 juni een open dag.

Schilderijen aquarel en acryl en colla-
ges en objecten van handgeschept pa-
pier. Jeanne Kettelerij-Rodenburg is ge-
boren in Bergschenhoek (Zuid Hol-
land) en momenteel woont en werkt
zij in Tholen.

Vele jaren gaf zij les op een basis-
school. Momenteel geeft Jeanne, naast
haar creatieve werkzaamheden, Ne-
derlands aan allochtonen bij ROC Zee-
land. Zij is getrouwd met Jan Kettelerij
(beeldend kunstenaar). Hij is geboren
en getogen in de Achterhoek. 

Jeanne volgt schilderlessen bij Fran-
cesco Antonietti. Zij schildert in aqua-
rel en acryl. Haar inspiratiebron is de
natuur (o.a. vogels en strand) Naast
haar schilderwerk maakt Jeanne colla-
ges en objecten van handgeschept pa-
pier. De basistechnieken van het pa-
pierscheppen leerde zij van Andrea
Cook. Het papierscheppen betekent
voor haar nieuwe kleuren en structu-
ren ontdekken. Zij combineert hand-
geschept papier veelal met diverse an-
dere materialen en schildertechnie-
ken. 

De inspiratie hiervoor ontleent zij aan
verhalen die mensen haar vertellen.
De collages en objecten die ontstaan
zijn voor Jeanne steeds een ontdek-
kingsreis en een verbeelding van emo-
tie en creativiteit.

NATUURFOTOGRAFIE
Mijn naam is Rob Schmitz, ben 62 jaar
en woon in Vorden. Al vanaf de vijfde
klas lagere school wist ik al dat ik pers-
fotograaf wilde worden. Een opleiding
tot persfotograaf duurde vier jaar en
alle opleidingskosten moesten toen
zelf betaald worden. Deze kosten wa-
ren zo hoog dat ze dat thuis financieel
niet konden opbrengen. Studiefinan-
ciering was er toen nog niet. Daardoor
kon ik helaas deze opleiding niet vol-
gen. Ik heb het hier dan over begin ja-
ren 1960. Het fotograferen bleef en
blijft mij boeien. Al op jonge leeftijd
heb ik het fotograferen door zelfstudie
aangeleerd. In de natuur foto's maken
deed ik toen ook al veel, maar vanaf
begin 2006 ben ik echt begonnen met
natuur- en macrofotografie. Macrofo-
tografie betekent eigenlijk het van
heel dichtbij fotograferen van bijvoor-
beeld insecten, regen-/dauwdruppels,
bloemen, eigenlijk alles wat in de na-
tuur bijzonder is om van dichtbij te fo-
tograferen. Naast het in opdracht foto-
graferen van dieren en mensen is en
blijft natuur- en macrofotografie mijn
grootste passie. Ongeveer vier keer per
jaar heb ik bij mij thuis een foto-expo-
sitie waar ongeveer 45 ingelijste na-
tuur- en macrofoto's zijn te zien. Daar-
naast exposeer ik ook nog regelmatig
buiten Vorden. In galerie de Wehme
(de Delle) hangen enkele (natuur)foto's
van mij, van o.a. landschappen, zons-
ondergang en macrofotografie van re-
gen-/dauwdruppels, insecten. Ook
hangen er enkele kunstzinnige foto's.
Alle foto's heb ik in Vorden gemaakt. 
Kom kijken en geniet.

Twee exposities in
woonzorgcentrum De Wehme
Vanaf 1 juni t/m 1 september han-
gen er twee exposities in de gang
van de Delle 1 t/m 21 van woon-
zorgcentrum de Wehme in Vorden.

Moonyard is een unieke mix van
muzikanten die bewijst dat er nog
steeds bands bestaan die het ver-
schil durven te maken. Bassist Hans
Hoog Stoevenbelt speelt al jaren een
belangrijke rol in de  popmuziek in
de Achterhoek en daarbuiten. Met
wie speelde hij niet? Jo Junk & Hot-
dogs, White Heat, Arthur Comley,
Tim Disney en Long Tall Ernie. Het
zijn slechts enkele voorbeelden van
bands waar zijn groovy basloopjes
het verschil wisten te maken. 'Zangi-

tarist' Arjan Klein Geltink weet met
zijn passievolle zang, eigenzinnige
gitaarspel en 'alles of niets' podium-
presentatie iedere muurbloem aan
het dansen te krijgen. Drummer
Gerton Eijkelkamp speelde o.a. bij
Jelle en de groep Flavium op vele po-
dia in het land. Smaakvolle ritmes
en krachtige beats kleuren zijn spel. 

'Zangitarist' Stef Woestenenk giet
zijn spel in de sound uit de blues en
de sixties. Hij maakt met zijn karak-
terestieke gitaarspel en zang, het
bandgeluid compleet. 

Eind dit jaar brengt de groep haar
eerste opnames uit. Eigen nummers
die laten horen waar de band zich
thuisvoelt: elke plek waar zij samen
met het publiek een prachtige mu-
ziek(avond) beleven! 

Grijp de kans om het mee te maken.
Op vrijdagavond 26 juni speelt
Mooyard in café De Slof in Vorden.
De entree is gratis en vanaf 22.00u
zal de band zorgen voor een afwis-
selende set! Kijk voor meer info op
www.moonyard.nl

Moonyard in café de Slof 
in Vorden
Hans Hoog Stoevenbelt, Arjan
Klein Geltink, Gerton Eijkel-
kamp en Stef Woestenenk. Vier
namen van muzikanten die de
harten van muziekliefhebbers
sneller doen laten kloppen. De
som der delen heet Moonyard.
Een rockband met als basis de
passie voor rootsmuziek. Een sa-
mensmelting van de vrije geest
van de jaren'60 en de power van
de rock. Het kleine van slechts
het liedje en het grootse van
100% energie op het podium.
Vrijdag 26 juni staan ze in café de
Slof in Vorden.

Elske te Lindert uit Oeding (Dld.)
neemt dit eerste concert voor haar re-
kening. Ze bespeelt het fraaie Lohman-
orgel in de Dorpskerk en ze brengt een
speels programma. Zo sluit ze het con-
cert af met zes Valeriusliederen van
Piet Post. De donderdagmiddagcon-
certen beginnen steeds om 15.30 uur
en duren een half uurtje. Toegang is
vrij, wel wordt ter bestrijding van de
kosten een vrijwillige bijdrage aan de
uitgang gevraagd. De Muziekcommis-

sie Vorden organiseert dit seizoen een
elftal donderdagmiddagconcerten. Af-
wisselend orgel solo en orgel plus. De
plussen zijn dit jaar fluit, quatre
mains, sopraan, blokfluiten, bas/bari-
ton en weer sopraan. De enige datum
dat er geen concert is, is op 16 juli. Dit
in verband met de Vordense kermis. Er
is een link met de Sint Walburgiskerk
in Zutphen omdat de meeste concert-
gevers die naar Vorden komen ook een
Marktconcert in Zutphen verzorgen.
Die concerten zijn op de zaterdag van
12.30 tot 13.15 uur in de Walburgis-
kerk. Kijk voor nadere info op
www.muziekdorpskerkvorden.nl en
op www.baderorgel.nl

Toeristenconcerten Dorpskerk
Vorden weer van start
Donderdag 25 juni aanstaande
gaat het eerste donderdagmiddag
toeristenconcert in de Dorpskerk
van Vorden van start.

Wedvlucht vanaf Peronne over een
afstand van circa 340 kilometer. 

Uitslagen: C. Bruinsma 1, 9, 10, 13, 14,
15; Rick Wuestenenk 2, 3, 5, 6, 7, 8, 20;
Marc Tiemessen 4, 16, 18; T.J. Berent-
sen 11; Comb. J. Meyer & Zoon 12;
H.B.M. Hoksbergen 17; R.de Beus 19. 

Wedvlucht vanaf Blois over een
afstand van circa 620 kilometer. 
Uitslagen: H.B.M. Hoksbergen 1, 4; C.
Bruinsma 2, 3; Comb. A en A Winkels
5; Comb. J. Meyer & Zoon 6, 7, 8; M.
Schuerink 9, 13; Marc Tiemessen 10,
14; E. Bruinsma 11; R. de Beus 12.

P.V. Vorden



De Bronckhorster Paardenmeerdaagse
werd georganiseerd door de gemeente
Bronckhorst, het Toeristisch Recrea-
tief Overleg Bronckhorst (TROB) en de
menverenigingen ‘In de reep'n Vorden
e.o.’, ‘In stap en draf’ te Hengelo Gld.
en ‘Onder de zweppe’ Zelhem. Het eve-
nement werd kenbaar gemaakt door
het aanschrijven van verenigingen en
clubs en er werd een doeltreffende in-
ternetsite gelanceerd, www.bronck-
horsterpaardenmeerdaagse.nl. Op het
terrein van De Hietmaat werden elke
ochtend de paarden en karren uit de
trailers gehaald en aangespannen
voor een route van ongeveer 30 kilo-
meter. Gestart kon worden tussen
11.00 en 15.00 uur. 

De Bronckhorster Paardenmeerdaagse
werd vrijdagochtend officieel ge-
opend door burgemeester Henk Aalde-
rink, VVV directeur Henk van der
Wende en Paardenmeerdaagse voor-
zitter Martien Plevier. De eerste stem-

pelkaart werd door de burgemeester
aan de heer Th. Everts uit het Lim-
burgse Sevenum overhandigd. De bur-
gemeester vertelde verheugd te zijn,
dat de leden van de TROB Paarden, na
het wegvallen van de Achterhoekse
Paardendagen in Zelhem met het idee
kwamen om een Paardenmeerdaagse
te organiseren. “Het mooie is ook, dat
meer disciplines ervan meegenieten,”
legt hij uit. “Want de deelnemers
boekten hotels met stalling, of verblij-
ven op een camping in de buurt.” De
deelnemers waren eveneens enthou-
siast. 

De heer Th. Everts uit Limburg reed al
jarenlang de meerdaagse in Epe, waar
overigens jaarlijks zo’n 500 deelne-
mers zijn. “Daar hebben we de bossen
nu wel gezien,” vertelt hij. “En omdat
de driedaagse hier in Bronckhorst
voor en in het weekend valt en de rou-
tes zeer gevarieerd zijn, hebben we in-
geschreven.” De eerste route, vrijdag

12 juni, werd verreden in het rivieren-
gebied van de IJssel met de uiterwaar-
den. Gert Hiddink en Wim Kruissel-
brink slaagden erin een schitterend
parcours uit te zetten. Tips om even
aandacht aan te schenken waren het
nieuwe gemeentehuis van Bronck-
horst, het stadje Bronkhorst en de
Bronkhorster Molen en het natuur-
museum aan de Kremersdijk. Jan Slot-
boom was verantwoordelijk voor de
zaterdagroute. Deze ging rond Zel-
hem en over Landgoed ’t Zand, waar
met pijlen en tape de route werd aan-
gegeven. Om af te stempelen werden
de horecagelegenheden Appie Happie
en Pannenkoekboerderij ‘de Heikamp’
aangedaan. De slotdag, zondag 14 juni
werd verreden rond Vorden. Martien
Plevier en Gerrit van Zeeburg schre-
ven een route uit, waarbij ze bij Cam-
ping Kom es An en in het centrum van
Vorden, bij Hotel Bakker, de stempel-
posten invoegden. Zij tipten Tinker-
stoeterij Hof van Ede, Wijngoed Kra-
nenburg en Kasteel de Kieftskamp.

En al was de zondag regenachtig, er
kan teruggekeken worden op een ge-
slaagd evenement. De ruiters en men-
ners spraken vol lof over de routes,
waarbij vooral de afwisseling als posi-
tief werd ervaren.

Bronckhorster Paardenmeerdaagse

Een goede start voor een nieuw evenement: voor de Bronckhorster Paar-
denmeerdaagse schreven in totaal 80 deelnemers in, bijna gelijk verdeeld
over ruiters en menners. De Hietmaat in Hengelo Gld. fungeerde drie da-
gen, 12, 13 en 14 juni jl. als vertrek- en aankomstplaats. Burgemeester
Henk Aalderink overhandigde vrijdagsochtends de eerste stempelkaart
aan de heer Th. Everts uit het Limburgse Sevenum, waarmee hij de offici-
ële opening verrichte.

Burgemeester Henk Aalderink (l.) overhandigde in bijzijn van Henk van der Wende en Martien Plevier de stempelkaart aan Th. Everts als
officiële opening.

Deelnemers van de Bronckhorster Paardenmeerdaagse genoten van de afwisselende routes.

Het Beeldhouwerscollectief is een
groep dames en heren die beelden
(sculpturen) maakt van hout. Zij ge-
bruiken hiervoor tuin- en parkbomen,
zoals de fluweel-, noten- en kersen-
boom, goudenregen, taxus en dergelij-
ke. Zij laten zich inspireren door de
vorm van het hout, de draairichting
en het verschil tussen spint en kern-
hout. Maar er worden ook enigszins
realistische of beelden naar aanlei-
ding van een schets gemaakt. Door de
afwerking kunnen de beelden zowel

binnen als buiten geplaatst worden.
Bij goed weer zijn de beeldhouwers
buiten voor de kapel aan het werk.

Voor Hermien Verholen is tekenen en
schilderen haar grootste hobby. Het
blijft voor haar een uitdaging om met
verschillende materialen en technie-
ken te werken zoals: pastelkrijt, kleur-
potloden, aquarel, acryl enz. De wer-
ken zijn realistisch, de onderwerpen
zeer uiteenlopend, de kleuren spre-
kend maar soms ook terughoudend.
Dit alles geeft haar werk veel variatie.

De expositie in de Kapel van Bronk-
horst is te bekijken van zaterdag 20
t/m vrijdag 26 juni aanstaande, dage-
lijks van 10.00 tot 18.00 uur.

Expositie Kapel van Bronkhorst

Houtsculpturen en schilderijen
Van zaterdag 20 t/m vrijdag 26 juni
aanstaande exposeren het Beeld-
houwerscollectief Doetinchem en
Hermien Verholen in de Kapel van
Bronkhorst.

In Assen was de gehele zondag droog
en dat kon niet gezegd worden voor de
rest van Nederland. HAMOVE rijder
Jerry v. d. Bunt werd slechts 10e in de
125-cc klasse. Jerry is momenteel zijn
vorm kwijt en hoopt dat alles snel
weer bij het oude komt. Deze race
werd gewonnen door Kevin Valk die
daarmee zijn eerste wedstrijd won in
zijn nog jonge loopbaan. De wedstrijd
van de dag was die in de supersport.
Swen Ahnendorp vertrok als een ko-

meet en pakte enkele meters op zijn
concurrenten. Na een paar ronden
werd Swen voorbij gestoken door Ro-
nald Ter Braake en Kervin Bos. In de ze-
vende ronde sloeg het noodlot toe
voor Ahnendorp. Bij het insteken van
de Geert Timmer bocht werd hij on-
deruit gereden door Ter Braake die te
laat remde. Beide heren vlogen de
grindbak in zonder gevolgen voor hun
zelf. De race werd gewonnen door Jar-
no v.d Marel die bij de laatste bocht
nog derde lag. Roy Ten Napel en Ker-
vin Bos werden 2e en 3e binnen een
halve seconde van de winnaar. Fabian
Heusinkveld en Joey Den Besten reden
een goede race maar pakten geen pun-
ten voor het ONK. Frank Bakker uitko-
mend voor het Performance Racing
Achterhoek trok zijn machine onder-
uit en baalde daar enorm van. 

De race in de superbikes die over twee
delen werd gereden werd gewonnen
door Gisbert van Ginhoven. Het was
zijn allereerste overwinning in zijn
toch al wel lange carriere. Tweede
werd Raymond Schouten voor de Aus-
tralische rijder Gareth Jones. Bob Wi-
thag werd zesde en was daar zeer te-
vreden mee. De HAMOVE rijder hoopt
in de loop van het seizoen weer voor
podium plaatsen mee te kunnen
doen. Bas Winkel is uit vorm en ein-
digde achterin het veld. 
Over twee weken is er in het bijpro-
gramma van de Dutch TT een meetel-
lende wedstrijd voor de supersport ca-
tegorie. De rijders die uitkomen voor de
HAMOVE hopen daar beter voor de dag
te komen dan het afgelopen weekend.

ONK Speed Challenge Assen

Afgelopen weekend werd op het TT
circuit in Assen voor de vijfde keer
dit seizoen gereden voor het Neder-
lands kampioenschap wegracen.
De trainingen werden onder war-
me en zonnige omstandigheden
verreden. De leden die uitkomen
voor de HAMOVE kenden veelal
pech met uitzondering van Swen
Ahnendorp en Bob Withag. Swen
pakte in de supersport categorie de
eerste plaats tijdens de trainingen
en liet weten met een goed gevoel
aan de wedstrijd van zondag te be-
ginnen. Fabian Heusinkveld, Frank
Bakker en Joey Den Besten stonden
verder naar achteren in het grote
deelnemersveld. Withag die in het
begin van het seizoen werd uitge-
schakeld door een valpartij op het
Belgische circuit van Spa Francor-
champs was weer van de partij. Hij
trainde zich in de superbike klasse
naar een keurige zesde plaats. Bas
Winkel had het dit keer niet zo
naar z'n zin als op de straten cir-
cuits. Hij stond als 19e geklasseerd
voor de wedstrijd.

Performance Racing Achterhoek rijder Frank Bakker. Foto Henk Teerink

De muzikale begeleiding is in han-
den van Kees van Dusseldorp. 

Er is een korte overdenking door
ds. R.J. Perk uit Nijverdal. 

Na afloop is er koffiedrinken in 'De
Voorde' en kan er nog gezellig nage-
praat worden en het is ook mogelijk
om nieuwe verzoekliederen aan te
vragen. Er is een boekentafel met
gratis uitleen. Zie de weekenddien-
sten in Contact op pagina 2.

Vorden zingt in de
Dorpskerk
Op zondagavond 28 juni is er in
de Dorpskerk van Vorden weer
een zangdienst. De liederen die
op het programma staan zijn in
de afgelopen tijd op verzoek aan-
gevraagd en komen uit diverse
bundels.



Kim Nijland ( 9 jaar) zwemt meteen op
de eerste dag overtuigend naar goud
op de 100m vrije slag en haalt later zil-
ver op de 100m schoolslag. Op de 2e
dag voegt ze er op haar 2 favoriete sla-
gen, de vlinderslag en de wisselslag, 2
gouden medailles aan toe en wint ze
zilver op de 100m rugslag. 

Jamie Stegeman (9 jaar) staat twee
keer als 6e geplaatst maar verrast  bei-
de dagen door vanuit de buitenbaan
de bronzen medaille te veroveren.
Eerst zaterdag op de schoolslag en ver-

volgens doet ze  zondag hetzelfde op
de100m rugslag!
Torben Lammerdink (10 jaar) gaat er
met  3 zilveren en 2 bronzen medailles
vandoor. Vooral op de vlinderslag liet
Torben veel technische vooruitgang
zien. De andere medailles haalt hij op
de schoolslag, vrije slag, wisselslag en
rugslag.

Luuk Nijland (11 jaar) wordt zaterdag
prima 3e op de 100m rug en zwemt
later ook nog een tijdsverbetering op
de 400m vrije slag. Op zondag moet

Luuk alles uit de kast halen om z'n
concurrenten voor te blijven op de
vlinderslag.  Pas bij het aantikken
wordt voor het goud beslist in Luuk's
voordeel. Ook op de vrije slag was er
maar 1/100 verschil in Luuk zijn voor-
deel met nr.4.

Goede resultaten werden er ook ge-
boekt door Thomas Luchies (10 jaar),
Nick Bongers (10), Gideon Prakke (9),
Irjan Brummelman (11), Emiel Eising
(11), Loes van der Linden (10), Iris Gij-
tenbeek (9). Marlijn Welmer (9), Marije
Lammerdink (9).
Met een medaillespiegel van 4 goud, 5
zilver en 6 brons, veroverd door 13
zwemmers, heeft de Berkelduikers
zich nadrukkelijk gemengd in deze
Gelderse strijd. 
Zie ook www.berkelduikers.nl

Jonge zwemmers van de Berkelduikers
presteren erg goed op Kring Speedo Finale

Als je bij de 18 snelste zwemmers van Gelderland hoort en je bent tussen
de 9 en 11 jaar, dan mag je mee doen aan de finalewedstrijden van de
Speedo. Voor de zwemmers van de Berkelduikers uit Lochem leverde dat
in Zutphen 35 startplaatsen op voor 13 zwemmers, waarvan maar liefst 15
starts een medaille opleverde. De finalewedstrijd  wordt verdeeld over da-
gen 13 en 14 juni.

V.l.n.r. Boven: Marije, Kim, Jamie, Marlijn, Iris, Gideon. Onder: Emiel, Irjan, Torben, Nick, Luuk en Loes.

De avond wordt ingevuld met verschil-
lende acts zoals playback, soundmix
en sketches. Het publiek bepaalt wie
de winnaar wordt. Er zal een winnaar
worden gekozen uit de categorieën
jeugd tot en met 12 jaar en uit de deel-
nemers ouder dan 12 jaar. De win-

naars krijgen een grote wisselbokaal.
Alle deelnemers tot en met 12 jaar
ontvangen sowieso een prijs. Iedereen
die denkt het publiek goed te kunnen
vermaken met een playback- sound-
mix of andere act kunnen zich via in-
fo@medlerfeest.nl opgeven. 

De organisatie zoekt met name nog
enkele live gezongen acts of live- band-
jes, om op die manier een kleurrijke
invulling van de avond te krijgen. Voor
meer informatie kan men bellen
556506 of www.medlerfeest.nl 

Het programma begint vrijdagavond
3 juli om 19.30 uur.

Opgave nog mogelijk voor
Vrienden van Medler 'Live '
Na het succes van vorig jaar, pre-
senteert de Stichting Oranjefeest
Medlertol op de vrijdagavond van
het Medlerfeest (3 juli) in de feest-
hal van CWV- Medo aan de Onstein-
seweg wederom ‘De Vrienden van
Medler ‘Live ‘ Deze avond draait al-
les om het ‘vermaken van het pu-
bliek ‘, zowel jong als oud.

H.S.V. DE SNOEKBAARS,
Op zondag 14 juni werd de derde
onderlinge senioren wedstrijd gevist.
Ditmaal gingen de vissers naar de IJs-
sel te Baak. De IJssel staat bekend als
een grillig water met veel stroming. 

Iedere vissers heeft een eigen krib om
tussen te vissen. In totaal werd er 4040
gr vis gevangen.

Einduitslag is als volgt:
1. Jan Groot Jebbink 1800gr.
2. Rob Golstein 700gr.
3. Edwin Bartels 540gr.
4. Jan Besselink 400gr.
5. Wim Bulten 200gr. 
Volgende onderlinge is op woensdag 1
juli.

55+ viswedstrijd
Op donderdag 4 juni is de eerste 55+
wedstrijd gevist in de Berkel te Lo-

chem. In totaal deden er 9 vissers aan
mee ze vingen in totaal 1920gr vis.

De uitslag is:
1. W. Vreeman 700 gr.
2. G. Hiddink 310 gr.
3. A. Vruggink 290 gr.
4. D. Weustenenk 180 gr.
5. G. Eggink 160 gr.

2e onderlinge viswedstrijd 55+
Op donderdag 11 juni is de 2de 55+
wedstrijd gevist. Dit keer gingen de vis-
sers naar de Berkel te zwiep. In totaal
deden er 10 vissers aan mee. Ze vingen
samen? gr vis.

