
Bronckhorst-Noord
BRONCKHORST-NOORD BRONCKHORST-MIDDEN BRONCKHORST-ZUID ZUTPHEN - WARNSVELD CONTACT RUURLO ELNA LICHTENVOORDE GROENLOSE GIDS
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Postcommandant Bennie Hekkelman: 
‘Het was voor ons een succesvolle dag. 
Er kwamen een aantal serieus geïnte-
resseerde personen voor informatie 
naar de kazerne. Wat opviel was, dat 
het hoofdzakelijk kandidaten waren 
die er bewust over hadden nagedacht 
en het ook al met het thuisfront had-
den besproken. Van een groot aantal 
personen, zowel dames als heren, 
kwamen reeds verzoeken voor een 
tweede gesprek. De leden van ons 
brandweerkorps zien hun lobby en 
inspanning van de laatste weken be-
loond met een aantal goede kandi-
daten die ook tijdens de daguren het 
korps kunnen versterken. En daar 
ben ik uitermate verheugd over’, al-
dus Bennie Hekkelman. Mochten er 
uiteindelijk geschikte kandidaten 
over blijven, dan zullen die eerst en-
kele maanden ‘meelopen’ . Bennie 
Hekkelman: ‘We kunnen dan zien of 
de brandweer bij hun past en wat heel 
erg belangrijk is, of zij bij ons team 
passen. Want dat is het belangrijkste 
aspect binnen ons korps, wij functio-
neren als TEAM’, zo zegt Hekkelman. 
Wil men brandweerman worden, dan 
schept dat wel verplichtingen. Het is 
weliswaar op vrijwillige basis, maar 

men moet er toch studietijd insteken. 
Postcommandant Bennie Hekkelman 
heeft wat dat betreft, het ‘klappen 
van de zweep’ in de loop der jaren wel 
geleerd. Hij is namelijk al bijna een 
kwart eeuw bij het wel en wee van 
de brandweer in Vorden betrokken. 
Daarover zegt hij: ‘Toenmalig brand-
weercommandant Gerrit te Velthuis 
informeerde eind jaren tachtig bij de 
directie van de Sorbo, waar ik toen 
werkte, of er binnen het bedrijf wel-
licht medewerkers bereid waren om 
bij de brandweer te komen. Directeur 
Jacques H. de Jong zei toen: ‘Bennie 
dat is misschien wel iets voor jou’. 
Ik heb mij toen gelijk aangemeld en 
de tweejarige opleiding (avondstudie) 
tot Brandwacht gevolgd. In 1994 ben 
ik benoemd tot onder- commandant, 
waarbij ik qua studie opnieuw flink 
aan de bak moest. Groot rijbewijs 
gehaald en allerlei ‘brandweertech-
nieken’ eigen gemaakt. Toen Gerrit 
te Velthuis met zijn werkzaamheden 
stopte, werd ik tot commandant be-
noemd. In de loop der jaren is er veel 
veranderd. We kennen nu de Brand-
weer Achterhoek West, waarbij de ge-
meenten Bronckhorst, Doetinchem, 
Montferland en Oude Ysselstreek zijn 

Geweldige belangstelling Inloopdag brandweer

Bennie Hekkelman: ‘Het levert ons kandidaat 
brandweervrijwilligers op’
Vorden - Hopen dat de demonstraties een aantal nieuwe vrijwilligers 
zal opleveren. Dat was zaterdag de insteek van de Brandweerpost Vor-
den die bij de kazerne aan de Rondweg een Inloopdag organiseerde. 
Niet dat de brandweerpost Vorden een onderbezetting heeft, maar 
voor ‘overdag’ kan de brandweer nog vrijwilligers gebruiken.

Bennie Hekkelman (links) en Bennie Lebbink (rechts)

aangesloten. Het geheel wordt aange-
stuurd door clustercommandant Har-
riët Tomassen. Ik ben dus de Postcom-
mandant Vorden. We rukken vanuit 
Vorden circa 80 keer per jaar uit. 
Helaas zijn daar ook 20 loos- alarm 
meldingen bij. Dat was een paar jaar 
geleden nog 40 keer. Gelukkig hebben 
we dat aantal kunnen terugdringen. 
Brandweerman zijn is een prachtige 
job. Het is ook allemaal veel professi-
oneler geworden. Het aantal branden 
is, vergeleken met vroeger, minder 

geworden. Wel wordt de brandweer 
veel bij grote en kleine ongelukken 
betrokken, maar blijven ons ‘gruwe-
lijke dingen’ veelal bespaard. Wel 
even afkloppen! 
In de bebouwde kom geldt overigens 
dat de brandweer, nadat er een mel-
ding is binnengekomen, binnen acht 
minuten aanwezig dient te zijn. Bui-
ten de bebouwde kom geldt een tijds-
duur van 10 tot 15 minuten en dat 
lukt ons altijd prima’, zo zegt Post-
commandant Bennie Hekkelman.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Donderdag 18 juli
Vrijdag 19 juli
Zaterdag 20 juli

Kerkhoflaan 3B Vorden 

 
Iedere Zaterdag geopend ! 

www.4athome.nl Zat 10:00 - 17:00   Ma - Vrij op afspraak 

Badkamers
Sanitair
Tegels
Tapijt
Laminaat

Steigerhouten meubels
Raamdecoratie
Pvc vloeren

Badkamervoordeel!
- Geberit inbouwreservoir + design wandcloset
- Inloopdouche 90 cm
- Badmeubel 80 cm
- Regendouche
- Design radiator
- Draingoot
- 25 m2 Tegels

Toilet voordeel!
- Geberit inbouwreservoir + design wandcloset
- Design fontein set
- Tegels 5 m2 van € 1500,-

Voor € 950,-

van € 4500,-

Voor €
 2499,-

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

DE MODEHAL
IS EN BLIJFT KOOPJESHAL!

    

KERKHOFLAAN 3c VORDEN

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

+ deze week ook donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur

ACTIE VAN DE WEEK: Bij € 75,00 GRATIS UITGEBREIDE 
FRUITTAS t.w.v. € 5,00 van REINIER & LEONIES.

Kleding vanaf € 5,00; Tassen € 5,00; Grote maten;
Shawls € 2,50; Sieraden vanaf € 2,50; Slippers € 5,00.

Deze week 
in Contact
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Website: www.contact.nl
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Correspondent:
Ab en Dinie Velhorst
E-mail: noord@contact.nl

Bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia – Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Weekblad Contact behoudt zich 
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deze uitgave en/of website zowel 
het auteursrecht voor conform 
artikel 15 lid 1 sub 4 van de  
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op www.contact.nl
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inhoud van deze krant  en het 
 openbare archief.
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Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

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

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

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

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

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

tegenover de huisartsenpost.

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

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

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

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

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

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

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

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

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

19.30 uur.

Tandarts
29 - 30 juni G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem (0573) 25 18 70.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

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

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

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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

 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen 

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

Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 

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

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

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

of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt u buiten 

kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet wachten, bel 

dan het calamiteitennummer voor spoed eisende gevallen van de 

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

Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 

buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 

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

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

Zutphen - Eerbeek.

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

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

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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

jeugdgezondheidszorg.

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

of (06) 22 92 96 30.

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

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

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

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

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

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

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

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

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

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. bel-

len of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dietetiek, 

maaltijdservice, personenalarmering en hulpmiddelen. 

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

www.sensire.nl / info@sensire.nl

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

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

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

www.thuiszorggrootgelre.nl

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

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

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