De uitslag is als volgt:
1. A Golstein 1400 gr.
2. W Bulten 1100 gr
3. G Bruggink 740 gr
4. J Besselink 400 gr
5. J Golstein 350 gr

V i s s e n

UITEINDELIJK ZIJN DE PRIJZEN
ALS VOLGT VERDEELD:
Meisjes van 14-16 jaar: 1e plaats: Fem-
ke Nab, 2e plaats Liek ten Have, 3e
plaats Tamara de Vries. 

Jongens van 14-16 jaar: 1e plaats Erik
van Hoffen, 2e plaats Jelle van Ros-
sum, 3e plaats: Sander van Gils. 
Meisjes van 9-13: 1e plaats: Lyn Beren-
pas, 2e plaats: Laura Hulshof, 3e plaats
Paulien te Riele. 
Jongens van 9-13: 1e plaats: Wesley
Boode, 2e plaats Stefan te Riele, 3e
plaats Niels Golstein. 
De mixed dubbel  van 14-16 jaar werd
gewonnen door Erik van Hoffen en Ri-
anne Fokkink, de plaats: Jelle van Ros-
sum en Lilian Nijhuis, 3e plaats: Okko
Hnterding en Tamara de Vries.
Mixed dubbel 9-13 jaar : 1e plaats:
Wesley Boode en Tamar Nijhuis, 2e
plaats Lynn Berenpas en Rowin Bur-
gout, 3e plaats: Wieneke Winkels en
Joost Bosma.

Jeugdkampioenschappen

Badmintonvereniging Flash

Ook dit jaar heeft Badmintonver-
eniging Flash Vorden weer de
jeugdclubkampioenschappen ge-
houden in de Sporthal het Jebbink.
Na afloop van de gewone competi-
tie was het leuk om ook in onder-
linge wedstrijden eens de krachten
te meten. Er is gespeeld in twee
leeftijdklassen: zowel enkelspel als
mixed dubbel. Het was goed te
merken dat de meeste jeugdleden
al weer een paar wedstrijden spe-
len want het spel was van een be-
hoorlijk niveau.

De fietspuzzeltocht, waaraan iedereen
deel kan nemen, heeft een afstand
van ca. 20 km en is daardoor geschikt

voor jong en oud. Terwijl u langs de
mooiste plekjes van de Achterhoek
fietst, kunt u onderweg deelnemen
aan verschillende opdrachten. Natuur-
lijk wordt onderweg voor een hapje
en een drankje gezorgd. Starten kan
tussen 13.00 en 14.30 uur vanaf café
restaurant 't Wapen van het Medler
aan de Ruurloseweg.

Fietspuzzeltocht
Op zondagmiddag 28 juni organi-
seert de Oranjecommissie Medler-
tol de jaarlijkse fietspuzzeltocht.
Dit gebeurt traditioneel een week
vóór het jaarlijkse Medlerfeest.

De grond waar het veld wordt aange-
legd hoort bij de school 't Beeckland
en hier waren voorheen tuintjes. 

De gemeente Bronckhorst mag de
grond gebruiken om er een trapveldje
voor de jeugd van Vorden te maken. 

Er komt een mooi en hoog hekwerk
omheen, er worden twee doelen ge-
plaatst en er komt een tafeltennistafel. 

Afgelopen maandag zijn de werk-
zaamheden begonnen.

Aanleg trapveldje in Vorden

Het voetbalveldje dat in Vorden wordt aangelegd bij de kruising Nieuw-
stad-Deldenseweg is een trapveldje  voortvloeiend uit het project "Vorden-
Zuid".



Het loont overigens de moeite het
huidige kantoor te bezoeken. Wie
vóór 15 juli a.s. een verzekering sluit
aan de balie op kantoor maakt kans
op een luxe Samsonite reiskoffer.
Straks zorgeloos op vakantie? Kies

voor een passende reis- en annule-
ringsverzekering van Univé en u kunt
onbezorgd aan uw vakantie beginnen.
Profiteer van een uitgebreide dekking
en lage premie. U ontvangt gratis een
paar strandslippers cadeau bij elke ge-

sloten reisverzekering. Of het nu gaat
om een particuliere verzekering, ver-
zekeringen voor het midden- en klein-
bedrijf of het agrarisch bedrijf, voor
iedere doelgroep heeft Univé de juiste
polis. 
Reden te meer om een bezoek te bren-
gen aan ons kantoor in Ruurlo. Ons
team ontvangt u graag! Univé altijd
dichtbij.

Win een koffer bij Univé

Het kantoorpand van Univé Oost aan de Stationsstraat in Ruurlo staat
sinds enige tijd te koop. Dit betekent uiteraard niet dat Univé uit Ruurlo
zal verdwijnen. Er wordt gezocht naar een kleiner kantoorpand in het
centrum van Ruurlo.

De 6 zwemmers van de Berkelduikers
(zwemmers uit Lochem, Vorden, Laren
en omstreken) plaatsten zich via het
halen van de soms strenge de limie-
ten. Lotte Eising (14 jaar) zwemt de
100m rugslag. Ze staat op nr. 33 maar
weet een paar plaatsen naar boven te
klimmen en wordt 30e. Milou Tjoonk
(14 jaar) gaat de eerste dag op voor de
200 schoolslag en wordt daar 6e , de
volgende dag wordt ze op de 100m
schoolslag 9e. Berjan Ebbekink (15
jaar) begint als 20e geplaatst aan de

100m rugslag maar zwemt een uitste-
kende race en klimt op naar plaats 11,
op de 100 vrij de volgende dag zet hij
ook weer een mooie tijdsverbetering
op de klok en wordt dan 47e van de 57
deelnemers. Niels Tjoonk (12 jaar)
zwemt ook op de 100 rug en wordt
met een mooie verbetering van zijn ei-
gen tijd 15e. Marlieke Scholten (12
jaar) komt op zondag voor de 100 vrij
goed van het startblok en wordt 41e .
Ook op zondag komt de 4x 100 wissel
estafette aan bod. Lotte Eising (100
rug) , Marlieke Scholten (100 vlinder)
Milou Tjoonk (100 school) en Merel
Wilgenhof (100 vrij) zetten samen een
tijd neer die goed is voor plaats 23. Een
geweldig leuk toernooi om aan mee te
mogen zwemmen en best een beetje
trots ook dat we er met 6 zwemmers
op 8 afstanden konden starten.

Zie ook www.berkelduikers.nl en
zwemkroniek.com

6 Zwemmers van de Berkelduikers
op Nederlandse Kampioenschappen

Afgelopen weekeind zijn de Neder-
landse Junioren Kampioenschap-
pen (12 t/m 16 jarigen) gezwommen
in Amsterdam. Dat zwemmend Ne-
derland al jong op een goed niveau
aan het presteren is blijkt uit de ve-
le kampioenschaprecords die er
deze drie dagen zijn gesneuveld,
waarvan er sommige al jaren in de
boeken stonden.

Boven: Niels Tjoonk, Berjan Ebbekink.
Onder Lotte Eising, Merel Wilgenhof, Milou Tjoonk en Marlieke Scholten.

Zo kun je onder andere een heerlijk
ritje maken op een echte pony, je
prachtig laten schminken, je uitleven
in een spellencircuit en na het sprin-
gen op een super gaaf springkussen
weer even bijkomen met een glaasje
ranja. En het is voor pappa of mamma
allemaal heel simpel: zij kopen tijdens
de ochtend eenmalig een "strippen-
kaart" en je kunt daarna aan alle acti-
viteiten mee doen.

Daarnaast zijn er tijdens de ochtend
nog lekkere versnaperingen te koop.

Deze ochtend is vooral bedoeld als
heerlijke speelochtend voor alle kinde-
ren, maar je kunt dan natuurlijk ook
kennismaken met Peuterspeelzaal Ot
en Sien van de SPSB en ervaren wat er
zoal op een peuterspeelzaal wordt ge-
daan. 
De medewerkers staan pappa en
mamma deze ochtend graag te woord
om hun vragen te beantwoorden.

De opbrengst van deze speelochtend
komt ten goede aan de peuters van
Peuterspeelzaal Ot en Sien. Voor meer
informatie zie de advertentie elders.

Open dag bij Peuterspeelzaal
Ot en Sien
Hoera, de speelochtend bij Peuter-
speelzaal Ot en Sien komt er weer
aan! Zaterdag 27 juni zullen er
weer veel leuke activiteiten te vin-
den zijn aan de Kerkstraat 17 in
Vorden.

JUNI
24 ANBO klootschieten t' Olde Lettink
25 Klootschietgroep de Vordense Pan
27 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70±

in de Wehme, info tel. 552003

KUNST AGENDA VORDEN
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.

• Hobbyen voor ouderen in het
Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info/
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: 
gym-sport en spel, volksdansen,
zwemmen. Informatie en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Cadeau-tip

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

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

4 juli van 15.30 tot 16.30

LIVE PIANOMUZIEK
Vrijblijvend binnenlopen en genieten van 

piano improvisaties en composities
van en door

Jack van Dodewaard – piano
Toegang gratis

Ambachtsweg 2b, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS OT EN SIEN

Kom zaterdag 27 juni spelen tijdens de
open dag van Peuterspeelzaal Ot en Sien!

Van 10.00 tot 13.00 uur zullen er leuke activi-
teiten te vinden zijn aan de Kerkstraat 17 in
Vorden!  Zoals een ritje maken op een pony,
schminken, een spellencircuit en een super
gaaf springkussen. Eenmalig een strippen-
kaart kopen en spelen maar! Dit is ook een
moment om kennis te maken met peuterspeel-
zaal Ot en Sien van de SPSB. De opbrengst van
deze speelochtend komt ten goede aan de peu-
ters. Dus kom gezellig ook!

Vol smaak in de aanbieding:

Del Monte extra sweet ananas
per stuk 1,49

Nieuwe oogst opperdoezen
rond 2 kilo 2,98

Weekaanbiedingen:
Aardbeien klasse 1 grote doos 1,99
Part watermeloen pitloos per stuk 0,99
Gesneden raapstelen 500 gram 2,99
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 29 juni. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Verkeld.

B. Deurkieker.

C. Ievarsken (ievasken).

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Desondanks hebben ruim 100 wande-
laars zich ingeschreven voor de eerste
samenloop voor hoop wandeling. De
organisatie had 3 mooie routes uitge-
zet van 8, 13 en 17 km in de omgeving
van kasteel het Hackfort. Een aantal
wandelaars liepen, vanwege het weer,
een kortere afstand dan dat ze vooraf
van plan waren. Maar iedereen kwam
zeer enthousiast en vol lof over de
mooie routes terug bij de start en fi-
nish plek op Sportpark Lankhorst in
Wichmond. Er zijn div. foto's gemaakt
onderweg, deze zijn te zien in het foto-
boek op de website van radio Ideaal:
www.ideaal.org.

Teruggekomen op het sportpark kon-
den de wandelaars nog genieten van
de sportieve prestaties van kinderen
met een handicap. Want daar werd na-
melijk door de stichting Handikids de
Bronckolympics georganiseerd. 

Helaas moesten ook zij vanwege het
regenachtig weer uitwijken naar de
sporthal. Maar desondanks waren ook
zij zeer tevreden over hun evenement. 

De intentie is dan ook dat beide orga-
nisatie volgend jaar weer op de 2e zon-
dag in juni (13-06-2010) gezamenlijk
hun activiteit gaan organiseren.

Samenloop voor hoop wandeling

De eerste samenloop voor hoop wandeling in de gemeente Bronckhorst
ligt alweer achter ons. De voorspellingen voor het weer vooraf waren
geweldig, zaterdag werd het al iets minder maar de weergoden zouden de
organisatie gunstig gezind zijn. Echter zondagmorgen om kwart voor
tien vielen de eerste regendruppels naar beneden en het werden er al snel
veel meer.

Er waren 24 deelnemers die de dag op
bijzondere wijze hebben vastgelegd op
het schildersdoek. Op alle schilderijen
was waar te nemen, dat er een fikse
bui was gevallen; een dreigende lucht,
grijze wolken en hier en daar een re-
genspat. Mevrouw Vincent Jonker-
Geels uit Lochem won de 1e prijs in de
categorie goud voor professionele
schilders, maar bovendien kreeg zij de
Publieksprijs. Een schilderij waar heel
veel op te zien is van deze schilderdag
in Bronkhorst: de paarden in de wei,
het bruidspaar op de pont, de wilgen
langs de IJssel en de gerestaureerde
boerderijen in het stadje Bronkhorst.
Bij de prijsuitreiking werden twee Li-
onsleden gedecoreerd voor hun jaren-
lange inzet voor Lions en Kleurenpa-
let: Fried Kaanen uit Eefde en Judith
Blekman uit Zutphen. Zij kregen van
districtsgouverneur Sjoerd Roorda
een Governors Award. Volkomen ver-
rast en blij lieten zij zich de decoratie
opspelden.

Een dag Kleurenpalet is een warm so-
ciaal gebeuren, vanuit heel Nederland
komen schilders naar de Achterhoek
om elkaar te ontmoeten en samen te
schilderen. Na 9 jaar mag men het een
traditie noemen. Er komen deze zo-
mer nog vier plaatsen uit de Achter-
hoek aan de beurt: 11 juli Lochem; 18
juli Borculo; 25 juli Bredevoort en 1
augustus Vorden. Op www.kleurenpa-
let.nl staat alle informatie voor de
deelnemers en belangstellenden ver-
meld.

De jury bestond uit Mw. M. Theobald,
Mw. I. Frijling en de heer S. Roest. Zij
kwamen tot de volgende uitslag.
Goud: 1 Vincent Jonker-Geels (Lo-
chem), 2. Albert Splinter (Midden-
Beemster), 3. Henk Mulder (Holten).
Zilver: 1. Agnes Oolthuis (Gorssel), 2.
Frans Groothuis (Almelo), 3. Lenie Fon-
kert (Amstelveen). Brons: 1. Joyce Gou-
da (Steenderen), 2. Gijs Verhoog (Apel-
doorn), 3. Joke Melissant (Apeldoorn).
Koper: 1. Renske Mooibroek (Zutphen),
2. Ben Span (Schalkhaar). Publieks-
prijs: Vincent Jonker-Geels (Lochem).

Kleurenpalet van de Achterhoek

Regen en zonneschijn in Bronkhorst

Zaterdag 20 juni jl. vond voor de negende keer het ‘Kleurenpalet van
de Achterhoek’ plaats in het kleinste stadje van Nederland: Bronkhorst.
Het weer werkte niet erg mee, maar dat weerhield menig schilder niet om
naar Bronkhorst te komen.

Het schilderij van mevrouw Jonker-Geels won de eerste prijs in de categorie Goud, maar
eveneens de Publieksprijs.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
Op zaterdag 20 juni werd er gevlogen
vanaf St. Quentin (320 km) en Blois
(608 km). Bij St. Quentin waren er 93
duiven in concours. Lossing om 8.00
uur met een WNW-wind kracht 3,
waarbij de eerste duif bij H. Hulshof
viel om 12.10 uur met een snelheid
van 1281 mpm. Uitslag: 1., 5. en 10. H.
Hulshof, 2., 4., 6. en 8. H. Buiting, 3. en
7. Ria Luesink, 9. P. Hendriks.

Om 7.30 uur werden 41 duiven gelost
in Blois. Met slechts drie duiven mee,
presteerde H. Dieks het, de eerste drie
prijzen te pakken. Zijn eerste duif viel
om 16.11 uur en maakte een snelheid
van 1166 mpm. Uitslag: 1., 2. en 3. H.
Dieks, 4. H. Buiting, 5. G. Stoel, 6. en
10. P. Hendriks, 7. en 9. Ria Luesink, 8.
T. Tankink.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
Zaterdag 20 juni werd er gevlogen van-
af Peronne (330 km). De duiven wer-
den gelost om 07.45 uur met weinig
wind. Later wel buien. Er waren 160
duiven in concours. De eerste duif ar-
riveerde om 11.41 uur, deze was van G.
Kempers, Velswijk. Uitslag: 1. G. Kem-
pers, 2. L. te Stroet, 3. A. Kamperman,
4. G. Duitshof, 5. B. te Stroet. Uitslag
jeugd: 1. Ellen van Melis, 2. Kelly Ber-
gervoet. 

Ook de duiven van Steeds Sneller vlo-
gen Blois (gem. 610 Km) 6 deelnemers,
50 duiven. Uitslag: 1. R. Koers (1175
mpm), 2. C. te Stroet, 3. G.R. Borneman
en Zn, 4. A.H.J. Peters, 5. E. Koers.

BRONCKHORSTER-BOKAAL
De vier Bronckhorster postduivenver-
enigingen: Hengelo Gld., Steenderen,
Vorden en Zelhem, vervliegen de
‘Bronckhorster-Bokaal’. Hiervoor tel-
len drie vluchten: Eéndaagse Fond-
vlucht Blois, Overnacht Fondvlucht
Bergerac en de Nationale derby der Ju-
nioren: Mantes la Jolies. Van deze drie
vluchten tellen de twee beste resulta-
ten.

Zaterdag 20 juni werd de wedvlucht
Samenspel Bronckhorst vanaf Blois ge-
vlogen. Er waren 22 deelnemers, waar-
van 145 duiven werden gelost. 

Uitslag: 1. 4. en 31. H.B.M. Hoksbergen,
2. en 3. C. Bruinsma, 5., 12., 16., 24. en
28. R. Koers, 6., 19., 20. en 27. C. te
Stroet, 7., 13. en 15. H. Dieks, 8. en 33.
Comb. A.&A. Winkels, 9., 10. en 11. J.
Meijer & Zoon, 14., 23. en 35. M. Schu-
erink, 17. en 26. Marc Tiemessen, 18. E.
Bruinsma, 21. H. Buiting, 22. R. de
Beus, 25. en 29. G.R. Borneman en Zn.,
30. A.H.J. Peters, 32. G.Stoel, 34. P.R.J.
Hendriks, 36. E. Koers, 37. Ria Luesink.

Duivenberichten 20 juni

Een Canadese jongeman en een Rus-
sisch meisje zijn hevig verliefd op el-
kaar te zijn geworden’, aldus Anne.
Het liefdesstel kan elkaar voorlopig
nog in Nederland blijven ontmoeten
want de 43 stagiaires, afkomstig uit
o.m. Rusland, China, Zuid- Korea, Ca-
nada, Oostenrijk, Hongarije en Brazi-
lië, verblijven nog enkele maanden bij
voornamelijk agrarische bedrijven. 

Zij zijn in Nederland op uitnodiging
van de Stichting ‘Uitwisseling Bergen‘
en om ze ook wat Achterhoekse cul-
tuur te laten opsnuiven waren ze en-
kele dagen in deze contreien te gast.
Bij aankomst in het dorpscentrum te
Vorden werd niet alleen kennis ge-
maakt met de gastgezinnen maar von-
den er ook evaluatiegesprekken plaats
met enkele afgevaardigden van de
Stichting ‘Uitwisseling Bergen‘. 

Verder konden de jongelui kennis ma-
ken met enkele typische Nederlandse
gebruiken zoals ‘punteren’ in Giet-
hoorn, een Sinterklaasavond bij de fa-
milie Roekevisch in Lochem, oud- Hol-
landse spelletjes, een rondleiding
door Zutphen, klootschieten in Steen-
deren, een feestavond in de Bierkaai te
Baak en als afsluiting op zondag, een
gezamenlijke lunch met de gastgezin-
nen in het dorpscentrum te Vorden.

Canadees Russische romance
tijdens Midpointmeeting
Wanneer jongens en meisjes een
aantal dagen intensief met elkaar
optrekken, dan kunnen er zomaar
vriendschappen ontstaan. Tijdens
de Midpointmeeting die de afgelo-
pen dagen vanuit Vorden plaats
vonden, ontstond er volgens Anne
Visser namens de organisatie ( PJG
afdelingen van Laren/ Lochem, Al-
men, Vorden/Warnsveld, Steende-
ren, Hummelo en Keppel) zelfs een
romance.‘

Start en finish zijn op de Industrie-
weg. Het programma begint om
12.45 uur met de Rabo Dikke Ban-
den Race, een wedstrijd voor de
plaatselijke jeugd van 7 tot en met
12 jaar. Aanmelden kan bij de Rabo-
bank in Vorden of op de dag zelf bij
de start. 

De Amateurs A en B starten om
13.30 uur voor hun wedstrijd over
50 kilometer. In deze categorie
nemen diverse renners van RTV
Vierakker-Wichmond deel. 

Vordenaar Simon Bargeman, die
vorige maand in de Wielerronde
van Wichmond naar een tweede
plaats sprintte, hoopt ook deze keer
een podiumplaats te veroveren. 

Op het snelle parcours is hij zeker
niet kansloos. Ook Floris Besseling
en Jeroen Borgonjen rijden een
thuiswedstrijd. De andere RTV´ers
die aan het vertrek staan zijn Rudi
Peters, Martijn Versteege, Ralf Vos
en Martin Weijers. 

Om 15.15 uur klinkt het startschot
voor de junioren. Zij rijden 60 kilo-
meter over het industrieterrein. In
deze categorie zal RTV´er Joost Be-
rentsen uit Keijenborg zich in de
strijd om de ereplaatsen mengen.

Wielerronde
van Vorden
Wielervereniging RTV Vierak-
ker-Wichmond houdt op zon-
dag 28 juni de Wielerronde van
Vorden. De wedstrijd vindt
plaats op het industrieterrein
Werkveld.

Door deze acquisitie verstevigt KWS
Infra haar positie in Oost- en Noord-
Nederland. De Verhoeve Groep kan
door de vervreemding van haar infra-
activiteiten haar overige specialismen
verder ontwikkelen en uitbreiden. De
continulteit voor de huidige medewer-
kers die overgaan naar KWS Infra is
hiermee gewaarborgd. 
Verhoeve Groep Infra en Verhoeve
Groep Noord hebben met ruim 70
medewerkers een sterke positie in de
gww-sector in de regio Gelderland en
Noord-Nederland.

KWS Infra: voorgenomen overname van 

Verhoeve Groep Infra en Verhoeve Groep Noord
KWS Infra bv, een dochteronderne-
ming van Koninklijke Volker Wes-
sels Stevin nv (VolkerWessels)
maakt bekend dat zij het voorne-
men heeft om de grond-, weg - en
waterbouwactiviteiten in de regio
Oost- en Noord-Nederland over te
nemen van Verhoeve Groep Infra
bv en Verhoeve Groep Noord bv.
Partijen hebben daartoe een inten-
tie-overeenkomst getekend. KWS
Infra B.V. verwacht dat de transac-
tie voor eind augustus van dit jaar
zal worden afgerond.
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Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Samen met Ribé
naar een passende baan
Werk vinden is niet altijd even gemakkelijk,
zeker als je niet weet welk werk het beste bij
je past. Kun je hierin wel wat ondersteuning
gebruiken? Ribé Re-integratie helpt je graag!

Meer informatie? 
www.ribe-reintegratie.nl

Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

Beleef temperament en passie bij het 
kasteeltuinconcert in Ruurlo op

25 juli a.s. vanaf 15.30 uur tot 24.00 uur.

Met o.a. Fado, Salsa, Zigeuner-, Hongaars,
Iers/Keltische muziek, Klezmer en vele andere 
stijlen

Zie www.kunstkringruurlo.nl, word lid en
beta

DDDEEE   OOOPPPRRRUUUIIIMMMIIINNNGGG
IIISSS   BBBEEEGGGOOONNNNNNEEENNN!!!
Wij hebben rekken vol koopjes. 

Kom en profiteer!

Raadhuisstraat 27 Beltrumsestraat 34
HENGELO (Gld.) GROENLO

Tel. (0575) 46 25 47 Tel. (0544) 46 13 94

(MSFC gediplomeerd en gecertifi ceerd)

Kijk op www.oldehietmoat.nl
voor meer informatie

 of bel: 06 1369 1852

7021 JA 5A Zelhem • Advies
• Bemiddeling
• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
F 0314 37 81 68
M 06 51 289 689
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN.

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Kroezerijweg 1
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

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 lw 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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BANK ESTA
2-zitter in stof vanaf

Bij 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)

Zomerdekbedden met zachte 'Tencel' vulling

1-persoons  135x200 Opruimingsprijs 29.95

Extra lang  135x220 Opruimingsprijs 34.95

2-persoons 200x200 Opruimingsprijs44.95

Litsjumeaux 240x200 Opruimingsprijs 49.95

Extra lang     240x220 Opruimingsprijs  59.95 

Dekbedovertrek 'Bombari'
140 x 200/220 van 39,95 voor 29.95

Dekbedovertrekken Diverse maten en soorten.
OP=OP                 tot 50% korting
Schoonloopmatten Coral 60 x 90 
Div. kleuren van 43,50 nu uitzoeken  19.95

ROLGORDIJNEN EN ZONWERING uit voorraad 
Diverse maten en kleuren 
OP=OP nu met 50% korting

499.-

Projecttapijt 'Plano'  400 breed,
in groen, van 84,00 nu  OP=OP 19.95

Hoogpooltapijt 'Perugia' 400 breed,
in rood  van 49,95 nu OP=OP 29.95

Desso woltapijt ‘Samora’ in beige
400 breed van 219,00 nu OP=OP 159.00

500 breed van 298,00 nu OP=OP 189.00

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

Vinyl 'Born' in bruin
400 breed van 44,50 nu OP=OP 19.95

'Terrasco' Balcon en terrastapijt
200 breed van 59,95 nu OP=OP 35.00

FAUTEUIL SUNNY
Mechanisch verstelbaar.
Leverbaar in diverse stoffen.
In stof vanaf

NU WEERGALOZE KORTINGEN OP
SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL

399.-

KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN DRESSOIRS SALONTAFELS ETC

TIENTALLEN ZITCOMBINATIES EXTRA LAAG GEPRIJSD. WEES ER SNEL BIJ WANT OP=OP!

BANK MOBY
Leverbaar in vele kleuren.
Met verstelbare klaparm.
In leder actieprijs nú

ATIES EXTRA LAAG GEPRIJSD WEES ER SNEL BIJ WANT OP OP!J WANT OP OP!

SPECIALE ACTIE IN KNIKARMSCHERMEN 
Met buismotor en creme/wit gemoffeld frame.
Keuze uit 20 streepdessins, uitval 250 cm.
Prijs inclusief montage, van 250 tot
550 cm breed. Nu 250 cm breed voor 975.-

1595.-

Exclusief sierkussens

PBB
Bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14

7021 BK  Zelhem

tel./fax 0314 - 625159

De verspreider in de gemeente Bronckhorst

van: • regiokranten

• reclamefolders

• huis-aan-huis-drukwerk

vraagt enkele

BEZORG(ST)ERS
in het verspreidingsgebied van deze krant,

eventueel ook aanmelden als vakantie bezor-

ger(ster). Reacties bij voorkeur schriftelijk.

Ze zijn er weer. Aardbeien!
Zo van ‘t land!!!

Malse sla + komkommer samen 0.89
Sappige nectarines 10 voor 1.99

Jonagold appels nu kilo 0.79
Volop nieuwe oogst aardappelen doré frieslanders

Nu ook volop kersen eigen oogst!
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.

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker

Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Openingstijden 
sept t/m april
ma. t/m do. 13.30-19.00 uur
vr. 10.00-12.00 uur 
en 13.00-19.00 uur
zat. 10.00-17.00 uur

Binnenkort ook weer frambozen.
Natuurlijk van eigen teelt.

Volop heerlijke aardbeien
en zoete kersen

mei t/m augustus
ma. t/m vr. 10.00-12.00 uur 
en 13.00-19.00 uur
zat. 10.00-17.00 uur



De voordelige financiering met werk-
loosheidsverzekering is bedoeld als
oplossing voor mensen die door de on-
zekere economie de aankoop van een
nieuwe auto liever uitstellen. Door de
forse renteverlaging van 3 procent op
de financiering, het Nissan Laag Tarief
Plan, pakken de maandelijkse lasten
gunstig uit. De werkloosheidsverzeke-
ring biedt daarbij de zekerheid dat de
auto niet meteen aan de kant hoeft als

de eigenaar even wat minder bij kas
zit. Die werkloosheidsverzekering is
tijdelijk gratis voor kopers die bij de
financiering kiezen voor Nissan Beta-
lingsbescherming bij arbeidsonge-
schiktheid. Kan de eigenaar door ziek-
te, een ongeval of door de economi-
sche omstandigheden tijdelijk niet
werken, dan hoeven de maandelijkse
termijnen voor de auto in die periode
niet te worden betaald. 

Bij elke Nissan-financiering is ook
gratis een overlijdensrisicodekking
inbegrepen en uiteraard is er nog de
zekerheid van drie jaar volledige
garantie op elke Nissan. 

De financieringsactie loopt in de
maanden juni en juli 2009. Alleen par-
ticuliere kopers kunnen ervan gebruik-
maken en de actie is van toepassing op
bedragen van minimaal € 1.000 tot
maximaal € 10.000 met een looptijd
van minimaal twaalf en maximaal 36
maanden. Er geldt geen slottermijn. 

Kijk voor meer informatie op
www.herwers.nl of kom langs bij
Herwers Nissan.

Slechts 1,9% rente voor een financiering
bij Herwers Nissan

Zekerheid in onzekere tijden. Dat is de insteek van Nissans nieuwe finan-
cieringsactie met gratis werkloosheidsverzekering. Bovendien is het
rentepercentage van de financiering tijdelijk verlaagd van 4,9 naar slechts
1,9 procent. Kopers van de Nissan-modellen Pixo (m.u.v. van de uitvoering
Visia), Micra, Note, Qashqai en Qashqai+2 kunnen van dit aanbod gebruik-
maken.

Nissan Note, één van de actiemodellen

Dit gebeurt traditioneel een week voor
het Medlerfeest. Aan de tocht, waar-
aan iedereen kan deelnemen, heeft
een lengte van 20 kilometer en is daar-
door geschikt voor jong en oud. De or-

ganisatie heeft een rit langs de mooi-
ste plekjes in de omgeving uitgezet.
Onderweg moeten er verschillende
opdrachten worden uitgevoerd en
wordt er tevens voor een hapje en een
drankje gezorgd. 
De start is tussen 13.00 en 14.00 uur
vanaf café restaurant ’t Wapen van het
Medler.

Fietspuzzeltocht
De Oranjecommissie Medlertol or-
ganiseert zondagmiddag 28 juni
de jaarlijkse fietspuzzeltocht.

De organisatie heeft vier afwisselende
routes uitgestippeld door de omge-
ving van Vorden, in de richting van
Leesten, Vierakker, Linde en Baak. De
routes hebben een lengte van circa 25
kilometer. De deelnemers kunnen el-

ke dag tussen 18.30 en 19.00 uur vanaf
het dorpscentrum in Vorden starten.
Onderweg krijgen de fietsers een hap-
je en een drankje aangeboden. 

De kosten bedragen voor vier avonden
vijf euro per persoon. Voor een ‘losse
avond‘ moet twee euro betaald wor-
den. Om voor een herinnering in aan-
merking te komen, dient men mini-
maal drie avonden mee te fietsen.

Fietsvierdaagse Jong Gelre
Vorden-Warnsveld
Jong Gelre Vorden-Warnsveld orga-
niseert vanaf maandag 6 juli tot en
met donderdag 9 juli de jaarlijkse
fietsvierdaagse.

Herman Klein Brinke had er al
jaren naar uitgekeken om ooit nog
eens een keer in zijn geboorte-
streek schutterskoning te worden. 

Dat gelukte hem vorig jaar, om precies
te zijn op zaterdag 21 juni 2008. Hij
werd toen in het buurtschap Wilden-
borch schutterskoning. Die dag was
Herman samen met zijn echtgenote
Jurrie, de ‘koning te rijk‘. Een paar
maanden later overleed, geheel onver-
wacht, Jurrie Klein Brinke. De ontstel-
tenis in het buurtschap was groot. Een
paar weken geleden weer verdriet en
overleed en opnieuw geheel onver-
wacht, ook Herman Klein Brinke. Za-
terdagmiddag werden zij en Gea van
Dommelen, die ook onlangs overleed
en veel voor het buurtschap heeft be-
tekend, met een kort woord door Har-
rie Dinkelman, voorzitter van de Oran-
jevereniging Wildenborch herdacht,
waarna een minuut stilte in acht werd
genomen. Ook Jennine v.d. Plassche-
Staring, bewoonster van kasteel de
Wildenborch, die het Oranjefeest tra-

ditioneel opende, stond een ogenblik
stil bij het ‘lief en het leed’, dat een ge-
meenschap als de Wildenborch zo
hecht maakt. Nadat de muziekvereni-
ging Concordia het Wilhelmus had ge-
speeld werd begonnen met het ope-
ningsnummer: de stoelendans die
werd gewonnen door Teun ter Horst, 2
Joice Otten, 3 Wim van Arragon. 

DE OVERIGE UITSLAGEN WAREN:
Vogelschieten: Schutterskoning Fred-
dy van Ditshuizen, 2 Reint Mennink
(kop), 3 Jan Langwerden (r. vleugel), 4
Erik Ebbink (l. vleugel), 5 Jan Langwer-
den (staart).
Doelschieten: 1 Evert Otten, 2 Chico
Lindenschot, 3 Bennie Wentink.
Schijfschieten: 1 Johan Addink, 2
Henk Hanswijk, 3 Bas v.d. Schoot.
Dogcarrijden 1 Joanne Kistemaker, 2
Marjolien Kistemaker, 3 Jacolien Lang-
werden.
Sjoelen : 1 Jelle Wezinkhof, 2 Evert Ot-
ten, 3 Jacolien Langwerden.
Kegelen: 1 Evert Otten, 2 Henny Zweve-
rink, 3 Piet Vliem.

Freddy van Ditshuizen schutterskoning

Oranjefeest Wildenborch
met omfloerst randje

Afgelopen week organiseerde de afde-
ling Vorden van de Zonnebloem in een
feestelijk versierde tent in de tuin van
één der medewerkers, een gezellige
picknick middag. De aanwezigen wer-
den op allerhande ‘lekkers‘ getrakteerd,

met name de door bakker Joop gebak-
ken kruidkoek ging erin als ‘koek‘! Alie
de Vries droeg een aantal gedichten
voor. Alvorens tot slot ook nog heerlijke
broodjes op tafel kwamen, werd er een
spelletje bingo gespeeld.

Gezellige picknick de Zonnebloem

Die avond worden er allerlei folklo-
ristische spelletjes georganiseerd.
Hoogtepunt van de avond is ongetwij-
feld het vogelschieten, met als inzet

‘Schutterskoning of Koningin’ van het
buurtschap Delden. 

Na afloop van de spelen is er een feest-
avond met medewerking van de band
Lady en de Vageband. Voor vrijdag-
avond 10 juli staat er bij de familie
Scheffer het toneelstuk ‘Bospeen en
blinde vinken ‘ op het programma. Het
blijspel in vier bedrijven, onder regie
van Hanneke Kok, begint om 20.00 uur.

Het is feest in buurtschap Delden
Binnenkort wordt in het buurt-
schap Delden het jaarlijkse buurt-
feest gehouden. Dat begint vrijdag-
avond 3 juli om 19.30 uur bij de fa-
milie Scheffer aan de Nieuwenhuis-
weg 1.

We hebben deze middag veel talentjes
gezien! De wedstrijden werden op
hoog niveau gespeeld! 

Er waren 6 poules gemaakt. Degene
die uiteindelijk de meeste parijtjes
had gewonnen in zijn of haar poule
was de winnaar. In sommige poules

was het erg spannend en was pas op
het laatst bekend wie er nummer 1
was geworden. De kampioenen waren:
Pepijn, Anna, Nomi, Tess, Daan de
Vries en Felipe! 
Het was een gezellige en sportieve
middag waar ook veel ouders aan mee
hebben geholpen.

Mini-3/4 kampioenschappen
VTP Vorden

Woensdag 17 juni was het een drukte van belang op de tennisbaan van
VTP Vorden. 30 kinderen deden mee aan de Vordense mini en 3/4 club-
kampioenschappen.

Donderdag 25 juni gaat men toch
weer een "klein uitstapje" doen: om
14.30 uur vertrekken ze vanaf "De
Nieuwe Aanleg" in Almen voor een
twee uur durende boottocht in een
soort rivier-cruise-boot. 

Gedurende deze tocht ontvangt u kof-
fie met?, een consumptie en een klein
hapje. Na terugkomst, ca. 16.45 uur,
nemen we een borrel waarna een
heerlijk uitgebreid diner geserveerd
zal worden. 

De boot is geschikt voor slecht ter been
zijnden, er is een lift en een aangepast
toilet, dus voor rollators en rolstoelers
is het geen probleem. Het belooft dus
een heel gezellige middag te worden.

Seniorensoos
Wichmond/
Vierakker 
niet vergeten 
donderdag 25 juni

De laatste activiteit voor de vakan-
tie begint.

Gelukkig zijn er al veel vrijwilligers,
die zich geheel belangeloos en met
hun hele hart inzetten voor de bewo-

ners, maar er is nog steeds behoefte
aan meer helpende handen. Wij zij op
zoek naar vrijwilligers, die bewoners

van een kopje koffie of thee willen
voorzien, helpen bij de middagmaal-
tijd aan de open tafel, vrijwilligers die
willen helpen in de winkel, vrijwilli-
gers die willen helpen bij de verschil-
lende activiteiten die in huis georga-
niseerd worden of willen assisteren
op de meerzorg of dagopvang.

Heeft u nog tijd over, wilt u deze op
een nuttige en gezellige manier invul-
len en wilt u wat kunnen betekenen
voor onze bewoners, neem dan con-
tact op met de vrijwilligerscoördina-
tor van sensire De Wehme. Gerda
Leussink tel 0314-357460 of via de
e-mail op g.leussink@sensire.nl

Sensire De Wehme biedt u een gezel-
lige sfeer, fijne collega's, vergaderin-
gen, jaarlijks vrijwilligersbuffet, ver-
zekering en de onbetaalbare waar-
dering van zowel Sensire De Wehme
als de bewoners.

Vrijwilligers Sensire De Wehme op zoek naar collega's
In het woonzorgcentrum Sensire De Wehme worden verschillende facili-
teiten en activiteiten aangeboden. Om dit zo goed mogelijk te kunnen
blijven doen zijn er bij een groot aantal activiteiten veel vrijwilligers
nodig.



Realiseer uw initiatief

met het Coöperatiefonds.

Coöperatiefonds 2009
Om projecten te ondersteunen die het economische, sociale en culturele leven in de regio ten

goede komen, heeft de Rabobank het Coöperatiefonds in het leven geroepen. Wij storten een

deel van onze winst in dit fonds en zetten dat in voor verbetering van het leefklimaat. In totaal

is er € 150.000,= te verdelen over projecten in de regio van Rabobank Graafschap-Noord.

Zonder twijfel Rabobank Graafschap-Noord

www.rabobank.nl/graafschap-noord

Meer informatie over het Coöperatiefonds vindt u op onze website.

Ook het indienen van een project verloopt via deze site.

Bij een 
combi-behandeling, 
knippen en kleuren:

Kado: Een mini styling 
product van Goldwell

En een stijltang 
ter waarde van € 12,00!

Zolang de voorraad strekt.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

DELICATESSEN-
BROODJES

NU 6 HALEN

5 BETALEN

ZONNEPITTEN-
BROOD

VOOR

1.85

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 23 t/m zaterdag 27 juni.

MANDARIJNEN
KWARKVLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept



Dat laatste is een nieuwe activiteit van
de veilingcommissie. Bezoekers kon-
den de afgelopen weken een bod uit-
brengen op een dertigtal artikelen, die
in een speciale ‘Veilinghoek ‘ waren
opgesteld. Om 13.00 uur werden de
nieuwe eigenaren van de artikelen be-
kend gemaakt. Alvorens de Plein-
markt begon stonden er buiten al be-
zoekers te wachten om binnen te ko-
men. Vele tientallen vrijwilligers hiel-
pen bij de verkoop van onder meer
meubilair, tuintoestellen, glaswerk,

klein gereedschap e.d. En dat alles te-
gen aantrekkelijke prijzen. De 2200
euro wordt o.a. gebruikt voor de res-
tauratie van de monumentale dorps-
kerk. De veilingcommissie blijft actief.
Zo is er elke zaterdagochtend tussen
9.00 en 12.00 uur verkoop van binnen-
gekomen stukken. 
Op 17 oktober aanstaande wordt de
boekenbeurs gehouden. Verkoopbare
spullen kunnen via telefoonnummer
(0575) 55 14 86 of (0575) 55 17 87 aan-
gemeld worden.

Pleinmarkt en Veilinghoek brachten 2200 euro op

De ‘overdekte Pleinmarkt ‘ die zaterdag in de voormalige Havo-borstelfabriek werd gehouden heeft ruim 2200
euro opgeleverd. De opbrengst werd middels twee activiteiten gerealiseerd, namelijk 1400 euro uit de traditio-
nele Pleinmarkt en 800 euro uit de Veilinghoek.

Geurt Harmsen klaar voor de verkoop.

Keuze genoeg.

Twintig banen zwemmen voor de vol-
wassenen en tien voor de jeugd. Op de
tweede avond meldden zich nog tien-
tallen deelnemers aan, zodat er vrij-
dagavond 253 medailles konden wor-
den uitgereikt. Behalve ‘baantjes trek-
ken‘ de gehele week ook tal van neven-

activiteiten. Zo deden er maandag-
avond aan het ‘stuivertje-duiken‘ circa
60 jongens en meisjes mee. Woensdag
kon de jeugd de gehele middag
‘brandweerman-spelen‘. Met de slang
in de hand vanaf de kant proberen de
bal in het mini-doel te spuiten. Don-
derdagavond waren de eerste wedstrij-
den ‘spijkerbroekhangen‘. 
In de finale op vrijdagavond bleef So-
phie Koolen het langst ‘hangen’. Haar
winnende tijd bedroeg 1 minuut en
37 seconden. Marije Tolkamp en Jesse
Weenk werden respectievelijk tweede
en derde. Tijdens de finale van de Vor-
dense kampioenschappen ‘langzaam
fietsen’ werd Ilza Hissink in een tijd
van 1 minuut en twee seconden win-
naar. Julia de Jonge werd tweede en
Jesse Weenk derde. Bij de prijsuitrei-
king en de uitreiking van de zwemme-
dailles werd mevrouw H. Bosch in het
zonnetje gezet. De zwemvierdaagse
werd namelijk voor de 35e keer gehou-
den en alle keren was zij van de partij!
Bedrijfsleider Timme Koster: ‘Het is
een bijzonder geslaagde zwemvier-
daagse geworden, met daarbij veel
dank aan de vele vrijwilligers. Zonder
hen was dit zwemfeest en de nevenac-
tiviteiten niet mogelijk geweest.

Zwemvierdaagse met veel vertier

Afgelopen week werd in het zwem-
bad ‘In de Dennen‘ de zwemvier-
daagse gehouden. Op de openings-
avond gingen ruim 200 personen
te water.

Sophie Koolen wint spijkerbroekhangen.

Ilza Hissink winnares 'langzaam fietsen'.

Om 10.00 uur werd er gestart met een
gezamenlijke warming-up. Onder lei-
ding van Lyke Tjoonk en Martine Smit
werden de spieren op een leuke muzi-
kale manier warm gemaakt. 

De leerkrachten, stagiaires en onder-
steunend personeel gaven vervolgens
het goede voorbeeld door een ronde
rennend af te leggen, luid aangemoe-
digd door ouders en kinderen. Veel
tijd om uit te rusten hadden ze niet,

want groep 1 en 2 stonden al klaar om
te starten. Maurice Blenkers trad op
als spreekstalmeester en zorgde er-
voor dat de kinderen op hoogte bleven
hoe lang ze nog moesten lopen en dat
ze vooral ranja moesten drinken, want
door het mooie weer verloren de kin-
deren extra veel vocht.

Hierna startten de groepen 3 en 4, 5
en 6 en als laatste waren groep 7 en 8
aan de beurt. 

De sponsorloop werd afgesloten met
een optreden van Eduard ten Have,
waardoor de kinderen al dansend en
zingend de ochtend feestelijk afsloten.
Met de geweldige opbrengst van
€ 3500,- kunnen er onder andere ver-
duisteringsgordijnen en speciale richt-
microfoons worden aangeschaft, zo-
dat er van het speellokaal een echt
theater kan worden gemaakt. Wat er
met de rest van de opbrengst gaat ge-
beuren is nog niet bekend. Het komt
sowieso ten goede van de kinderen, zo-
dat ze zien waarvoor ze zich in het
zweet hebben gewerkt.

De sponsorloopcommissie wil alle
leerlingen, ouders en sponsors bedan-
ken voor hun inzet. Ook de firma Edu-
va wordt bedankt voor het kosteloos
verzorgen van het geluid.

Sponsorloop Dorpsschool Vorden
brengt € 3500,- op

Afgelopen woensdag 17 juni organiseerde het team van de Dorpschool
i.s.m. de Ouderraad een sponsorloop. Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 lie-
pen gedurende 10 minuten zoveel mogelijk rondjes om geld te verdienen
voor de school. Voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 was er een parcours uit-
gezet door het speelbos en het schoolplein. De leerlingen van groep 5 t/m
8 liepen niet alleen de ronde van de onderbouw, maar liepen ook nog om
de school. De kinderen konden gesponsord worden per ronde, maar ook
een vast bedrag was mogelijk.



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 Anne van Kuil

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: 

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 4
Nr. 26, 23 juni 2009

De Achterhoekse gemeenten zetten
zich op vele terreinen in om de drei-
gende klimaatveranderingen op hun
schaal aan te pakken en daarmee
een goede bijdrage te leveren aan
de landelijke klimaatdoelstellingen.
Om via een positieve benadering te
laten zien hoe zij hun bijdrage leve-
ren aan het terugdringen van de
CO2 uitstoot geven de gemeenten
een brochure uit met interviews en
aansprekende initiatieven, van kli-
maatneutrale woningen tot nieuwe
energiebronnen. De klimaatbro-
chure is gratis verkrijgbaar in de
gemeentehuizen van de acht ge-
meenten, dus ook in Bronckhorst,
en te downloaden via
www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Leefomgeving en milieu � Klimaat

Enkele klimaatprojecten die in de
brochure beschreven zijn:
Aalten
• windmolenpark Hagenwind, waar

sinds juni 2008 acht windmolens
energie opwekken

Berkelland 
• biovergistingsinstallatie Groot

Zevert in Beltrum. Hier wordt
jaarlijks 36.000 ton mest verwerkt
tot elektriciteit voor 2.000 huis-
houdens

Bronckhorst 
• in ons Hengelo is het meest duur-

zame gemeentehuis van Neder-
land in aanbouw. Door het inzetten
van passief bouwen technieken
wordt straks in het gebouw 64%
minder energie verbruikt dan in
een standaard kantoorpand. On-
der andere ook door speciale iso-
latietechnieken, die het meest
zichtbaar zijn in speciale luiken
voor de ramen

Doetinchem 
• Kusters Olie heeft begin dit jaar in

de stad het eerste aardgastank-
station van ons land geopend. In-
middels rijden van de gemeente
Doetinchem en woningbouwver-
eniging Sité verschillende auto's
op aardgas 

Alle gemeenten
De brochure eindigt met een over-
zicht in vogelvlucht van initiatieven
waarmee alle acht gemeenten zich
in de periode 2009-2012 hard maken
voor het klimaat. Zij doen dit o.a.
door: 
• het nemen van maatregelen om

het energielabel, waarvan de ge-
meentelijke gebouwen binnenkort
worden voorzien, waar nodig en
mogelijk te verbeteren (doel jaar-

lijks 2% besparen op energiereke-
ning)

• (100%) groene energie gezamen-
lijk in te kopen voor gemeentelijke
gebouwen

• duurzaam in te kopen. O.a. bij de
gemeentelijke wagenparken wordt
hiermee rekening gehouden
(energiezuinige auto's en brand-
stof)

• een subsidieregeling aan particu-
lieren aan te bieden om het nemen
van energiebesparende maatrege-
len in hun woningen te stimuleren

• het stimuleren van het duurzaam
bouwen van nieuwe woningen en
daarmee het energieverbruik in de
huizen zo laag mogelijk te houden 

• de mogelijkheden te onderzoeken
om op energie en onderhoud te
besparen bij de openbare verlich-
ting. In Oude IJsselstreek worden

bijvoorbeeld zuiniger lampen ge-
bruikt dan voorheen en geïnventa-
riseerd of verlichting eerder uit
kan en later aan, zonder de veilig-
heid in gevaar te brengen (ge-
schatte besparing 4% per jaar) 

Diverse initiatieven zijn al opgepakt,
andere projecten volgen op korte
termijn. 

In het zogenaamde Klimaatpro-
gramma 2009-2012 zijn de klimaat-
en energieplannen van de gemeen-
ten samengevoegd. Iedere gemeen-
te heeft een klimaatcoördinator, die
zich bezighoudt met de uitvoering
van de projecten uit het programma.
Voor onze gemeente is dat de heer
E. Mol van de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, tel.
(0575) 75 03 13, e-mail:
e.mol@bronckhorst.nl.

(Toekomst)plannen Achterhoek voor klimaat in
gratis brochure op een rij

Alle Bronckhorster inwoners met een inkomen
gelijk aan of lager dan 120% van de bijstands-
norm kunnen in aanmerking komen voor een ver-
goeding van kosten voor lidmaatschap van een
sportclub, zwemles, een ouderenvereniging,
concertbezoek, kosten voor schoolgaande kinde-
ren van 4 tot 18 jaar en aanschaf van een (huis-
werk)computer voor kinderen in de brugklas. 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding
van bovengenoemde kosten kunt u een aanvraag-
formulier:
• downloaden via www.bronckhorst.nl 

(te vinden onder 'Minima bijdrage')
• aanvragen met antwoordcoupon hiernaast
• aanvragen bij het WIZ-loket, tel. (0575) 75 02 50,

e-mail: WIZ-frontoffice@bronckhorst.nl

LET OP: mensen die dit jaar al een aanvraag
hebben ingediend en/of een vergoeding hebben
ontvangen, hoeven niet te reageren.

Hoogte vergoeding
De vergoeding is voor:
• deelname aan maatschappelijke, culturele

en sportactiviteiten, € 120,- per gezinslid
• kosten voor schoolgaande kinderen van 

4 tot 18 jaar, € 55,- per kind
• (huiswerk)computer voor kinderen in de brugklas,

maximaal € 750,-

Inkomenseis
Het gezamenlijk inkomen moet gelijk aan of lager
zijn dan 120% van de bijstandsnorm.

Voor 2009 gelden de volgende netto normbedragen
exclusief vakantietoeslag per maand:

Mensen jonger dan 65 jaar
• echtpaar/samenwonenden € 1.463,60
• alleenstaande ouder € 1.317,24
• alleenstaande 

(zonder medebewoner) € 1.024,52 

Personen ouder dan 65 jaar
• echtpaar/samenwonenden 

beiden ouder dan 65 jaar € 1.543,50
• alleenstaande ouder € 1.414,03
• alleenstaande € 1.123,38

Vermogenseis
Naast het inkomen mag het vermogen 
(bezittingen minus schulden) 
niet meer bedragen dan:
• echtpaar/samenwonenden/

alleenstaande ouders € 10.910,00
• alleenstaanden € 5.455,00

Minimuminkomen? U heeft recht op dit extraatje
Vraag bijdrage nu aan

Hierlangs afknippen

Antwoordcoupon minimaregeling 2009
Ik verzoek om een aanvraagformulier voor
de minimaregeling 2009:

Naam

_______________________________________________________________________________   M / V

Adres

_________________________________________________________________________________________  

Postcode en woonplaats

_________________________________________________________________________________________  

Sturen naar
Gemeente Bronckhorst, 
afdeling WIZ, 
Postbus 200, 
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Hierlangs afknippen



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 (bij-
voorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

Als u bij de gemeente komt voor een
nieuw paspoort of rijbewijs wilt u de-
ze uiteraard snel ontvangen. Een
juiste pasfoto inleveren is daarbij
een vereiste. Helaas moeten onze
medewerkers van de afdeling Pu-
bliekszaken regelmatig de pasfoto
voor het nieuwe reisdocument wei-
geren. Dat is erg vervelend voor u,
maar ook voor de baliemedewerker.
Wij willen u graag zo goed mogelijk
van dienst zijn door het verstrekken
van een deugdelijk paspoort of
rijbewijs. 

Waarom is het belangrijk om een
goede foto te hebben? 
U moet over een goed reisdocument 
beschikken om te voorkomen dat u 
tijdens uw (vakantie)reis problemen 

krijgt met bijvoorbeeld de douane.
Uw pasfoto wordt gescand, omgezet
naar een digitale foto en afgedrukt
in het paspoort of rijbewijs. Als de
kwaliteit van de foto onvoldoende is,
dan kan er twijfel ontstaan bij de
douane over de echtheid van uw
reisdocument.

Welke eisen?
Iedere pasfoto moet aan een lijst van
37 (wettelijk vastgestelde!) criteria
voldoen. Als wij een pasfoto moeten
weigeren, is dat meestal omdat die
niet voldoet aan één of meerdere
van de volgende criteria:
• heeft het juiste formaat
• is goedgelijkend en in kleur 
• heeft een egale lichtgrijze, licht

blauwe of witte achtergrond 

• heeft voldoende contrast tussen
hoofd en achtergrond 

• gezicht en ogen zijn volledig zicht-
baar 

• het hoofd is recht van voren en
met rechte schouders 

• heeft een neutrale blik met geslo-
ten mond 

• heeft een gelijkmatige belichting
zonder schaduw in gezicht of ach-
tergrond 

Nog vragen?
Als u nog vragen heeft over de pas-
foto en de daaraan gestelde criteria
dan zijn de medewerkers van Pu-
bliekszaken graag bereid deze te
beantwoorden, tel. (0575) 75 02 50.
Meer informatie vindt u ook op
www.paspoortinformatie.nl.

Nieuw paspoort of rijbewijs uitsluitend

met juiste pasfoto! Strikte eisen gelden

Om de handhavingstaken zo goed en efficiënt mogelijk uit te kunnen voe-
ren zijn samenwerking en afstemming belangrijk, met collega's, maar ook
met externe partijen zoals de politie, brandweer en anderen. Om hier de
aandacht eens extra op te vestigen, organiseert de gemeente samen met
de politie op 30 juni a.s. een speciale handhavingsdag in Bronckhorst. 

Dit jaar is er voor gekozen om in de kernen Hengelo, Vorden en Zelhem ac-
tiviteiten in winkelgebieden en situaties rond de basisscholen onder de loep
te nemen. Er wordt onder meer gecontroleerd op verkeersovertredingen,
het strijdig gebruik van gebouwen en gronden, overtredingen Algemene
Plaatselijke Verordening (APV), kentekencontroles en het opsporen van
illegale bedrijven.
In totaal doen ongeveer 30 handhavers van gemeente, brandweer en politie
mee aan de controles op deze dag. Tijdens de dag ligt het accent op intensi-
vering en optimalisering van de handhavingssamenwerking en kennisover-
dracht. Ook is het belangrijk elkaar en elkaars werkwijzen te leren kennen.
Burgemeester Aalderink, verantwoordelijk voor handhaving: “Het samen-
werken met andere instanties is belangrijk, de uitvoering van controles
verbetert erdoor.”
Op 18 november vorig jaar is met de eerste speciale handhavingsdag een
eerste stap gezet naar een betere samenwerking met externe partijen.
Lag toen het accent meer op de handhavingstaken van de gemeente, dit
jaar komen de politietaken meer naar voren.

Speciale handhavingsdag op 30 juni

“Mijn dochtertje kan zo haar zin
doordrijven. In het ergste geval gaat
ze krijsend midden in een winkel
zitten. Dan geef ik maar toe om haar
weer rustig te krijgen en afkeuren-
de blikken van omstanders te voor-
komen. Waarom luistert ze niet
naar mij? Wat is er aan de hand?
Wat doe ik verkeerd?”

Advies over dit soort kwesties, maar
ook luchtige informatie over de op-

voeding en het opgroeien van uw
kinderen vindt u op www.cjgbronck-
horst.nl.

www.cjgbronckhorst.nl is er voor u!

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Drempt, kermis met optocht, lunapark en vogelschieten, 19 september van 13.00 tot 24.00 uur,

20 september van 12.00 tot 24.00 uur en 21 september van 08.00 tot 24.00 uur, afsluiten ge-
deelte van de Zomerweg, instellen omleidingsroute, 19 t/m 21 september 2009, stichting
St. Willibrordus

• Hengelo (Gld), Het Kervel, bijeenkomsten met zang, prediking en workshops, tijdelijke ge-
bruiksvergunning tent en groepskamperen, 24 juli 19.00 uur tot 2 augustus 2009 15.00 uur,
stichting Elia

• Steenderen, Burgemeester Buddingh'plein, muziekevenement Marktpop, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, 18 juli van 20.00 tot 01.00 uur en 19 juli 2009 van 12.00 tot 21.00 uur, café
Heezen

• Vorden, 30 augustus 2009, Dorpsstraat/Kerkstraat, live muziek en diverse activiteiten rondom
de Vuelta (wielerwedstrijd), van 11.00 tot 18.00 uur, afsluiten Dorpsstraat, van 11.00 tot 23.00
uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, van 11.00 tot 18.00 uur, plaatsen toegangs-
poort bij rotonde Ruurloseweg, van 10 augustus t/m 7 september 2009, Vrienden van Vorden

• Vorden, 14 augustus 2009, Wim Kuijper Straatvoetbaltoernooi, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, van 17.30 tot 23.00 uur, afsluiten marktplein en gedeelte Kerkstraat, van 12.00 tot
23.00 uur, stichting Vrienden van Vorden

• Wichmond, Dorpsstraat, 23 augustus 2009, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m.
oriënteringsrit, van 12.00 tot 24.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, café D'n Olde Kriet

• Zelhem, Aaltenseweg 18, buurtfeest met kermisattracties en vogelschieten, 6 en 7 augustus
van 19.00 tot 00.30 uur en 8 augustus van 10.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning
tent, 6 t/m 8 augustus, buurt- en toneelvereniging De Meene, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, 6 augustus van 18.00 tot 24.00 uur, 7 augustus van 18.00 tot 01.00 uur en 8 augus-
tus 2009 van 09.00 tot 01.00 uur, mevrouw B.M.M. Janssen-Willemsen

• Zelhem, Smidsstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Zelhemse Zomerfees-
ten, 18 juli en 1 augustus 2009 van 14.00 tot 22.00 uur, Super de Boer Hollak

• Zelhem, Halseweg 31A, aanvraag vergunning horecabedrijf, korfbalvereniging Sport en Vriend-
schap

Afgewezen aanvragen
Verzonden op 19 juni 2009:
• Drempt, perceel aan de Rijksweg, plaatsen van permanente reclamezuil, Elbers Mechanisatie

Bouwvergunningen 
• Bronkhorst, Kapelstraat 2, veranderen toegangsdeuren kapel
• Halle, Zieuwentweg 5, geheel vernieuwen dakplaten schuur
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 32, bouwen woning met garage 
• Hengelo (Gld), Roessinkweg 24, veranderen rieten dak in pannen
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 28, veranderen aanbouw brandweergarage
• Steenderen, Koningin Julianalaan 1, bouwen carport
• Vorden, Baakseweg 6, gedeeltelijk verbouwen koetshuis tot theeschenkerij
• Zelhem, Heidenhoekweg 10B, 10C, bouwen bijgebouw
• Zelhem, Ruurloseweg 39 TB21, bouwen aanbouw

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.  

Verleende vergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 11 juni 2009:
• Bronckhorst, Hanzeloop met start en finish vanaf de sporthal in Warnsveld, waarbij een

gedeelte van het parcours over het grondgebied van de gemeente Bronckhorst loopt,
5 september 2009 van 08.00 tot 16.00 uur, atletiekvereniging Hanzesport

• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van de landelijke
collecte van de Nierstichting en het Prinses Beatrixfonds, 14 t/m 27 september 2009, Bizon
Buitenreclame

• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van de landelijke
collecte van het Koningin Wilhelmina Fonds, 2 t/m 13 september 2009, Bizon Buitenreclame

• Halle, zaal Lovink, school- en volksfeest met toneelavond, sterrit, dansavond, lunapark,
vogelschieten en optocht, 3 september van 19.00 tot 24.00 uur, 4 september van 13.00 tot
01.30 uur en 5 september van 12.00 tot 01.30 uur, verkoop loten, 3 september 2009, stichting
Nijmansfeest

• Hengelo (Gld), De Hietmaat, dressuur- en springwedstrijden voor pony's, 27 september 2009
van 09.00 tot 18.00 uur, ponyclub Hengelo (Gld)

• Hengelo (Gld), Steintjesweide, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. openlucht-
concert Looft Den Heer/Crescendo, 1 juli 2009 van 19.00 tot 24.00 uur, ontmoetingscentrum
Ons Huis

• Hengelo (Gld), Veldermansweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. school- en
volksfeest Varssel, 9 en 10 oktober 2009 van 09.00 tot 01.30 uur, Kermex B.V.

• Hoog-Keppel, toertocht met oldtimertractoren met start en finish Burg. Vrijlandweg,
23 augustus 2009 van 09.00 tot 17.00 uur, stichting Contact Oldtimers Achterhoek

• Vorden, Dorpsstraat en Marktplein, Italiaanse markt, 5 september van 12.00 tot 24.00 uur
en 6 september van 12.00 tot 18.00 uur, concert, 5 september 2009 van 20.00 tot 23.00 uur,
stichting Vrienden van Vorden

• Vorden, kasteelweide Horsterkamp, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Castle
Fair, 19 t/m 23 augustus 2009 van 08.00 tot 24.00 uur, La Place Catering

• Vorden, Onsteinseweg 2, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Medlerfeest, 3 juli
van 19.30 tot 01.00 uur en 4 juli 2009 van 13.00 tot 01.00 uur, 't Wapen van 't Medler

• Vorden, skeelerwedstrijd Holland inline cup met start en finish in de Dorpsstraat, 17 juli 2009
van 17.00 tot 21.00 uur, stichting Skeelermarathon Vorden

• Zelhem, Velswijkweg, buurtfeest met volks-en kinderspelen en optocht, 14 t/m 16 augustus
2009, buurtvereniging Velswijk

• Zelhem, Hummeloseweg 71, plaatsen van een reclamezuil, De Hoop Mengvoeders B.V.
Verzonden op 12 juni 2009:
• Vorden, Oude Zutphenseweg 7, ontheffing groepskamperen i.v.m. indianenkamp voor ca. 30

personen, weekend van 8 augustus 2009, Zwembad In de Dennen
Verzonden op 17 juni 2009:
• Hengelo (Gld), Hogenkampweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. buurtfeest

Bekveld, 3 september van 17.00 tot 00.30 uur, 4 en 5 september 2009 van 09.00 tot 01.30 uur,
Kermex B.V.

• Hengelo (Gld), De Hietmaat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. paarden- en
ponykeuringen, 20 juni, 14 juli, 25 juli en 5 september 2009, W. Weerink

• Vorden, Lindeseweg, volksfeest met toneelavond, vogelschieten, volksspelen en live muziek,
24 september van 19.00 tot 24.00 uur, 25 september van 19.00 tot 01.00 uur en 26 september
van 13.00 tot 01.30 uur, vereniging Volksfeest Linde, ontheffing artikel 35 Drank- en Horeca-
wet, 24 september van 17.00 tot 00.30 uur, 25 en 26 september 2009 van 09.00 tot 01.30 uur,
Kermex B.V. 

• Vorden, sporthal Het Jebbink, concert Koninklijke Landmacht, 18 december 2009 van 20.00 tot
22.30 uur, stichting Vrienden van Muziek Vereniging Concordia

• Wichmond, Baakseweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Oranjefeest Wich-
mond, 25 augustus van 17.00 tot 00.30 uur, 28 augustus van 12.00 tot 01.30 uur, 29 augustus
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van 10.00 tot 01.30 uur en 30 augustus 2009 van 12.00 tot 22.00 uur, Kermex B.V.
• Zelhem, centrum, open zondag met Smoks Hanne oldtimerrit, 11 oktober 2009 van 10.00 tot

19.00 uur, ondernemersvereniging Zelhem
Verzonden op 18 juni: 
• Bronkhorst, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. vogelschieten tijdens de kermis,

3 september 2009 van 13.00 tot 17.00 uur, herberg De Gouden Leeuw
• Hengelo (Gld), Spalstraat 29, ophangen spandoek voor het promoten van de nationale collecte-

week, 23 t/m 28 november 2009, Nationaal MS Fonds
• Vierakker, Kapelweg, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. besloten huwelijksfeest, 26 juni

2009, hotel Bakker
• Zelhem, parkeerplaats bij sporthal De Pol, Vincent van Goghstraat, Septemberfeesten (ker-

mis), tijdelijke gebruiksvergunning tent, 17 t/m 20 september 2009, tijdelijke reclameborden,
28 augustus t/m 21 september 2009, stichting Septemberfeesten Zelhem

• Zelhem, diverse straten in het centrum, intocht Sinterklaas, 21 november 2009 van 13.45 tot
15.00 uur, ondernemersvereniging Zelhem

Aanlegvergunningen
Verzonden op 22 juni 2009:
• Vorden, nabij de Gazoor- en Warkenseweg, voor natuurontwikkeling Onderlaatse Laak (aan-

leggen poel, ophogen akker, afplaggen, uitdiepen watergang en planten van bomen)
• Vorden, nabij Nieuwenhuisweg 1, voor het ophogen van agrarische gronden met een maxi-

mumhoogte van 25 centimeter
• Wichmond, nabij kruising Baakseweg/Broekweg, voor het ophogen van agrarische gronden

met een maximumhoogte van 25 centimeter
• Wichmond, Polweg 6, voor het opvullen van de mestkelders na de sloop van de varkensstallen

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 16 juni 2009:
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 54, bouwen kapberg, verleend met toepassing van artikel  50 lid 3

van de Woningwet
• Vorden, Julianalaan 5, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 15 juni 2009: 
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 37, vergroten ligboxenstal, verleend met toepassing van arti-

kel 50 lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers

• Zelhem, Akkermansstraat 2A, vernieuwen schuur
Verzonden op 16 juni 2009:
• Vorden, Rommelderdijk 6, verbouwen woning, verleend met toepassing van artikel 50 lid 3 van

de Woningwet 
Verzonden op 17 juni 2009:
• Toldijk, Beekstraat 8A, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Mosselseweg 3, vergroten ligboxenstal

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 12 juni 2009:
• Vorden, Smidsstraat 9, bouwen schutting en schuurtje

Kapvergunningen
Verzonden op 19 juni 2009:
• Drempt, Zomerweg 19A, vellen van vijf essen, geen herplantplicht
• Hummelo, Westerbeek van Eerstenweg 21, vellen van één moeraseik, geen herplantplicht
• Steenderen, Esdoornstraat/Wijerspad 2, vellen van één esdoorn, geen herplantplicht
• Steenderen, Esdoornstraat/Wijerspad 2, vellen van elf knotwilgen, één berk en één kers, her-

plant verplicht: volgens inrichtingsplan
• Toldijk, Lamstraat 12, vellen van één eik en één populier, herplant verplicht: drie eiken
• Vorden, Hengeloseweg 1, vellen van 70 bomen, herplant verplicht: 250 m2 meidoornhaag en

zeven berken

Sloopvergunningen 
Verzonden op 18 juni 2009:
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 41, slopen schuur

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Drempt, tijdens een buurtfeest is de Kruysakker, van huisnummer 10 t/m 24, van 5 september

12.00 uur tot 6 september 2009 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest is de Middenweg, van huisnummer 45 t/m 57, van 27 juni
12.00 uur tot 28 juni 2009 14.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest is de Vloed, tussen de Middenweg en de Dreef, van 27 juni
15.00 uur tot 28 juni 2009 10.30 uur afgesloten voor alle verkeer

• Hengelo (Gld), tijdens een militair historisch evenement zijn op 30 augustus van 08.00 tot 18.00
uur de Kerkstraat, Marktstraat, Raadhuisstraat, tussen de Spalstraat en de Banninkstraat,
Spalstraat, tussen Het Iekink en de Ruurloseweg, Ruurloseweg, tussen de Spalstraat en de
Beukenlaan, Bleekstraat, tussen de Spalstraat en de Asterstraat, en de Synagogestraat, tus-
sen de Ruurloseweg en de Regelinkstraat, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer. Er geldt een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer via de Bea-
trixlaan, De Heurne, Vordenseweg en de Rondweg. Verder is op 29 augustus 2009 van 08.00 tot
18.00 uur een stopverbod van kracht op de Jachtweg, Rijnweg en Vierblokkenweg

• Keijenborg, tijdens een buurtbarbecue is de Teubenweg, tussen de Sint Bernardusstraat en de
Kerkstraat, op 4 juli 2009 van 16.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend afgesloten voor alle
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Steenderen, tijdens de kermis van 10 t/m 12 september is de J.F. Oltmansstraat, tussen de
Dr. A. Ariënsstraat en de Kastanjelaan, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van be-
stemmingsverkeer, geldt voor het doorgaande verkeer een omleidingroute via de Kastanjelaan
en de Bronkhorsterweg en is een stopverbod van kracht op de Kastanjelaan en Bronkhorster-
weg, tussen de H. Addinkstraat en de Burgemeester Smitstraat. Op 12 september van 13.00
t/m 18.30 uur zijn de Dorpsstraat, Landlustweg, Whemestraat, Toldijkseweg, vanaf huisnum-
mer 1 t/m 13A, Burgemeester Smitstraat, Bronkhorsterweg, vanaf huisnummer 1A t/m 36,
Harmen Addinkstraat, Begoniastraat en Azaleastraat afgesloten voor alle verkeer, geldt voor
het doorgaande verkeer vanaf Doesburg een omleidingroute via de Kastanjelaan, de Bronkhor-
sterweg en de Prins Bernhardlaan en vice versa en wordt voor het doorgaande verkeer vanaf
Toldijk een omleidingroute ingesteld via de Covikseweg, L. Dolfingweg en de Dr. A. Ariëns-
straat en vice versa. Het Burgemeester Buddingh'plein is van 7 t/m 14 september 2009 afge-
sloten voor alle verkeer

• Vorden, tijdens het volksfeest Linde zijn de Lindeseweg, tussen Het Stapelbroek en de Vosheu-
velweg, en de Kapellebultweg van 26 september 09.00 uur tot 27 september 13.00 uur afgeslo-

ten voor het verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer (en fietsers op de Kapelle-
bultweg). Er geldt een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer via de Vosheuvelweg,
Zelledijk, Helderboomsdijk en Het Stapelbroek. Op het genoemde deel van de Lindeseweg
geldt van 20 t/m 27 september 2009 13.00 uur ook een snelheidsbeperking van 30 km/u

• Zelhem, tijdens een buurtfeest is de Goudsbloemstraat op 4 juli 2009 van 12.00 tot 24.00 uur
afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, tijdens de Open Zondag zijn de Markt, Smidsstraat, Stationsstraat, Prinses Irene-
straat, tussen de Doetinchemseweg en de Oranje Nassaustraat, Doetinchemseweg, tussen de
Prinses Irenestraat en de Markt, en het Stationsplein op 11 oktober 2009 van 10.00 tot 19.00
uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de Septemberfeesten zijn de parkeerplaats van sporthal De Pol aan de
Vincent van Goghstraat en de Vincent van Goghstraat, tussen de Jacob van Ruysdaelstraat en
de Frans Halsstraat, van 14 september 08.00 uur tot 21 september 18.00 uur afgesloten voor
alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Datzelfde geldt voor het Stationsplein
en dr. Grashuisstraat op 19 september van 10.00 tot 18.00 uur. Verder is op de Vincent van
Goghstraat, tussen de Halseweg en de Jacob van Ruysdaelstraat, tussen de Frans Halsstraat
en de Jan Steenstraat, en, tussen de Meindert Hobbemastraat en de Jacob van Ruysdaelstraat,
van 17 t/m 20 september 2009 een stopverbod ingesteld

• Zelhem, tijdens een buitenconcert op 3 juli 2009 is de Markt van 18.00 tot 21.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de intocht van Sinterklaas op 21 november 2009 is de parkeerplaats bij het Sta-
tionsplein van 13.30 tot 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer 

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, tijdelijke ver-
keersmaatregelen en bouw- en sloopvergunningen), Ruimtelijke en economische ontwikkeling
(aanlegvergunningen) 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 onderteke-
ning.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw be-
zwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter 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.

Alleen voor aanlegvergunningen geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze eerst
in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift
ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, ver-
zoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 15 juni 2009:
• Hummelo, Rozegaarderweg 5, bouwen schuur
• Hummelo, Rijksweg 144, veranderen woning, verleend met toepassing van artikel 50 lid 4 van

de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers  

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 17 juni 2009:
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen filterkolommen voor bedrijfswatervoorziening

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 18 juni 2009:
• Wichmond, Hackforterweg 46, bouwen berging met carport

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van de besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Een beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrij-
ving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw
handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het in-
dienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft,
dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplannen
De volgende ontwerpbestemmingsplannen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen
van 25 juni t/m 5 augustus 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling:
• 'Buitengebied 2008; Plan Mennink, Hengelo (Gld)'. Het plan heeft betrekking op de herinrich-

ting van een gebied begrensd door de provinciale weg N316 van Hengelo naar Vorden, de Hes-
selinkdijk en de Menninkweg in Hengelo

• 'Landgoed De Biezen, Zelhem'. Het plan heeft betrekking op het realiseren van een nieuw
landgoed aan de Terborgseweg in Zelhem

Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stuk-
ken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Ontwerpwijzigingsplannen
De volgende ontwerpwijzigingsplannen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van
25 juni t/m 5 augustus 2009 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling:
• 'Buitengebied 2009; Wiersserbroekweg 10 Vorden'. Het plan heeft betrekking op de wijziging

van de agrarische functie in wonen op het perceel Wiersserbroekweg 10 in Vorden
• 'Buitengebied 2009; Hoogstraat 21 Toldijk'. Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van het

agrarisch bedrijf aan de Hoogstraat 21 in Toldijk 

Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een af-
spraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stuk-
ken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ont-
werpwijzigingsplannen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij b en w.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Buitengebied 2008; Koekoekstraat 21
Vierakker'
Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2008; Koekoekstraat 21 Vierakker' is onherroepelijk
geworden. Het plan heeft betrekking op het beëindigen van de melkveehouderij op het perceel
Koekoekstraat 21 in Vierakker. De opstallen van het agrarisch bedrijf worden gesloopt. Naast de
voormalige bedrijfswoning komt een nieuwe woning. Het plan voorziet in een passende planre-
geling om dit initiatief te realiseren.

Het bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekan-
toor 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 mede-
werkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronck-
horst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Voorgenomen ontheffingen
B en w zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.6 lid 1 onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening (binnenplans)
• Halle, Halle-Heideweg 31, voor het gebruiken van een aangebouwd bijgebouw bij de dubbelbe-

woonde burgerwoning als kantoor-/praktijkruimte ten behoeve van een adviesbureau, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

De stukken liggen van 25 juni t/m 5 augustus 2009 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 deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken
ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de de
voorgenomen ontheffing naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij b en w.

Voorgenomen vrijstellingen 
B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van:

Artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Brunsveldweg 1, voor het omzetten van de oorspronkelijke bedrijfswoning in een bur-

gerwoning, het bouwen van een schuur van maximaal 100 m2, het verbouwen van een aan de
hoofdwoning vastzittende varkensschuur tot een burgerwoning en het slopen van agrarische
gebouwen met een oppervlakte van 552 m2, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herzie-
ning 2-1988'

De stukken liggen van 25 juni t/m 5 augustus 2009 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 deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken
ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de voorgenomen vrijstel-
lingen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Wet milieubeheer

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 25 juni
t/m 5 augustus 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Zelhem, Hummeloseweg 63A, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergun-

ning voor het inwerking hebben van een vleesvarkens- en akkerbouwbedrijf

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning op-
gesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de be-
scherming van het milieu. 

Zienswijze indienen? 
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 6 augustus 2009. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tij-
dens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving, tel. (0575) 75 03 06.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. 

Besluiten tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.22 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
25 juni t/m 5 augustus 2009 tijdens de openingstijden ter inzage het besluit voor het ambtshalve
aanpassen van de voorschriften van de milieuvergunning van:
• Halle, Bocholtseweg 2A, voor een vleeskuikenhouderij    

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. eventuele belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben inge-

bracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens

wijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Graven-
hage en wel vóór 6 augustus 2009.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u
binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht
worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek
door die voorzitter is beslist.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3.28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
25 juni t/m 5 augustus 2009 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo (Gld), Roessinkweg 2, voor veranderingsvergunning voor het houden van melkrundvee

en het geven van praktijkonderwijs
• Steenderen, Toldijkseweg 39, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor het houden van melkrundvee met een kinderdagverblijf
• Toldijk, Hoogstraat 21, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het

houden van melkrundvee
• Zelhem, Bocholtseweg 1, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

het houden van melkrundvee

De strekking van de besluiten luidt: 
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Beroep tegen de besluiten kan worden ingesteld door:
a. betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen in te brengen.
Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Graven-
hage en wel vóór 6 augustus 2009.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u
binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht
worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek
door die voorzitter is beslist.

Mogelijk op unieke locaties:
• gemeentehuis Hengelo (Gld) • kapel in Bronkhorst
• kasteel Keppel in Laag-Keppel • kasteel Vorden in Vorden
• museum Smedekinck in Zelhem

Ja, ik wil.... trouwen in Bronckhorst!

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

Buitengebied
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 46 48

Opslagruimtes te huur
van 1 m2 t/m 20 m2

voor particulieren en bedrijven
www.teeuwenopslag.nl

06-10433358

SERRES - VERANDA’S
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst!

KOZIJNEN ...
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl
voor betaalbaar vakmanschap

Lichtenvoorde. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl



Wat: Informatiemiddag klikgebit

Wanneer: zaterdag 27 juni

Tijd: 12.00 - 15.00 uur

Locatie: Tandartsenpraktijk R.C. Boersma
Het Jebbink 15 te Vorden

Wilt u meer weten over wat een 

klikgebit precies is, bezoek dan onze 

informatiemiddag.

Gedurende de middag worden er 

presentaties gegeven.

Loopt u vrijblijvend bij ons binnen, de 

Tandartsenpraktijk R.C. Boersma
Het Jebbink 15 • 7251 BJ VORDEN • Tel. 0575 - 55 1908

Problemen met uw kunstgebit?
Een klikgebit kan voor u de oplossing zijn!
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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

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

Iets te vieren?
de keuze is enorm

profess ionele  voeding voor  d ieren

Eet u ook graag een smakelijk
gezond ei van uw eigen kippen?
De voeding van uw kippen bepaalt de smaak

van de eieren! Verzorg uw kippen met Garvo

legkorrel of legmeel, al vanaf 8,80/20kg.

Fabrieksverkoop van Garvo hobbyvoeders 

op zaterdagochtend in Achter-Drempt, of koop

bij Garvo dealers in de gemeente Bronckhorst.

Kijk voor een prijslijst en dealeradressen op

www.garvo.nl/bronckhorst

Garvo bv, Molenweg 38, 6996DN Achter-Drempt. Tel. 0313-472321

SALE
OP ALLE BC BROEKEN 
NU 40% KORTING

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

OP DE HELE COLLECTIE

SANDWICH
20% TOT 50%

KORTING

SALE

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Betaande uit:

*  Wastafelcombinatie

*  Closetcombinatie

*  Douchecombinatie

*  Badcombinatie

*  Designradiator

*  Vloertegels 5 m²

*  Wandtegels 25 m²

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Levering complete badkamer 

Vraag naar de voorwaarde

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

TE KOOP

PERCEEL BOUWTERREIN
AAN DE DIENSTENWEG TE VORDEN

Dienstenweg te Vorden
Perceelsoppervlakte 1028 m², alsmede een aandeel
in parkeerterrein. Bestemming: ‘Bedrijfsdoeleinden’.
Bebouwingspercentage maximaal 60%. Geen bouw-
en/of aannemersverplichting.

Vraagprijs € 129.000,- k.k. (excl. BTW)

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359

info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

D E M A K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T

Tot 1 juli 
20% KORTING

op alle buxusvormen
Voor tuinontwerp/-aanleg, onderhoud en bestratingen, alle soorten
tuinplanten, graszoden, DCM meststoffen kunt u terecht bij
tuincentrum en hoveniersbedrijf De Heesterhof Tuinplanten
aan de Varsselseweg 20 in Hengelo. 

Tel. 0575-462892 Website: www.deheesterhof.nl Postadres: 
Mob. 06-53362300 E-mail: heesterhof@planet.nl Hofstraat 5, 7255 CH Hengelo

Zin in zinvol, leuk en dankbaar werk??

Het district Achterhoek van het Nederlandse Rode Kruis is op zoek naar een enthousiaste 

districtsbestuurder Sociale Hulp

die zich als vrijwilliger, gemiddeld twee dagdelen per maand, wil inzetten om de sociale
hulpverlening  binnen het district, waaronder 10 actieve Rode Kruisafdelingen vallen,
te ondersteunen en de vrijwilligers hierbij te motiveren en te stimuleren.
U onderzoekt de hulpvraag binnen het district Achterhoek en overlegt hierbij met de
coördinatoren van de afdelingen.

De Sociale Hulp van het Nederlandse Rode Kruis richt zich op vereenzaamde mensen,
mensen met een beperking en chronisch zieken. De vrijwilligers van de afdeling organiseren
bijvoorbeeld: cursussen omgaan met mobiele telefoon, computerles, telefooncirkels en
huisbezoeken. Daarnaast zijn er ook groepsgerichte activiteiten waarbij o.a. aangepaste
vakanties worden aangeboden. Twee keer per jaar komen alle bestuursleden sociale hulp
van de afdelingen bij elkaar, waarbij u als districtsbestuurder voorzitter bent. Jaarlijks wordt
er onder uw verantwoordelijkheid een gezamenlijk werkplan en begroting Sociale Hulp
opgesteld.

Bent u goed in het coachen en aansturen van vrijwilligers, heeft u ervaring met het opstellen
van werkplannen en bent u in het bezit van een rijbewijs en vervoer, dan nodigen wij u van
harte uit om te reageren op deze vacature.

Daarnaast is de afdeling Bronckhorst op zoek naar een

coördinator Sociale Hulp

die als vrijwilliger nieuwe sociale hulp activiteiten binnen de afdeling op wil starten, goed
contact houdt met de vrijwilligers en ervoor zorgt dat de ’juiste man/vrouw op de juiste plek’
komt. U werkt samen met het bestuurslid sociale hulp van de afdeling.

Uw  schriftelijke reactie voor een van beide functies kunt u voor 30 juni  sturen naar:
Districtskantoor NRK Achterhoek, Postbus 26, 7020 AA Zelhem of mail naar
achterhoek@redcross.nl

TEKENBURO
BOUWKUNDIG CAD TEKENBURO

Heeft u bouw- of verbouwplannen?
Wij verzorgen voor u het tekenwerk en bouwvergunning aanvraag.

Daliastraat 2, 7221 AN Steenderen, tel. 0575 - 451641 
Hoogstraat 42, 7227 NJ Toldijk, tel. 0575 - 452047   
Tel. mob.: 06 - 30382364 of 06 - 40700995 E-mail: info@awa-tekenburo.nl

Computerproblemen, ADSL

aansluiten of een nieuwe

PC? Wij komen aan huis.

Computerhulpzelhem.nl

Ardinckhoek 9, Zelhem 

06-43548494.

SALEOP DE HELE COLLECTIE

CARBONE, SAMM,
SENTIDO & MAC
25% TOT 50%

KORTING
Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

SALE
OP DE HELE COLLECTIE NTS
40% KORTING

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl



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

Op vrijdagavond 26 juni zal om 20.00
de JPR Strinxband de avond openen.
Deze 6 tallige band is keeping rock en
rolling since 1998. De band staat be-
kend om de pure passie voor rock, die
op het podium gebracht wordt zoals
de Stones dat deden in de jaren 70. 

Deze echte rock en roll band heeft al
in verschillende voorprogramma’s ge-
speeld zoals bij de Golden Earring, De
Dijk, Di-rect, Jovink en nog veel meer.
Het repertoire bevat nummers van on-
der andere Black Crowes, Iggy Pop,
Beatles, Herman Brood, CCR, Rolling
Stones, Rod Steward etc. Met daar-
naast nog hun eigen nummers. Rond
de klok van ongeveer 22.00 zal Nor-
maal het podium in Toldiek betreden
en zal het Høken voor de 33ste keer
echt losbarsten. Kaarten voor vrijdag-
avond 26 juni kosten 22 euro in de
voorverkoop, exclusief 0,50 euro voor-

verkoopkosten. Entree aan de kassa
zal 25 euro bedragen.

Op zondag 28 juni zal het koffiecon-
cert plaats vinden. Om 11.00 uur start
het programma met verschillende op-
tredens gedurende de dag. Blaaskapel
Freunde Echo uit Overloon
(www.blaaskapel.nl) is sinds 1969 al ac-
tief en speelt vooral Tsjechische
(Mährische-) blaasmuziek afgewisseld
met moderne muziekstukken. Allan
Gascoigne Trio (www.alangascoigne.tk)
met onder andere de Gaspiepe, een ex
gitarist van Normaal, de Hanska Band
(www.hansduo.nl) en niet te vergeten
Normaal (www.normaal.nl) zullen op
het podium staan. Deze zondag staat
een extra optreden gepland van een
wel heel bijzondere gast: Willem ter
Horst alias Wimke van Diene zal zijn
nieuwste CD gaan presenteren tijdens
het koffieconcert. Daarnaast zal er

voor de kinderen een springkussen
staan en kunnen ze geschminkt wor-
den, zodat zij zich ook de hele dag
heerlijk kunnen vermaken. Kaarten
voor zondag 28 juni bedragen 15 euro
in de voorverkoop en aan de kassa
17,50 euro, kinderen van 4 t/m 12 jaar
5 euro en kinderen tot 4 jaar mogen
gratis genieten.

De voorverkoopadressen van de kaar-
ten voor Høken in Toldiek zijn: Jeugd-
soos Flophouse (alleen op de vrijdag-
avond ) en Café Den Bremer in Toldijk,
Café de Seven Steenen in Steenderen,
Café de Bierkaai in Baak en Café de Tol
in Zelhem. Kaarten reserveren kan
door overmaking van het aantal kaar-
ten maal de voorverkoopprijs naar
bankrekening 36.11.50.075 t.n.v. Ont-
moetingscentrum Toldijk. Op de dag
van het evenement kunnen de kaar-
ten worden afgehaald aan de kassa.
Neem voor alle zekerheid een kopie
van het bankafschrift mee. Voor meer
informatie kijk op www.flophouse.nl
en tot vrijdag 26 en zondag 28 juni in
Toldiek.

Aanstaande vrijdag gaat het
Høken los!

Vrijdag 26 juni aanstaande is het zover: Normaal komt naar Toldijk! Het
weergaloze spektakel ‘Høken in Toldiek’, wat ieder jaar terugkeert en zeer
gezellig blijkt te zijn, wordt gehouden op 26 en 28 juni bij J.J.C. Flophouse
in Toldiek.

Je kunt veel zeggen over 't Olde Let-
tink, maar alledaags is het restaurant
allerminst. Met een verleden als
buurtcafé, feestzaal en danszaal heeft
menig stel uit de omgeving elkaar hier
leren kennen. De sfeervolle inrichting
en de ossenbloed rode muren geven
het gevoel dat je een gezellige huiska-
mer bent binnengestapt, een plek
waar je jezelf kunt zijn en ook nog
eens heerlijk kunt eten. Samen met
het enthousiaste team van 20 mede-
werkers draait 't Olde Lettink al 5 jaar
onder de huidige leiding. Met dank
aan alle gasten van 't Olde Lettink, in
Vorden en de wijde omtrek zijn de ei-
genaren verheugd om u te kunnen
vertellen dat begin juni het pand door
hen is aangekocht. Aan de kwaliteit
van het assortiment doen ze geen con-
cessies. Er wordt uitsluitend met dag-
verse ingrediënten en seizoensproduc-
ten uit de regio gewerkt. De menu-
kaart volgt deels de seizoenen; zoals
in de herfst wildspecialiteiten, in de
lente asperge creaties en in de winter-
maanden heerlijke huisgemaakte
stamppotten. Maar ook voor een heer-
lijke huisgemaakte mosterdsoep of
een van onze heerlijke Mövenpick ijs-
creaties kunt u altijd bij ons terecht. 
Een geheel nieuw en ook wel uniek
concept is het dagmenu…. Dit is geen
vastgesteld dagmenu maar er is een
dagmenu keuze kaart. Aan de hand
van deze kaart kan men zelf een 2 of 3
gangen dagmenu samenstellen voor
een wel hèèl aantrekkelijke prijs. Er is
een ruime keuze in voor,- hoofd- en na-
gerechten. Voor elk wat wils, rund-
vlees, varkensvlees, kip, vis en een ve-

getarisch gerecht. De dagmenu keuze
kaart wisselt net als de andere menu's
met de seizoenen mee. U kunt van
maandag t/m vrijdag gebruik maken
van deze kaart.
Een specialiteit van het huis is de
"Proeverij", een drie gangen menu
waarin de koks de vrije hand krijgen
om u te verrassen met de heerlijkste
gerechten. Een prima gelegenheid om
eens iets anders uit te proberen naast
onze menukaart. Dat het team bij 't
Olde Lettink steeds actief bezig is om
nieuwe dingen te ontwikkelen blijkt
wel uit het feit dat je er "VIP" gast kunt
worden. In het restaurant of via de
website kan er een formulier ingevuld
worden. Door het invullen van uw
email adres wordt u door middels de
nieuwsbrief regelmatig op de hoogte
gehouden van de nieuwe menu's aan-
biedingen en activiteiten. Als klap op
de vuurpijl wordt er iedere maand een
diner voor 2 personen ter waarde van
€50,= verloot. 
Als VIP gast loot u zolang u inschreven
staat iedere maand mee. Samen met
wijnhuis Walraven & Sax is onlangs
een geheel nieuwe wijnkaart samenge-
steld met heerlijke wijnen. Van Prosec-
co tot dessertwijn…. er is van alles in
huis. Voor de bier liefhebbers zijn er 4
verschillende bieren op de tap en met
de zomer in het vooruitzicht is er ook
rosé bier. Dat 't Olde Lettink een plek is
voor elke gelegenheid blijkt wel uit het
feit dat je er ook feestjes, verjaardagen
of recepties kunt geven. Hiervoor zijn
er diverse arrangementen beschikbaar.
Het team van 't Olde Lettink maakt
graag wat tijd voor u vrij om een pas-
send arrangement voor u samen te
stellen. Na een wandeling is het ook
heerlijk om even uit te blazen op ons
heerlijke terras met uitzicht over de
landerijen met een heerlijke kop koffie
of een van onze vele soorten losse thee.
Tot ziens bij 't Olde Lettink aan de
Almenseweg 35a te Vorden.

't Olde Lettink, 
uw smaak onze sfeer
De ongedwongen gezelligheid bij
restaurant 't Olde Lettink is al weer
ruim 5 jaar een begrip in Vorden
en omgeving. Voor eigenaren Henk
en Marjorie Klaassen-de Gelder
staan twee dingen voorop; eerlijk-
heid en plezier in het vak.

Op het geheugenspreekuur kan men
zonder afspraak en zonder verwij-
zing van de huisarts terecht. In een
persoonlijk gesprek beantwoordt een
deskundige uw vragen. De vragen
kunnen gaan over uzelf maar ook bij-
voorbeeld over uw partner of één van
uw ouders. Indien van toepassing
kan een korte geheugentest afgeno-
men worden. Het gesprek wordt afge-
rond met een vrijblijvend advies. 

WAAROM HET
GEHEUGENSPREEKUUR?
Iedereen vergeet wel eens een naam
of waar de sleutels zijn gebleven. Jon-

geren maken zich daarover geen zor-
gen, maar ouderen denken bij zo’n
gebeurtenis al snel aan dementie. De
vraag of er sprake is van gewone ver-
geetachtigheid, ouderdomsvergeet-
achtigheid of dementie komt om de
hoek kijken. Dit kan veel onzeker-
heid met zich meebrengen en moge-
lijk zelfs leiden tot het ontstaan of
een toename van de (lichamelijke)
klachten. Veel ouderen met zorgen
over hun geheugen stappen niet of te
laat naar de huisarts of een andere
hulpverlener. Men vindt het moeilijk
om het onderwerp aan te snijden of
meent dat er aan geheugenklachten

weinig te doen is. Dat laatste is echter
vaak onjuist. Vergeetachtigheid kan
veel verschillende oorzaken hebben
zoals somberheid, een lichamelijk
probleem of overbelasting doordat
men zorgt voor een ander. Door niet
over geheugenklachten te praten kan
men zich onnodig ongerust maken
of te lang rondlopen met een pro-
bleem dat mogelijk verholpen zou
kunnen worden. 

Op het geheugenspreekuur heeft
men de tijd en de deskundigheid om
een eerste inschatting te maken wat
de oorzaak van de geheugenklachten
zou kunnen zijn en of verdere hulp
nodig is. Heeft u dus geheugenklach-
ten (of aanverwante problemen zoals
angst, gepieker, concentratieproble-
men of somberheid) óf heeft u in de
naaste omgeving iemand met derge-
lijke problemen én wilt u er meer
over weten: bezoek het geheugen-
spreekuur!

Woensdag 1 juli

Geheugenspreekuur voor 55plussers
Op woensdag 1 juli wordt van 10.00 tot 11.00 uur het geheugenspreekuur
gehouden in verzorgingshuis ‘Croonemate’, Steinlaan 50 in Doetin-
chem. Het geheugenspreekuur is bedoeld voor mensen van 55 jaar en
ouder die vragen hebben over hun geheugen of over andere klachten zo-
als piekeren, concentratieproblemen of somberheid. Het bezoek aan
het geheugenspreekuur is gratis. Voor een folder, meer informatie of
een overzicht van alle (regionale) geheugenspreekuren kan men contact
opnemen met mw. M. te Hennepe, tel. (0575) 58 24 50.

De regionale Alzheimer-afdeling is
sinds enkele jaren actief in de gemeen-
ten Doetinchem, Oude IJsselstreek,
Montferland, Bronckhorst en Does-
burg. Naast het maandelijkse Alzhei-
mer Café in Het Borghuis in Doetin-
chem verzorgt zij ook lezingen en
geeft ze voorlichting waar nodig is.
Daarnaast neemt zij deel aan het Lan-
delijk Platform Dementie. Met wande-
len als een van de activiteiten denkt
de afdeling in te spelen op een behoef-
te. Het komt voor dat mensen gewend
waren samen veel te wandelen, maar
dat door de dementie van één van hen
het er minder of helemaal niet meer
van komt. Ook hebben mensen die
met dementie in aanraking komen,
behoefte aan gezelligheid en aan-
spraak van een groepje mensen, om
met elkaar van gedachten te wisselen
of ervaringen te delen. Ook kinderen
of andere mantelzorgers van mensen

met dementie zijn van harte welkom
bij de wandelingen. De wandelingen
duren ongeveer een uur, maar kun-
nen eventueel aangepast worden al
naar gelang de behoefte. Zijn er rol-
stoelgebruikers onder de belangstel-
lenden, dan kan er eventueel gebruik
gemaakt worden van het rolstoelpad.
Na de wandeling is er in de Orangerie
gelegenheid gezamenlijk koffie of
thee te drinken. De deelname is gratis.
De consumptie is voor eigen rekening.
Aanmelden is niet noodzakelijk.

Elke laatste zaterdag van de maand
wordt een boswandeling gehouden,
ook in de vakantiemaanden juli en au-
gustus. Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de organisatie
via tel. 0314-650138 of tel. 0314-334518.
De regionale Alzheimer-afdeling
houdt op vrijdag 18 september een
boottocht in het kader van Wereld-
AlzheimerDag. De boot vaart over de
Oude IJssel van Doetinchem naar
Doesburg en terug. Mensen met de-
mentie kunnen op deze tocht één be-
geleider meenemen. Belangstellenden
kunnen zich nu al aanmelden. 
Voor nader informatie over de Wereld-
AlzheimerDag kan men contact op-
nemen via tel. (06) 20 41 26 65 of tel.
(0314) 33 48 67 of via email op 
doetinchem@alzheimer-nederland.nl
Ook op de website 
www.alzheimer-nederland.nl/doetinchem
vindt u de nodige informatie.

Boswandeling voor en 
met mensen met dementie
Mensen met dementie en hun part-
ners/verzorgers kunnen op zater-
dag 27 juni opnieuw deelnemen
aan een wandeling in de Kruis-
bergse Bossen bij Doetinchem. Om
twee uur ’s middags is de start bij
de Orangerie van havezathe ‘De
Kelder’ aan de 2e Loolaan, achter
het Slingeland Ziekenhuis in Doe-
tinchem. De organisatie is in han-
den van vrijwilligers van Alzhei-
mer Nederland afdeling Doetin-
chem en Omstreken.

De Koninklijke Harmonie Concordia
zal de bezoekers in de sfeervolle om-

geving van het monumentale kerk-
gebouw een mooie muzikale ochtend
aanbieden. Met name de jeugdafde-
ling van Concordia heeft zich extra
voorbereid op dit zomerse concert.
Het concert begint om 11.00 uur en
de toegang is gratis.

Zondag 28 juni Tuinconcert Hengelo
Op zondag 28 juni organiseert Wil-
librord Cultureel een tuinconcert
in de tuin van de Willibrorduskerk
aan de Spalstraat in Hengelo.
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Het TROB werd in Zelhem geïnstal-
leerd door toenmalig minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwali-
teit (LNV) Cees Veerman tijdens het
symposium ‘Toeristische parels rijgen
in Bronckhorst’, waarmee symbolisch

de samenwerking binnen toerisme en
recreatie werd weergegeven.
Minister Veerman was destijds onder
meer verantwoordelijk voor platte-
landsvernieuwing en -toerisme. De
TROB-leden, onder voorzitterschap

van burgemeester Henk Aalderink,
ontmoeten elkaar vier keer per jaar.
Zij spreken met elkaar over ontwikke-
lingen op toeristisch gebied en beden-
ken activiteiten om de gemeente
Bronckhorst ‘op de kaart te zetten’.
Zo werd door enkele leden van het
TROB, in samenwerking met de VVV
Bronckhorst en de gemeente Bronck-
horst een Toeristische Relatiedag geor-
ganiseerd op 8 september 2008. Het
doel was om via innovatie en samen-

werking, nieuwe bedrijvigheid en
werkgelegenheid te bevorderen. De af-
gelopen jaren werden diverse projec-
ten succesvol gelanceerd: Bronck-
horst, Kunst & Cultuur, Natuurlijk!
met als hoogtepunt de Kunst10Daag-
se; Kinderen, met kinderevenementen
zoals de Middeleeuwse Berenddag, de
Smoks Hannedag en de Koen Kampi-
oendag; Bronckhorst, Paardentoeris-
me natuurlijk!, met een feestelijke lan-
cering van de brochure ‘Paardentoe-

risme in Bronckhorst’ en de Bronck-
horster Paardenmeerdaagse; het sa-
men met het Achterhoeks Bureau
voor Toerisme opgezette project ‘Kas-
telen en Tuinen’ met een website en
brochure.
In het overlegorgaan TROB zitten afge-
vaardigden van verschillende recrea-
tiesectoren, de VVV en de gemeente
Bronckhorst. Voor de Hotels is dit de
heer K. Bakker van Hotel Bakker in
Vorden. De Restaurants en Cafés wor-
den vertegenwoordigd door mevrouw
E. Berntsen van Ellen’s Eethuisje. De
heer S. Hylkema van Parkcamping de
Graafschap en de heer W. Takken-
kamp van Camping IJsselstrand / ’t
Zwarte Schaar zijn woordvoerders van
de Campings en de heer H. Wentink
van Minicamping de Veldhoek voor de
Minicampings. Voor de Bungalowpar-
ken is de heer J. Jansen van Bungalow-
park Wolferswoud vertegenwoordigd.
Woordvoerder voor Plattelandsver-
nieuwing is de heer A.J. Breukink van
Forellenvisvijvers en minicamping
Breukink, voor Cultuurhistorie de
heer H. Somsen van de Stichting Oud
Zelhem en voor Evenementen de heer
H. te Brake van HaMoVe. De VVV
Bronckhorst wordt vertegenwoordigd
door de heer R. Hulshof en mevrouw J.
Wullink. Voor Landgoederen heeft
mevrouw B. van Dorth van de Stich-
ting Gelders Particulier Grondbezit,
zitting in de werkgroep.
Voor Sportieve recreatie nam de heer
T. Koster van Zwembad in de Dennen
recent de taken over van de heer M. Pa-
ter, die als onafhankelijk adviseur in
de werkgroep aanblijft. Twee nieuwe
disciplines zijn toegevoegd. Bed &
Breakfasts wordt vertegenwoordigd
door de heer G. van den Biggelaar van
B&B Olthuys en Groepsaccommoda-
ties door de heer W. Vergunst van Erf
Bosgunst.

Van de gemeente Bronckhorst hebben
voorzitter en portefeuillehouder toe-
risme burgemeester H. Aalderink en
medewerker toerisme mevrouw S. te
Brake zitting in de werkgroep.

Toeristisch Recreatief Overleg Bronckhorst, bekend als TROB

Drie jaar Parels Rijgen

In april 2006 startte het Toeristisch Recreatief Overleg Bronckhorst,
bekend als TROB op initiatief van de gemeente Bronckhorst tijdens het
symposium ‘Toeristische parels rijgen in Bronckhorst’. De doelstelling is om
de gemeente Bronckhorst op de kaart te zetten door toeristische parels te
rijgen en evenementen te organiseren met een landelijke uitstraling.

Afgevaardigden van het TROB zijn (staand v.l.n.r.) Timme Koster, Henk te Brake, Harry Somsen, Gijs van den Biggelaar, Martien Pater, Sjouke Hylkema, Werner Takkenkamp, Henk Wentink,
Henk Aalderink, Klaas Bakker, Hennie Boekelder (groepshotel de Tienhoeve) en (zittend v.l.n.r.) Joost Jansen, Rick Hulshof, Sandra te Brake, Simone Hut (administratieve ondersteuning),
Bets van Dorth en Wim Vergunst. Niet op de foto staan: Jopie Wullink, Ellen Berntsen en Arend Jan Breukink.

Wim en Sandra Vergunst van Erf Bos-
gunst waren tijdens de officiële instal-
latie van het TROB aanwezig in de
zaal. “Wij hadden toen vergaande

plannen,” weet Wim nog. “En we
draaiden al met de dagarrangementen
‘Bekiek & beleav´t met doek’ en ‘Be-
kiek & beleav´t met boetseerwas’. In
februari 2006 zijn we daarmee begon-
nen.” Bij Erf Bosgunst waren al moge-
lijkheden om te recreëren. 

“Mijn ouders verhuurden de twee va-
kantiehuisjes voor rustzoekers en
50plussers,” vertelt Sandra Vergunst.
“En wij richtten ons na overname op
groepen en Achterhoekse plattelands-
beleving.”

Groepsaccommodatie Erf Bosgunst
werd gerealiseerd voor maximaal 14
personen. Overnachtinggebouw ‘De
Kleine Hendrik’ telt vijf slaapkamers
met nieuwe bedden, badkamers, toi-
letten en een fraaie zitkamer met
open keuken. 

Het dagverblijf ‘’t Atelier’, dat tevens is
voorzien van volledig ingerichte keu-
ken en sanitair, biedt ruimte aan groe-
pen om te recreëren of te vergaderen. 

Zelf koken kan, maar ook catering kan
door de familie Vergunst verzorgd
worden. Vakantiegasten, families,
vriendengroepen of collega’s genieten
er van de ruimte op het erf, waar leu-
ke activiteiten voor kinderen zijn. 

Ook in de buurt kijken bij de buur-
man in de koeienstal of biggetjes
knuffelen, een bezoek aan een wijn- of
tinkerboerderij, schilderen in de wei,
step-, tandem- of wandeltochten beho-
ren tot de mogelijkheden. “De Achter-
hoek moet op de kaart gezet worden,
vooral groepsaccommodaties, dat wor-
den er steeds meer,” vindt Wim. “We

onderscheiden ons niet, we zijn ons-
zelf. Je luistert naar de gasten, wat ze
als prettig of minder prettig ervaren.” 

Wim Vergunst werd gevraagd als ver-
tegenwoordiger voor het TROB en
startte eind 2008 in het overleg. Hij
zorgt ervoor dat na de vergaderingen
de notulen naar de andere Groepsac-
commodaties gaan. Andersom kun-
nen vragen vanuit de discipline via
hem in de TROB vergadering worden
ingebracht. “Je had Hotel Bakker en de
Mini Campings en daartussen zweef-
den de Groepsaccommodaties,” ver-
telt hij. “Maar die hebben veel specifie-
ke kenmerken zoals andere seizoenen,
want de topdrukte is in het voor- en
naseizoen.”

De vraag naar Groepsaccommodaties
neemt toe. “Mijn idee is om bij het
TROB de belangen daarvoor te verdedi-
gen, maar ook te kijken of de regio
goed wordt neergezet. Want mensen
gaan eerst kiezen op regio en dan kom
je daarna zelf ook in beeld. Als onder-
nemers onderling willen en durven sa-
men te werken, wordt de regio nog
aantrekkelijker.” Hij denkt mee over
projecten en arrangementen, die de
omgeving positief in beeld kunnen
zetten. “Daar heb ik ook profijt van. Je
gaat met elkaar praten en niet alleen
de eigen standpunten verdedigen. Het
TROB is opgericht om de naam
Bronckhorst op de kaart te krijgen.” 

Erf Bosgunst, Wim & Sandra Vergunst,
Vordenseweg 80, 
7255 LE Hengelo Gld., 
telefoon (0575) 46 40 74, 
e-mail info@bosgunst.nl 
site www.bosgunst.nl

Het Toeristisch Recreatief Overleg Bronckhorst, gestart in april 2006, werd
eind 2008 uitgebreid met een tweetal disciplines binnen de toeristische
sector. Eén daarvan, de Groepsaccommodaties, wordt binnen het TROB
vertegenwoordigd door Wim Vergunst van Erf Bosgunst in Hengelo Gld.

Wim Vergunst op het terras van de Groepsaccommodatie Erf Bosgunst.

Uitbreiding disciplines Toeristisch Recreatief Overleg Bronckhorst

Groepsaccommodaties: Wim Vergunst
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Gijs van den Biggelaar verhuisde met
zijn vrouw en kinderen van een jaren
‘30 woning in Amstelveen naar de Boe-
renhoeve Olthuys in het buurtschap
Mossel bij Vorden. “We waren direct

weg van de plek en hebben het roer
omgegooid als het ware,” vertelt hij la-
chend over zijn overstap via Retail en
Vastgoed naar Ondernemerschap in
Bed & Breakfast. Na aankoop van het

pand en het realiseren van de bestem-
mingsplanwijziging, maakte de archi-
tect de tekeningen en mocht de aan-
nemer starten met de restauratie. Zijn
ondernemingsplan werd door de ge-
meente Bronckhorst goedgekeurd.
“Het ging om een oude boerderij die
gerenoveerd wordt en een nieuwe be-
stemming krijgt. Dat wil de gemeente
Bronckhorst graag.” De Bed & Break-

fast is, na voltooiing, geschikt voor ge-
zinnen met kinderen, hardwerkende
25-30 jarigen of 55plussers die willen
fietsen en rust zoeken. Via de aparte
entree is de deel bereikbaar. De gebin-
ten, stammend uit de 18de eeuw, zijn
nog zichtbaar. Er komt een zit- en lees-
hoek en gelegenheid om te ontbijten.
In de grote, modern ingerichte keu-
ken kan Gijs voor de B&B gasten gaan

koken, naar het Franse Table d’Hotel.
Een besloten bijeenkomst of presenta-
tie voor maximaal 15 personen is
eveneens mogelijk. De twee gastenka-
mers op de voormalige hooizolder,
met schitterend uitzicht, hebben elk
een eigen badkamer en bieden ruimte
voor vier personen. Twee bedden
staan als stapelbed in de ruime bed-
stee. Gijs van den Biggelaar werd ge-
vraagd als vertegenwoordiger voor het
TROB en startte eind 2008 in het over-
leg. “De gemeente belde op dat ze ie-
mand zochten voor de nieuwe bran-
chegroep Bed & Breakfast en of ik er
zitting in wilde nemen,” vertelt Gijs.
“Het leek me hartstikke leuk en inte-
ressant. Ik wil graag achterban zijn
voor de Bed&Breakfasts, zowel van
TROB naar de B&B en andersom. Ze
kunnen me mailen. Collega’s kunnen
me laten weten wanneer ze op de
hoogte willen worden gehouden over
TROB ontwikkelingen ”
Hij bezocht twee vergaderingen. “Erg
nuttig. De gemeente onderschrijft toe-
risme in al haar facetten en stopt daar
veel energie in. Daar hoort het TROB
bij,” vindt Gijs. “Het is heel divers. Ho-
tel Bakker heeft een ander belang dan
Tim van het zwembad of iemand van
een restaurant uit Zelhem. Maar met
elkaar heb je het heel veel over toeris-
me. En een speerpunt in Bronckhorst
is, dat de verschillende branches via
arrangementen profijt hebben van el-
kaar.” Dit wordt in samenwerking met
de VVV Bronckhorst gerealiseerd.
“Ik heb het gevoel dat er wel geluisterd
wordt naar het TROB. Het is heel pro-
fessioneel en de burgemeester zit het
heel actief voor. Hij timmert aan de
weg met zijn inzichten en ideeën,
juist over toerisme wat hij in porte-
feuille heeft. Hij haalt zelfs het lande-
lijk journaal.” Tijdens de laatste TROB
vergadering werden onderwerpen als
de Vuelta en de toeristische paragraaf
van het ‘Meerjarenplan gemeente
Bronckhorst’ besproken.
Bed en Breakfast Olthuys, 
Mosselseweg 5, 7251 KT Vorden, 
telefoon (0575) 55 95 90, 
email info@olthuys.nl
website www.olthuys.nl

Uitbreiding disciplines Toeristisch Recreatief Overleg Bronckhorst

Bed & Breakfasts: Gijs van den Biggelaar

Het Toeristisch Recreatief Overleg Bronckhorst, gestart in april 2006, werd
eind 2008 uitgebreid met een tweetal disciplines binnen de toeristische
sector. Eén daarvan, de Bed & Breakfasts, wordt binnen het TROB vertegen-
woordigd door Gijs van den Biggelaar van B&B Olthuys in Vorden.

Gijs van den Biggelaar voor de gerestaureerde Boerenhoeve Olthuys.

Timme Koster werkte als jongen van
16 al bij het zwembad. De eerste jaren

in Gorssel, daarna in Vorden. “Dit is
mijn negende seizoen in Vorden. Het

begon als bijbaantje naast mijn studie
bos- en natuurbeheer,” vertelt hij.
Toen de studie was afgerond en daarin
weinig werk voor hem was, reisde hij
in de winter en werkte ‘s zomers bij
het zwembad. Inmiddels is hij bedrijfs-
leider, met een team van 25 mensen.

“De oude badmeester Martin Westerik
ging met de Vut en ze vroegen of ik die
taak wilde overnemen, een jaar-rond-
baan.” In de wintermaanden voert hij
onderhoudswerkzaamheden uit.

In 2006 ging de Vordense bad en
zweminrichting over in Stichting
Zwem- en recreatiebad ‘In de Dennen’.
De badmeesterwoning naast het
zwembad wordt verhuurd. Timme
woont in Arnhem en pendelt met de
auto van en naar het station in Zut-
phen en reist verder met de trein. “Ze
mogen me altijd bellen. Daar heb ik
geen probleem mee.”

Het zwembad is zeven dagen per week
geopend. Op de topdagen komen er
wel 1500 badgasten. Doordeweeks zijn
er veel vaste baantjeszwemmers en er
meldden zich dit seizoen 252 kinde-
ren aan voor zwemlessen, die dage-
lijks tussen 16.00 en 18.30 uur of op za-
terdagmorgen worden gegeven. 

“Van het landelijk ABC tot het nieuwe
Onderwaterhockey,” vertelt Timme,
die onder andere de A-lessen geeft. “Ze
moeten keihard werken. De 70 A’tjes
zwemmen vier keer in de week een
half uur.” Diplomaverzamelaars kun-
nen er hun hart ophalen met lessen
zoals vinzwemmen, snorkelen of
plankspringen. 

“Het zwembad blijft gewoon open, be-
halve zaterdagmorgen,” benadrukt
Timme hierover. “Ik moet er niet aan
denken dat ik een druk bad moet slui-
ten om zwemles te geven.” Op het ter-
rein van het zwembad organiseert hij

veel activiteiten, zoals de jaarlijkse ‘Ex-
peditie In de Dennen’ en kinderfeest-
jes. “Er moet beweging zijn,” is zijn
motto.

Martien Pater, onafhankelijk adviseur
van het TROB, droeg Timme Koster,
werkgroeplid van TROB Kinderen,
voor om Sportieve recreatie over te ne-
men. De gemeente Bronckhorst doet
veel met recreatie. ”Vooral goed van
het TROB is dat je met elkaar over alle
takken van recreatie praat,” vindt hij.
“De voorzitter is goed op de hoogte
van allerlei zaken en binnen discus-
sies blijft hij to the point over de on-
derwerpen binnen de vergadering.”

Timme bezocht twee bijeenkomsten.
“Het moet voor mij nog vorm krijgen.
Voor de discipline Minicampings bij-
voorbeeld weten ze: het zijn er 35, dui-
delijk,” zegt hij hierover. “Maar voor
sportieve recreatie; Er zijn vier buiten-
baden en een binnenbad en je hebt
Freewheel als buitensport recreatiebe-
drijf. En dan houdt het een beetje op,
die achterban is nog niet duidelijk. Ik
ben nog op zoek naar een heleboel re-
creatieve ondernemers/bedrijven in de
categorie sport. Dit kan van midget-
golf baan tot fietsenverhuurder zijn.
Zij kunnen contact met mij opnemen
via het zwembad.”

Timme Koster, 
Zwembad ‘In de Dennen’, 
Oude Zutphenseweg 7, 
7251 JX Vorden, 
telefoon (0575) 55 12 03, 
email info@zwembad-indedennen.nl
website www.zwembad-indedennen.nl

Wijziging vertegenwoordiging Toeristisch Recreatief Overleg Bronckhorst

Sportieve recreatie: Timme Koster

In het Toeristisch Recreatief Overleg Bronckhorst, gestart in april 2006,
kwam eind 2008 een nieuwe vertegenwoordiger voor de discipline Spor-
tieve recreatie. Martien Pater droeg zijn taak over aan Timme Koster van
Zwembad in de Dennen in Vorden.

Timme Koster bij het nu even rustige zwembad ‘In de Dennen’.
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Voor de ingang van het kantoor kon-
den de bezoekers de heerlijke luxe
hapjes van Sindy’s Catering uitprobe-
ren, met het uitzicht op een bubbelen-
de jacuzzi. En in het magazijn waar
veel belangstelling was voor de ver-
warmde douche-toiletbril, werden
overheerlijke wafels gebakken. De me-
dewerkers vertelden over mogelijkhe-
den van Marketz en buurvrouwen,
vrienden en familie hielpen mee aan
het succes van de dag. Marketz werd
verrast met de versierde ingang door
de buurt. Zij wensten Martijn en Carla
Ketz veel succes met het bedrijf. 

De kinderen maakten plezier met de
clown, shetlander rijden, knutselen
en met een leerspel konden ze een
motortje laten draaien op zonne-ener-

gie. Tevens kregen de kinderen een
computerspel mee naar huis waarbij
ze hun eigen zwembad kunnen bou-
wen. 

Ter introductie werden familie vlees-
broodjes van de ambachtelijke slager
de Schelfer en Bakkerij Sloot te Keijen-
borg weggegeven.

Een door de VVV geregelde tram stop-
te bij het bedrijf aan Dr. A. Ariensstraat
44a en bracht de bezoekers naar be-
drijfsopleidingen Achterkamp te Baak
en naar de streekproducten markt in
het kleinste stadje Bronkhorst. 

Bij de gastvrouw konden de bezoekers
een formulier invullen voor de trek-
king. Om 16.30 uur startte de trek-

king. Jordy en Brend den Toom, twee
kinderen uit het publiek, mochten de
trekking verrichten en de namen wer-
den door de eigenaar Martijn Ketz om-
geroepen.

Het eigenhuiswijntje aangeboden
door Sindy’s Catering is gegaan naar
M. Eikelkamp te Zutphen, de planten-
bak aangeboden door Kok Bloemen-
Service te Warnsveld ging naar J. Sloot
te Eindhoven en een proeverij van
Brouwerij Rodenberg voor vier perso-
nen is gegaan naar G. Huetink te
Steenderen. 

De NEFIT CV ketel is gewonnen door
de familie Eggink te Steenderen. Een
mooi cadeau dat weldegelijk goed op
zijn plek is: de huidige CV ketel had de
familie al een keer in de kou gezet.
Marketz wil graag de mensen bedan-
ken voor de leuke reacties en de inte-
resse.

Kon u niet op deze dag, wij hebben
nog een aantal acties lopen tot augus-
tus, of wilt u meer weten over onze on-
derhoudscontracten of het installatie
leerprogramma (demonstratie op
scholen), bel ons dan op telefoonnum-
mer: 0575-465280.

Marketz Installatiebedrijf 
in Steenderen geeft een 
NEFIT CV ketel gemonteerd cadeau

De open dag bij Marketz Installatiebedrijf was een groot succes. “Wij kijken
er met plezier op terug”, aldus eigenaar Martijn Ketz. Nabij de duizend
mensen kwamen een bezoekje brengen. Werken als zink, koper, dakwerk,
elektra, vloerverwarming, sanitair en nieuwe innovaties werden in beeld
gebracht. In de NEFIT stand, waarbij zonnepanelen de aandacht kregen
wegens de huidige subsidie vergoeding van maar liefst 1.200 euro (Senter-
Novem en gemeente Bronckhorst), konden de bezoekers kennis maken
met het Bronckhorster bier van Brouwerij Rodenburg. Daar werd ook de
TV Gelderland uitzending, licht op groen door ‘Alles uit de kast’ getoond
waarin de Nefit samen met Marketz uitleg gaven over de werking van so-
larline zonnepanelen. (gemist ga dan naar www.MARKETZ.nl)

Vrijdag begon ze met de 400 meter
vrije slag en de 200 meter wisselslag.
Op de 400 meter vrije slag werd ze in
een tijd van 4.14.82, een p.r. van bijna
4 seconden. Op de 200 meter wissel-
slag werd ze 2e achter Hinkelien
Schreuder in een tijd van 2.17.20, een
p.r. van iets meer dan 3 seconden. 
Zaterdag zwom ze de 200 en 800 me-
ter vrije slag. Op de 800 meter vrije
slag zwom ze voor het eerst onder de 9
minuten grens in een tijd van 8.56.41
en werd ze 2e. Op de 200 meter vrije
slag zwom ze een tijd van 200.46 en
werd ze eveneens 2e, achter Femke
Heemskerk. Als ze die tijd van 200.46

in april dit jaar gezwommen had, had
ze zich hiermee gekwalificeerd voor
de 200 meter estafetteploeg Wereld
Kampioenschappen deze zomer te Ro-
me! Op deze afstand was ze zaterdag-
avond ook even te zien in het Sport-
journaal. 
Zondag zwom ze nog de 100 meter
vrije slag en de 400 meter wisselslag.
Ondanks het feit dat ze zich tijdens de
series geplaatst had voor de finale van
de 100 meter vrije slag heeft ze deze af-
gezegd, omdat die finale precies voor
de 400 meter wisselslag zat en op die
afstand wilde ze een poging doen het
nationale record, dat staat op 4.48.19
seconden, te verbeteren. Dat laatste
lukte net niet, wel zwom ze het kam-
pioenschaps record in een schitteren-
de tijd van 4.50.27, waarbij ze met een
dik persoonlijk record van maar liefst
meer dan 8 seconden kampioene van
Nederland werd op dit zware num-
mer. De 2 snelste tijd ooit gezwom-
men in Nederland, een hele mooie
afsluiting van het weekend dus.

Mooie resultaten voor
zwemster Rieneke Terink
Tijdens de Nationale Kampioen-
schappen te Eindhoven (50 meter
bad) heeft Rieneke een vol pro-
gramma afgewerkt, waarbij ze op
alle afstanden dikke persoonlijke
records heeft gezwommen, terwijl
ze hiervoor niet getaperd (uitrus-
ten voor belangrijke wedstrijden)
was.

Met een collectie van ruim 900 soor-
ten, waarvan een gedeelte al in bloei.
De opentuinen trekken elk jaar weer
vele mensen vanuit alle windstreken.
Dit zijn de eerste opendagen van dit
jaar. Voor de mensen die aankomend

weekend niet kunnen word de tuin
ook nog opengesteld op de volgende
data. 15-16-17 augustus. tevens zijn wij
ook aanwezig tijdens de grote fuchsia
show in Zelhem, welke wordt gehou-
den op 30, 31 juli en 1, 2 augustus. De
tuin is geopend van 10.00 tot 18.00 uur.
Het adres is Baron v/d Heydenlaan 24
in Wichmond.

Voor meer informatie kan men ook
kijken op het internet:
http://home.wanadoo.nl/fam.elsman

Fuchsia open tuindagen
Aankomend weekend (26-27-28
juni) is bij de Familie Elsman in
Wichmond de tuin weer open ter
bezichtiging. In de tuin van de
Familie Elsman is een ruim assor-
timent aan Fuchsia's te zien.

De oproep van Joost en richter Thoe Venth is het gesprek

van de dag in de brouwerij en de kerk. Langer dan normaal

dralen de dorpelingen rond het dorpsplein, hunkerend naar

nieuwtjes over de komende markestrijd.  

Wanneer een 'speelman' uit Borkeloo toevallig passeert,

drommen de Roderloërs direct samen. Al gauw klinkt zijn

vrolijke muziek vanachter de kerk. 

- Nu iets stemmigs, speelman, vraagt Willem thoe Venth

na een tijdje. De richter vindt dat gepaster voor de sombere

situatie in Roderlo. 

Dan stijgt van zijn snaren een wonderschone melodie op.

Zij klimt omhoog als een leeuwerik in de middagzon en

zweeft als een duif in avondvlucht naar beneden. 

Als de speelman is uitgespeeld, biggelen de tranen over de

wangen van menig Roderloër. -- Wat klonk daar zo schoon?,

vraagt Joost ontroerd. 

De speelman glimlacht verlegen. -- Dat is een nieuw psalm

uit Genève. Het is een lofzang, een feestlied in mineur. 

De mensen zijn verrukt. Muziek van zo verre. 

Ze beschouwen het als een Godsgeschenk in deze barre tijd.

Maar Joost moet bedroefd aan zijn vader Evert denken, 

die nog steeds zo ver van huis is. 

Plots klinken er wilde kreten. Ze komen van de kant van 

het kasteel. Iemand schreeuwt: -- brand, brand!

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman

’s-Heerenberg – In Nederland
blijkt de animo voor het opwek-
ken van elektriciteit met zonne-
panelen groot. Ook dit jaar was
er weer een subsidieregeling op
zonnestroom beschikbaar ge-
steld door Senternovem. Er was 5
MWp (mega-watt-peak) beschik-
baar gesteld voor bedrijven, maar
er is in voor ruim 222 MWp aan-
gevraagd, een overtekening van
44 keer! Dit laat zien dat er in
Nederland een grote vraag is naar
schone en duurzame energie. 

Er zijn vele mogelijkheden om elektri-
citeit op te wekken gebruikmakende
van zonnepanelen. Zo kunnen daken,
gevels en zelfs velden gevuld worden
met zonnepanelen. Daarnaast zijn er
ook nog vele verschillende typen
panelen. De bekendste type hierbij is
kristallijn silicium, dit paneel geeft de
hoogste opbrengst per vierkante
meter. Daarnaast bestaan er ook nog
dunne film panelen, deze hebben een
wat lagere efficiency, maar bieden
wel de beste prijs per kWh. Voor een
lage dakbelasting zijn er flexibele
solar dakmatten, deze kunnen op
nieuwe daken gelijmd worden. 
Bij afname van standaardpakketten

biedt PFIXX gegarandeerd de beste
prijs. Mocht ons oog op de markt
toch tijdelijk verslapt zijn en kan ons
een scherpere offerte voorgelegd
worden, dan wordt er alles aan
gedaan een nog betere prijs te bie-
den! 
PFIXX richt zich voornamelijk op
zakelijke, business-to-business syste-
men. Een ontzettend mooi voor-
beeld is hiervan ook terug te vinden
op het dak van de aanbouw van
Drukkerij Weevers. Dit dak is uitge-
rust met flexibele solar dakmatten
op het platte dak en dunne film
panelen aan de schuine wand. De
opbrengst van dit systeem kan
bovendien continu op de website
bekeken worden! 

Om een goede binding met de regio
te houden, biedt PFIXX ook de moge-
lijkheid om systemen op particuliere
daken scherpe prijzen aan te bieden. 
PFIXX kan door een goede samen-
werking met regionale partners
voor u een systeem aanbieden en
ook  installeren tot in de meterkast.

Voor info: PFIXX, Weteringstraat 25,
7041 GW ’s Heerenberg, tel. (0314)
674125 of www.pfixx.nl

- Advertorial -

ZONNEPANELEN VOOR PARTICULIEREN: 
GEGARANDEERD DE BESTE PRIJS!!
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Er werd in 2 poules van 5 teams gestre-
den om de finaleplekken te bereiken.
De teams waren behoorlijk gelijkwaar-
dig in de poules. Zelos B1 en Wolfers-
veen B1 werden de winnaars van hun
poule en wisten zich daarmee voor de
grote finale om plaats 1 en 2 te plaat-
sen. Ook de nummers 2 en 3 van de
poule mochten een kleine finale wed-
strijd spelen om de eindplaatsen 3 tot
en met 6. Die strijd in de poules was
erg spannend en ging in poule A tus-

sen Zelhem B1, Zelos B2 en HC ’03 B1.
Door exact gelijke eindscores moest
die strijd uiteindelijk door strafschop-
pen beslist worden. 

Onder leiding van topscheidsrechter
Roelof Luinge werden de strafschop-
penseries genomen en gingen Zelos
B2 en HC ’03 B1 door naar de kleine fi-
nales. Het verdienstelijk spelende Zel-
hem B1 wist zich daardoor niet te
plaatsen voor die finales.

Onder leiding van Roelof Luinge werd
de wedstrijd om plaats 3 en 4 gespeeld
tussen Zelos B2 en Pax B2, waarbij Pax
de strijd wist te winnen en daarmee de
derde plaats wist te behalen. Zelos B2
werd vierde. Uiteraard werd de finale
tussen Zelos B1 en Wolfersveen B1 ook
geleid door dhr. Luinge (zie foto). Het
werd een spannende wedstrijd die na
een 1 – 0 voorsprong voor Wolfersveen
uiteindelijk toch met 2 – 1 werd ge-
wonnen door Zelos B1. Daarmee werd
Zelos B1 de trotse winnaar van het
toernooi. Wethouder Peter Glasbergen
van gemeente Bronckhorst reikte de
wisselbeker uit aan de aanvoerder van
Zelos Jeroen Hoeboer (zie foto) en ook
de beker voor de 2e plaats aan Wolfers-
veen.  De teams 3 tot en met 6 kregen

hun beker uitgereikt door hoofd oplei-
dingen van de Graafschap Richard Roe-
lofsen. Voor alle deelnemende spelers
was er bovendien een herinnerings-
vaantje beschikbaar. De eindranglijst
ziet er als volgt uit. 1. Zelos B1, 2. Wol-
fersveen B1, 3. Pax B2, 4. Zelos B2, 5.
HC’03 B1, 6. Ratti B1, 7. Zelhem B1, 8.
SBC’05 B1, 9. Zelhem B2, 10. Vios Bel-
trum B2. Met medewerking van de
Graafschap werden de spelers van het
toernooi ook individueel beoordeeld
op hun prestaties. Daarbij werd Robin
Hendriksen van Zelos B1 gekozen tot
beste speler van het toernooi. Hij
mocht uit handen van Graafschapspe-
ler Rene Bot een mooie beker en een
gesigneerd Graafschap shirt in ont-
vangst nemen (zie foto). 

Bij het uiterst sportief verlopen toer-
nooi werd Vios Beltrum als sportiefste
ploeg gekozen. De ploeg ontving de
sportiviteitbeker, gesponsord door het
CDA Bronckhorst, uit handen van
mevr. Anny Stapelbroek-Loskamp van
het CDA. De penalty bokaal, gespon-
sord door de PvdA Bronckhorst, werd
gewonnen door het team van HC ’03. 

Dhr. Antoon Peppelman van de PvdA
overhandigde het team de bijbehoren-
de beker. De eerste editie van het
Bronckhorst B jeugd voetbaltoernooi
kan, mede dankzij de sponsoring van
o.a. de gemeente Bronckhorst en de
Rabobank (hoofdsponsor) en diverse
andere sponsoren, een grot succes ge-
noemd worden.

Geslaagd Bronckhorst B Jeugd voetbaltoernooi

Zelos B1 werd de eerste winnaar van het Bronckhorst B Jeugd voetbaltoer-
nooi dat op zaterdag 13 juni werd gespeeld. De organiserende vereniging
V.V. Zelhem kan terugkijken op een geslaagd toernooi. Aan het toernooi,
georganiseerd met steun van de gemeente Bronckhorst, namen 10
B-teams deel. 9 ervan uit de gemeente Brockhorst en een gastteam, Vios
Beltrum.

Vrijdagavond vanaf 19.00 uur start het
concours met de viertallen pony’s en
paarden. Op zaterdag 27 juni zijn de
traditionele pony wedstrijden. Pony en
paarden ruiters kunnen zich selecte-
ren voor de regiokampioenschappen
dus is de organisatie verzekerd van
een grote deelname. Er wordt dres-
suur verreden en gesprongen.

Een nieuw wedstrijdonderdeel is het
aangespannen rijden! Samen met
‘Vrienden van het Aangespannen
Paard Velp e.o.’ wordt er zaterdagmid-

dag een menwedstrijd georganiseerd.
De onderdelen dressuur en vaardig-
heid zullen worden getoond door een
groot aantal regionale menners. 

Zondag 28 juni staat in teken van de
paarden. Het hoogtepunt van dit hip-
pische evenement is zondagmiddag.
De beste ruiters uit de dressuur en
springen zullen strijden om de hoog-
ste prijs. Deze wordt beschikbaar ge-
steld door onder andere Aviko frites
en Campina Friesland. Het deelne-
mersveld van de ruiters ziet er veelbe-

lovend uit en zorgt ongetwijfeld voor
spannende wedstrijden. Een aanrader
voor paardenliefhebbers, liefhebbers
van sport in het algemeen, eigenlijk
voor iedereen van groot tot klein!
Naast de verschillende wedstrijden
zijn er meer redenen om het Concours
Hippique Steenderen te bezoeken. Op
het terrein is een gezellige tent waar
men terecht kan voor een hapje en
een drankje. Voor de kinderen is een
springkussen aanwezig. De toegang is
gratis! Voor meer informatie over het
concours en paardensportvereniging
De Zevensteen, bezoek de website:
http://psvdezevensteen.web-log.nl.

Tot ziens op het Concours Hippique
Steenderen 2009!

Concours Hippique te Steenderen
Het Concours Hippique Steenderen 2009 zal plaatsvinden op 26, 27 en 28
juni aan de JF Oltmansstraat te Steenderen. Aan dit grote concours zullen
ongeveer 1.000 ruiters deelnemen. Ook dit jaar is dit sportevenement gra-
tis toegankelijk.

Deelname is mogelijk voor bedrijven,
straten, families, buurten, verenigin-
gen e.d. Een team dient minimaal uit
drie personen en maximaal uit vijf
personen te bestaan. Per team mag
één deelnemer lid zijn van de NKB,
de AKF of de NKF. Men kan zich in-
schrijven voor de volgende klassen:
Heren, dames, gemengde teams
(maximaal 2 heren), de vrije klasse
(waarbij meerdere personen lid van
een bond mogen zijn). Ook kan men

zich (onder begeleiding) inschrijven
6 kilometer ) voor de categorie recre-
anten en jeugdteams tot en met 16
jaar. De organisatie is in handen van
de Deldense buurtvereniging. Opga-
ve is mogelijk bij Dick Regelink tele-
foon 551328. De start voor de heren-
teams is om 10.00 uur bij de familie
Scheffer aan de Nieuwenhuisweg 1
te Vorden. 

De damesteams, de gemengde teams
en de vrije klasse starten vanaf 10.30
uur. De recreanten starten vanaf
11.30 uur. Halverwege het parcours is
een pauze ingepland. Dan wordt een
hapje en een drankje aangeboden.

Klootschietmarathon
Zondag 5 juli wordt er in het
buurtschap Delden een kloot-
schietmarathon gehouden. De af-
stand bedraagt 10 of 6 kilometer.
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Midden in de gemeente Bronckhorst,
tegen het bosrijke landgoed ’t Zand
vindt u het ARX Theater: een beschei-
den en tegelijkertijd zeer sfeervolle
en exclusieve zaal gebouwd in de ja-
ren vijftig. 

Na een grondige restauratie is het
theater weer in haar oude glorie her-
steld. Eigenaar Alfonso Wolbert van
ARX Architecten uit Hengelo heeft
lange tijd overwogen om er zijn kan-
toor te vestigen, maar was er uiteinde-
lijk toch van overtuigd dat dit unieke
gebouwtje een meer publieke functie
moest gaan vervullen. 

“Vroeger had de zaal een betekenis
voor de buurt. Die functie willen wij
terug brengen, maar dan voor een
breder publiek. Daarbij kunt u den-
ken aan vergaderingen, presentaties,
of lezingen. Maar ook kleinschalige
muziek- en theatervoorstellingen.
Trouwens, in deze lastige economi-
sche tijden leent het zich ook perfect
om er relatiedagen te houden voor
klanten”.

Het ARX Theater is gelegen achter
Restaurant Wolfersveen, Cuisine Toi-
ne Smulders. Dit restaurant, dat eind
april 2008 haar deuren opende, heeft
zichzelf in korte tijd op de kaart ge-
zet. Het staat inmiddels op nummer
68 in de gids ‘Special Bite’ en zelfs op
1 in de rubriek ‘Onder de bomen’,

dankzij de culinaire talenten van
Maarten Willem Gemmink en zijn
keukenprinsen en het uitstekende
gastvrouwschap van Germaine Bron-
steijn en haar team. 

Toine Smulders, wereldkampioen ko-
ken in Dubai in 2008, heeft vanuit
zijn eigen restaurant Villa Copera in
Tolkamer de supervisie over deze top-
locatie.  Het ARX Theater werkt nauw
samen met haar buren, restaurant
Wolfersveen. 

Dit restaurant is verantwoordelijk
voor de catering van de zaal. Een pret-
tige gedachte voor klanten, omdat
het de garantie biedt dat het hen aan
niets zal ontbreken. Contactpersoon
voor het ARX Theater is Corine Salo-
mons. Het ARX Theater beschikt over
een theaterzaal waar groepen tot
maximaal 36 personen kunnen verga-
deren. Deze zaal is voorzien van een
groot podium. En er is een entresol
geschikt voor groepen tot twaalf per-
sonen. Groepen hebben altijd de vol-
ledige beschikking over de totale
ruimte. Uiteraard zijn beide zalen in-
gericht met alle faciliteiten die een
moderne vergaderlocatie vereist.

De kunst in de zaal is net als die in
Restaurant Wolfersveen van de kun-
stenares Monique Wolbert. “Ik ben
blij met de kunst van Monique in de
zaal. Het zorgt voor de perfecte sfeer”,

aldus Corine Salomons, “de kunst is
overigens ook gewoon te koop, hoor.
En als het verkocht is, dan komt er
weer een nieuw werk te hangen van
haar. Zo houden we dezelfde prettige
sfeer in het theater, maar kan het
toch elke keer anders zijn.” 

Corine Salomons heeft inmiddels bij
de gemeente een verzoek ingediend
om het theater aan te merken als bij-
zondere trouwlocatie. “Ik verwacht
zeker dat daar markt voor is”, verze-
kert zij. “Ik hoop dat de gemeente ook
ziet dat deze unieke locatie, zo aan de
rand van dit prachtige natuurgebied
‘t Zand, iets bijzonders te bieden
heeft en een prachtig alternatief is
voor mensen die niet op een klassieke
locatie willen trouwen. 

Het is onze bedoeling dat bruidspa-
ren hier straks op één locatie de dag
van hun leven doorbrengen. Nu rich-
ten wij ons voornamelijk op de zake-
lijke markt. Alhoewel... het eerste pri-
vé feest met diner is al geboekt! Alles
is mogelijk”.

De website van het ARX Theater
(www.arxtheater.nl) geeft veel infor-
matie. Corine Salomons: “De website
biedt een goede indruk van de zaal en
haar mogelijkheden. 

Wij hebben in samenwerking met het
restaurant een aantal arrangementen
samengesteld en wij kunnen maat-
werk leveren voor elke klant”. 

Voor meer informatie kunt u de web-
site www.arxtheater.nl bezoeken.

Opening ARX Theater
Op 1 juli opent het ARX Theater officieel haar deuren. Burgemeester
Henk Aalderink van de gemeente Bronckhorst zal deze opening verrich-
ten. Daarna is er  een open huis voor een ieder die gelnteresseerd is in de-
ze prachtige aanwinst voor Bronckhorst.

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn.

Geboortekaarten - Huwelijkskaarten - Visitekaarten - Feestelijke uitnodigingen - Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk - Briefpapier - Rekeningen - Kettingformulieren - Enveloppen - Folders

Kranten - Boeken - Tijdschriften en periodieken - Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages - Internetpresentaties - Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

Adverteren in in onze weekbladen (Weekblad Contact, Weekblad Elna, de Groenlose Gids)

III nnn fff ooo rrr mmm eee eee rrr    nnn aaa aaa rrr    ddd eee    vvv eee lll eee    mmm ooo ggg eee lll iii jjj kkk hhh eee ddd eee nnn !!!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl
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Er was veel publiek aanwezig om dit te
aanschouwen. De jeugd was nadruk-
kelijk aanwezig. Maar liefst 23 wagen-
tjes en fietsen trokken in twee groe-
pen in de stoet mee. Ook zes muziek-
korpsen (waarvan twee showkorpsen,
te weten March & Showband uit Rhe-
den en K.D.O. uit Groessen) zorgden
voor vrolijke muziek, ondanks een be-
hoorlijke regenbuien. De eerste prijs
was wederom voor de Kerkstraat. 

Tijdens de 'erewijn' werden Johan Tol-
kamp, Anton Hofstede en Herman

Visser gehuldigd in verband met het
50-jarig lidmaatschap vogelschieten.
Ook werden Gerda Masselink en Har-
rie Weverink gehuldigd als lid bijzon-
dere verdiensten binnen het korps. 

Uitslagen kermisoptocht: 
Fietsen: 1. roze bloemenmeisje; 2.
bloemenmeisje; 3. de tuthola's. 

Kleine wagens: 1. de afvalkar; 2. boe-
reneenheid; 3. de krakers. 
Grote wagens: Gehuurd: 1. Studio 100
(CBS Bekveld, 885 pt.); 2. Weer of geen

weer, wij zijn in tropische sfeer (de
Aloaatjes, 880 pt.). 
Zelf gebouwd: 1. Churchroad village
(Kerkstraat, 1070 pt.); 2. Talent gezocht
(Keijenburgse Boys Dames I, 1010 pt.);
3. Crisis hoezo...? Betaal gewoon met
K.euro (Past. Thuisstr./ Koldeweiweg/
Hogenkampweg/Tilderstr., 1005 pt.); 4.
Kunstzinnig Keijenborg (Poelsweg,
1000 pt.); 5. Piraten wees gewaar-
schuwd!! (Ast-Best, 900 pt.); 6. Rookcafé
'De Sigaar' (Um de Lindebome, 895 pt.);
7. Keijenborg aan Zee (A2 Pax, 840 pt.). 
Originaliteitprijs: Keijenborg aan Zee
(A2 Pax). 

Aanmoedigingsprijs: 
Kunstzinnig Keijenborg (Poelsweg).

Keijenborgse kermis 2009

Tien grote praalwagens, vele kleine wagentjes en versierde fietsen maak-
ten de 44ste kermisoptocht in Keijenborg dit jaar weer aantrekkelijk om
naar te kijken.

De Heesterhof Tuinplanten is een
bedrijf in de verkoop van een groot

assortiment planten en (fruit)bo-
men, fraai geknipte buxus, bemes-

ting en de hovenierstak. Al 15 jaar
is het bedrijf een begrip in de re-

gio. De eerste jaren als kwekerij en
het tuincentrum, de laatste 4 jaar
met een uitgebreider tuincentrum
met een totaal assortiment en de
hovenierstak.

Om gezondheidsredenen moet Gerrit
een stapje terug doen. Peter zal veel
van zijn taken overnemen. Onder an-
dere de administratie en de klant-
bezoeken. Peter heeft zijn studie aan
de A.O.C. Enschede nog niet helemaal
afgerond. 

Naast Peter werken er nog twee hove-
niers bij de Heesterhof, namelijk Hen-
rico Berendsen (tevens praktijkoplei-
der van Peter) en Remco Lenselink. Op
het tuincentrum blijft Hannie Bulten
het vertrouwde gezicht. Zij adviseert
de klanten in hun keuze.

“Ik treed iets terug, maar blijf wel in
beeld” legt Gerrit uit. Stoppen en over
een paar jaar weer beginnen is geen
moment een optie geweest. 

Peter doet zijn laatste deel van de stu-
die versneld en hij weet zich gesteund
door de vakmensen en het opleidings-
centrum. “Ik wil hem zo veel mogelijk
blijven helpen, ik ben een buiten-
mens” lacht Gerrit. “Maar Peter wordt
het aanspreekpunt. Het bedrijf De
Heesterhof Tuinplanten gaat gewoon
door.”

De Heesterhof Tuinplanten, 
Varsselseweg 20, 7255 NP Hengelo
Gld., tel. (0575) 46 28 92 
e-mail info@deheesterhof.nl
website www.deheesterhof.nl

De Heesterhof Tuinplanten

Peter Lubbers treed in de voetsporen 
van zijn vader Gerrit

Gerrit en Peter Lubbers tussen het groen van De Heesterhof Tuinplanten.

Hoewel de organisatie natuurlijk
hoopt op sneeuw, is die kans vol-
gens het KNMI vrij klein. Daar
wordt dus zelf voor gezorgd. 

Naast een gezellige kerstmarkt en
braderie vindt men er ook allerlei
activiteiten en bezienswaardighe-
den, zoals bijvoorbeeld een levende
kerststal, arreslee- en paardenritjes,
verloting en veiling, enzovoort. 

Natuurlijk ontbreken ook de door
de kerstman persoonlijk geserveer-
de glühwein, oliebollen en wafels
niet.

Iedereen is van harte welkom. 
U vindt meer informatie op:
www.eerstekerstmarkt.nl

Zondag 28 juni

Eerste kerst-
markt van
het jaar nu
al een feit
In het Zelhemse buurtschap de
Wittebrink (nabij Doetinchem)
wordt jaarlijks, hartje zomer, de
eerste kerstmarkt van het jaar
georganiseerd. Dit jaar zal de
kerstmarkt plaatsvinden op
zondag 28 juni van 14.00 tot
18.00 uur. 

De opbrengst van dit festijn gaat
naar het goede doel. Er is gekozen
om een lokale kinderboerderij van
een grote zorginstelling te spon-
soren.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Verkeld:
Verkouden. 'Ik bun dufteg verkeld.'

B. Deurkieker:
Psychiater. 'Bu'j naor den deurkieker ewes?'

C. Ievarsken (ievasken):
Mazelen. 'Herman mot in bedde blieven, hee hef de ievarsken.'

Op zondag 5 juli a.s. is er weer de jaar-
lijkse bedevaart naar St. Gerardus in
Wittem. De reis wordt gemaakt per

touringcar. De kosten hiervoor bedra-
gen 22 euro per persoon.
Voor opgave kan men terecht bij
W. Eijkelkamp in Keijenborg, tel.
(0575) 46 21 64; of bij B. Helmink in
Wichmond, tel. (0575) 44 15 32.
Ook kan men voor nadere inlichtin-
gen terecht bij J. Wanders, Kerkpad 2
in Loo, tel. 0316-262446.

Bedevaart 5 juli naar Wittem
Per abuis is vorige week de verkeer-
de datum van de bedevaart ver-
meld; de bedevaart vindt op zon-
dag 5 juli plaats. Ons excuus. Hier-
onder volgt de juiste mededeling.

Er is ruim gelegenheid om te parkeren
in een weiland naast de sportvelden.
Dit staat duidelijk aangegeven met
borden op de doorgaande weg in Hal-
le. De entree, hiervoor krijgt men dan
een prachtige markt en een bon voor
een bekertje koffie of frisdrank.

Net als voorgaande jaren staan alle ar-
tikelen weer keurig gesorteerd en
overzichtelijk opgesteld op de onge-
veer 80 overdekte kramen. Op het
plein bij de sportzaal is de meubelbou-
levard, waarvan nogal wat meubels
uit de jaren '60/'70 zijn. Ook elektra
spullen zijn volop aanwezig. Denk
hierbij aan radio's, tv's, computers,
platenspelers met bijbehorende pla-
ten, lampen enz., enz. De boeken voor-

raad is dit jaar helemaal vernieuwd.
Op de antiekkramen zullen echt
mooie spullen staan voor de liefheb-
bers. Kleding is er in ruime mate aan-
wezig en in goede staat. Alle kleding is
zoveel als mogelijk opgehangen met
hangers.

Zoals altijd staat gezelligheid voorop
bij deze rommelmarkt, dus wordt er
uiteraard ook gezorgd voor een hapje
en een drankje op het terras voor de
kantine van de sportvereniging. 

Er mag gezegd worden dat deze markt
de 17 voorgaande jaren altijd goed
geregeld was en dat zal dit jaar zeker
niet anders zijn. Zie ook de adver-
tentie elders.

Grote rommel, boeken en
kledingmarkt

Op zondag 28 juni a.s. organiseert de Sportvereniging Halle op de sport-
velden in Halle haar jaarlijkse rommel / boeken en kledingmarkt.
De poort gaat 's morgens open, zodat iedereen gelijke kansen heeft om
die spulletjes te kunnen kopen waarvoor men belangstelling heeft.

De meest gebruikte en redelijk goed
begaanbare zandwegen waren de ou-
de hessenwegen vanuit Aalten bij het
Duitse Bocholt en omgekeerd. Onder-
staand citaat geeft een beeld van dit
vervoer. De Duitse priester Hans-Her-
mann Budding, schreef in 1794 het
volgende: “Over de reis van Doesburg
naar Bocholt heb ik niets te melden. Ik
heb bijna alleen maar woeste gronden
gezien, uitgestrekte heidevelden die
men op sommige plaatsen afsteekt
voor turfwinning en verder enkele, op
grote afstand van elkaar gelegen hui-
zen. De huizen zijn net zo armoedig
als de hele streek al is. Aan de stad Bo-
cholt is niets moois te zien”. In de
voorgaande eeuwen zal deze toestand
alleen nog maar slechter geweest kun-
nen zijn. De schaarse bevolking was
weinig mobiel. Het waren in hoofd-
zaak zelfverzorgers, die alleen voor bij-
zondere zaken afhankelijk waren van
anderen. Die anderen waren dan vaak
handelaren, die rondtrokken en hun
waren aan boeren verkochten. Zij reis-

den veelal te voet en droegen hun
koopwaar in een houten kast op de
rug of ze trokken rond met paard en
wagen. Echte wegen waren er nauwe-
lijks. Uiteraard waren er wel verbin-
dingsweggetjes op de wat hoger gele-
gen gronden van de heide en veenge-
bieden, o.a. in Vorden en omgeving.
Deze foto van het Berkenlaantje is
daar een voorbeeld van. De hoofdrou-
tes van de oeroude handelswegen
naar de Hanzesteden Doesburg, Zut-
phen en Deventer hebben Vorden

nimmer aangedaan. Maar in 1507
wordt al wel een route van Boekholt
(Bocholt) via Varssel naar Zutphen be-
schreven. Halverwege de Oude Zel-
hemseweg (richting Ruurlo) kon men
dan via de Varsselsesteeg en langs het
Zelle naar Vorden en van daar naar
Zutphen, of via de Spitholderbrug bij
Almen naar Deventer.

Bron: o.a. ‘Reizen is tol betalen’ J.W.
van Petersen.
Heeft u oude foto’s en dergelijke die
geschikt zijn voor deze rubriek?. 
Reageer dan s.v.p. per brief aan de
heer Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021
EH Zelhem. Bellen kan ook via tel.nr.
06-22099960 en reacties per e-mail
kunt u versturen aan: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (94)
Tijdens de 18de eeuw was de trekschuit in laag-Nederland een goed bruik-
baar vervoermiddel om grotere afstanden te overbruggen. Maar in hoog-
Nederland was men daar in tegen afhankelijk van diligences en postkoet-
sen. In de gemeente Bronckhorst was het vervoer ter water beperkt en
trok men met paard en wagen of te voet door dit gebied.

De hele kinderboerderij is ingericht
als pony/paardendorp met vele pony’s
die rustig staan te wachten tot ze ge-
borsteld worden en of geknuffeld. Er
staat een pony opstaphalte voor een rit
met een karretje over het terrein. Voor
de liefhebbers staat er tussen 14.00-
17.00 uur een huifkar van dhr. Til uit
Zelhem klaar met 2 pony’s ervoor,
voor een rondrit door de omgeving.

Als gezin of familie is er voor deze dag
het spel paardengolf ontwikkeld om
gezellig met elkaar te spelen. Voor de
individu is er onder andere hoefijzer
werpen en hoefijzer verven wat dan
vervolgens mee naar huis mag om het
daar een mooie plek te geven.

Diverse pony’s, paarden en ezels zul-
len deze dag worden behandeld door

hoefsmid Schiphorst. Er wordt uitleg
gegeven over de tijd dat het paard op
de boerderij al het werk deed met de
vele oude landbouwmachines en ge-
reedschappen die zullen worden ge-
toond. Dit alles in combinatie met de
kinderboerderij zal een gezellig uitje
worden voor het hele gezin. De entree
bedraagt slechts € 2,00 per persoon. 
Voor meer info zie www.feltsigt.nl of
bel (0575) 46 28 28.

Kinderboerderij Feltsigt is gevestigd
aan de Bekveldseweg 5 te Bekveld
gemeente Bronckhorst.

Activiteit bij Kinderboerderij Feltsigt 28 juni 2009

Pony & Paardendag

Op zondagmiddag 28 juni van 13.00 - 18.00 uur is er een pony en paarden-
dag op kinderboerderij Feltsigt. Deze dag staat helemaal in het teken van
het paard/pony en de relatie met het kind hierin, door middel van activi-
teiten, workshops en spelelementen.

Bij Feltsigt staan paarden en pony’s een dag in de belangstelling.

De rommelmarkt wordt voor de vijfen-
twintigste keer gehouden. De op-
brengst komt ten goede aan drumfan-
fare St. Jan Keijenborg en is bestemd

voor de aanschaf en het onderhoud
van uniformen, instrumenten en de
muzikale opleiding. 

Dus, heeft u net uw zolder, berging
of gehele woning opgeruimd en heeft
u bruikbare spullen voor de rommel-
markt neem dan contact op met
Bennie Mentink, tel. (0575) 46 14 19
of met Theo Schoenaker, tel. (0314)
64 16 34.

Zondag 5 juli

Rommelmarkt 
St. Jan Keijenborg
Ook dit jaar organiseert de drum-
fanfare St.-Jan haar jaarlijkse rom-
melmarkt en wel op zondag 5 juli
vanaf 10.00 uur. Op het Booltink-
plein in Keijenborg zullen tiental-
len kraampjes worden opgebouwd.
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H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 26 van
22 t/m 28 juni 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl
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Op 1 juni jl. was het precies 25 jaar geleden dat Olden-
have Installatietechniek uit Borculo werd opgericht.
Een mooie mijlpaal, die gevierd wordt met een feest op
19 juni. Directeur Hans Wubben blikt terug op de start
in Wichmond en de flinke groei. En hij kijkt meteen
vooruit naar de toekomst, waarin de vier business units
van de Oldenhave Installatiegroep (in Borculo, Zutphen
en Ulft) een meer herkenbaar gezicht krijgen. In de afge-
lopen kwart eeuw is Oldenhave Installatietechniek in
Borculo uitgegroeid tot een succesvolle totaalinstallatie-
bedrijf met ruim veertig werknemers. "We zijn begon-
nen met een handvol mensen in Wichmond", herinnert
Hans Wubben zich. "In 25 jaar tijd hebben we een klant-
portfolio opgebouwd om trots op te zijn. Veel van onze
klanten bedienen we al sinds onze oprichting en dat
verklaart meteen voor een groot deel ons succes. Of het
nu gaat om particuliere of zakelijke klanten, we kennen
elke klant en denken graag met hem of haar mee."

BUURTSUPER
De klanten van Oldenhave zijn het hiermee eens, zo
blijkt uit een onlangs gehouden klanttevredenheidson-
derzoek. "Veel opdrachtgevers gaven aan dat ze ons zien
als een soort buurtsuper", vertelt Hans Wubben. "Een
winkel die jou kent, altijd heeft wat je zoekt, met je
meedenkt en bij wijze van spreken de door jou gewens-
te artikelen al op de toonbank heeft staan voordat je bij
de kassa bent. Een mooie vergelijking, waar we heel
trots op zijn. En waar we de komende jaren ook hard
voor blijven werken." 

HERKENBAAR
De Oldenhave Installatiegroep bestaat inmiddels uit
vier bedrijven met, in elkaars verlengde, elk verschillen-
de specialismen en type klanten. Iedere klant, groot of
klein, kan van A tot Z bij Oldenhave terecht. Vanaf het
ontwerp, de realisatie tot en met het beheer van techni-

sche installaties, voor woningen, instellingen en bedrij-
ven. Uiteraard met een 24/7 storingsdienst. Om de
dienstverlening voor elke doelgroep verder te ontwikke-
len is het belangrijk dat de profilering van de vier bedrij-
ven voor alle klanten helder is. Daarom krijgen deze vier
business units in de komende periode allemaal de naam
Oldenhave met hetzelfde beeldmerk en een eigen her-
kenbare kleur. "Dat is wel zo duidelijk voor onze klan-
ten," aldus Hans Wubben.

VIER KLEURRIJKE UNITS, ÉÉN STERKE NAAM 
Oldenhave Installatietechniek in Borculo heeft een ei-
gen centrale engineerings- en projectmanagement afde-
ling. Van daaruit worden de nieuw- en verbouwprojec-
ten gerealiseerd. Dat blijft zo, dus daar verandert niets.
Het in Ulft gevestigde ABS Overbeek maakt sinds janua-
ri 2009 deel uit van de Oldenhave Installatiegroep en
gaat straks Oldenhave Service & Onderhoud heten. Zij
richten zich voornamelijk op de particuliere markt .
Overall Projects met vestigingen in Zutphen en Borculo
gaat verder onder de naam Oldenhave Technisch Be-
heer en richt zich op het beheren van technische instal-
laties bij kantoren, bedrijven en instellingen. Nieuw is
de vestiging Oldenhave Speciale Projecten in Zutphen.
Zoals de naam al aangeeft houden zij zich bezig met
speciale projecten voor de bekende landelijke (CV-) fabri-
kanten. Bijvoorbeeld het vervangen van onderdelen in
CV-ketels bij duizenden adressen in Nederland. "Dit
werk doen we al jaren maar de omvang wordt zodanig
dat we dit in een aparte unit ondergebracht hebben om
onze opdrachtgevers en hun klanten nog beter van
dienst te zijn", aldus Wubben. Op deze manier staan we
als Oldenhave Installatiegroep samen sterk, vullen we
elkaar perfect aan en maken we aan alle klanten duide-
lijk wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan. Met
deze nieuwe indeling en profilering zijn we klaar voor
de volgende 25 jaar!" www.oldenhavegroep.nl

Oldenhave Installatietechniek bestaat 25 jaar

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

POSTERS

full-
colour

ze knallen er uit

Komt u in aanmerking
voor een scootmobiel
via uw gemeente?

Kies dan zelf uw 
scootmobiel met het 
persoonsgebonden 
budget (PGB)

Open zondag 29 maart.

Laat u door ons informeren

Garage Looman BV
Doetinchemseweg 53

7021 BR ZELHEM
0314-621637

www.autolooman.nl

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

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

MEGA TEGELVERKOOP
STUNTPRIJZEN VOOR VELE TOPMERKEN 

WAND- EN VLOERTEGELS

VOORR
AAD

±
50

.0
00

M
²

www.bettingressing.nl

Den Sliem 85  Groenlo
Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl

ACTIEWEKEN
NU NOG GOEDKOPER!

BouwCenter 
grondverf 
0,75 en 2,5 Liter.

Beschermt het 

hout gedurende het 

klussen.

Luxe thermo-
statische aansluitset
T.w.v.  150,-

Bij  aankoop van een

designradiator

CADEAU

Keralit gevel- en 
dakrandpanelen
Verzorgde, stijlvolle 

en blijvend mooie 

afwerking voor de 

woning.

Showroomkeukens 
Kortingen tot wel 

70%

Deze acties gelden t/m 31 juli 2009.

DELTA®-VENT N
Dampopen dak- en 

gevelfolie.

49,50

Topkwaliteit vloer-
tegels, 80 x 80 cm. 
Glad oppervlak, zeer 

sterk. In diverse 

kleuren, nu per m2:

Plastica gevel-
bekleding 
Gevelplaten, speciaal

voor buitenbekleding 

van gebouwen.

Voor een perfecte

afwerking.

Rockpanel
Duurzaam ademend 

plaatmateriaal voor 

gevel en dak. Ook 

verkrijgbaar in RAL 

kleuren.

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81

Zevenaar  Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81

(geen keukens)

Meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

Zomerweken
Stralend assortiment met zonnige acties
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Samen werken, met een glimlach, aan de lach van onze patiënten.

glimlachende
Tandarts-assistente

fulltime

Kun je jezelf in deze uitdaging vinden, solliciteer dan naar de volgende functie:

Funktieomschrijving: patiënten ontvangen in de behandelkamer
voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan tandheelkundige behandelingen
assisteren tijdens tandheelkundige behandelingen
zorgen voor hygiëne en netheid in de behandelkamer
doorgroeimogelijkheden bij gebleken geschiktheid

Funktie-eisen: een glimlach
flexibele instelling 
teamgeest 
leeftijd: 18 tot 20 jaar 
diploma tandarts-assistente is niet vereist. Je volgt een 
interne opleiding. Deze opleiding zal worden afgerond 
met een certificaat, dat voldoet aan het Q-keurmerk.

Salaris indicatie: conform NMT schalen, met doorgroeimogelijkheid naar 
€ 2675,07 bruto bij fulltime

Je kunt je sollicitatiebrief richten aan: Jolanda van den Putte, office manager
Eschpark 9
7131TG Lichtenvoorde
jolanda@verhagen-waanders.nl
www.verhagen-waanders.nl

SNEL EN
VOORDELIG:

PRINTING
ON DEMAND

U kunt bij ons
uw floppy, printjes of

opnamemodellen
aanleveren. 
Wij zorgen

dat het geprint of
gecopieerd wordt.

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

Bleekwal 10
7131 DB  Lichtenvoorde

Tel. (0544) 371323
E-mail: info@elna.nl

WEEKBLAD

Nu 

ook op

internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

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
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA
tegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst

10%

10%

10%

10%
10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Extra
koopavonden

wo / do
22 / 23 nov

Koop-
zondag
26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--
T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--
BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--
PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 21 november 2006
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Aanleveren advertenties/berichteMaandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:Fam. VelhorstHet Wiemelink 117251 CW VordenTelefoon (0575) 55 16 88E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties enberichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN
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Vierakker VordenWichmond Kranenburg

Delden Linde Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Con

Hèt kadoboekwww.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZOND11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . (0575) 46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst
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Extrakoopavondenwo / do22 / 23 nov

Koop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo /do22 /23 nov

Koop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez

20%
KORTOP GEHE

COLLECT

20%
KORTOP GEHECOLLECT

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 1T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 3BROE EN NU € 49,-- 2 VOOR €PULLO ERS NU € 35.-- 2 VOOR € 5LA GELER ODE KER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEU

www.auto-palace.nlPlakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT! VANAF€24995
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CHEVROLET
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STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

ierakker VordenWichmond ranenburgDelden Linde MedlerildenborchBronckhorst  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze weekin Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor decollectie v n 2007• NU: iverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZO DAG.00–17.00 uur26 november26 no ember

SCHOENMODE HERMA S .S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10%kortingop onze GE HELE co ectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst

Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 novExtrakoopavondenwo do22 23 novKoop-zondag26 novDeze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%KORTING20%KORTINGOP GEHELECOLLECTIE

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDER E PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 125,--T'SH RTS U € 20,-- 2 OOR € 35,--BROE E U € 49,-- 2 OOR € 75,--PULLO ERS U € 35.-- 2 OOR € 50.--LANGELER MODE ER STRAAT 117255 CB   H E GELO GLD   0575-461235
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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Passage
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Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl
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STELLER / DRAAIER M/V
Omgeving Winterswijk – full time – vacaturenummer; VJKW001

Werkzaamheden
Onze opdrachtgever is een toeleverancier van maatwerk in
metaalproducten. In de genoemde functie werkt u met een
CNC draaibank en bent u in staat deze in te stellen voor
kleine- en grote series.  

Functie eisen
• Ervaring met het stellen en het uitvoeren van correcties

op een CNC draaibank;
• Ervaring met het verwerken van series variërend van

enkele stuks tot zeer grote  aantallen;
• Bereidheid tot het werken in twee ploegen.

KANTER CNC M/V
Omgeving Zutphen – full time– vacaturenummer; VJKW002 

Werkzaamheden
Het, vanaf tekening, zelfstandig instellen en programmeren
van een CNC gestuurde kantbank. 

Functie eisen
• Bedienen, instellen, programmeren van een CNC

kantbank;
• Aantoonbare kennis en/of ervaring met betrekking tot

plaatwerk;
• Bereidheid tot het werken in twee ploegen.

MONTEUR/ MEDEWERKER ASSEMBLAGE M/V
Omgeving Zutphen – full time - vacaturenummer; VJK0003

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het monteren
en assembleren van eindproducten. Je bent handig, niet
bang om aan te pakken en sleutelvaardig! (we hebben de
mogelijkheid om er een leer-werk baan van te maken)

Functie eisen
• Sleutelvaardig;
• Technisch inzicht;
• Aanpakker en doorzetter.

BANKWERKER / LASSER ( MIG/MAG) M/V
Omgeving Doetinchem  – full time – vacaturenummer; VVN0012

Werkzaamheden
Vanaf een tekening, zelfstandig kunnen vervaardigen van
technische producten t.b.v. machine- en apparatenbouw.
We zijn op zoek naar een zelfstandig werkend persoon met
een goede ervaring in de metaal. 

Functie-eisen
• LTS / MTS niveau;
• Enkele jaren werkervaring;
• kwaliteitsbewuste, flexibele en teamgerichte instelling.

GLAZENWASSER M/V
Omgeving Zutphen  – full time – vacaturenummer; VVN0013

Werkzaamheden
Wij zoeken per direct een betrouwbare en ervaren
glazenwasser.  U heeft ervaring als allround glazenwasser.
Werklocatie is omgeving Apeldoorn en Zutphen, diverse
projecten. 

Functie-eisen
• Enkele jaren ervaring;
• Flexibel;
• langere tijd beschikbaar.

Graag vragen wij ook schoolverlaters om te reageren. In dat
geval wordt je door ons opgeleid.

Junior PRODUKTIE MEDEWERKER M/V
Omgeving Vorden – full time - vacaturenummer;  VVN0014

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever in Vorden zoeken wij een
gemotiveerde aanpakker met een goed gevoel voor
techniek. 

Functie-eisen
• Technisch inzicht;
• Aanpakker;
• Per direkt beschikbaar.

VAKANTIE KRACHTEN M/V
Omgeving Zutphen en Doetinchem

Werkzaamheden
Voor diverse opdrachtgevers zoeken wij (technische)
produktiekrachten. Ben je 18 jaar of ouder gemotiveerd en
weet je van aanpakken?

Kom dan snel bij ons langs!
Iedere inschrijving krijgt een leuke attentie!

In ons klantgerichte installatiebedrijf zijn wij opzoek naar een

ALLROUND INSTALLATIEMONTEUR

Wij bieden je een boeiende baan met veel afwisseling, prettige werksfeer en uiteraard
goede arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Wim Bosman, 
per telefoon 0575-552627 of per E-mail w.bosman@bosman-vorden.nl




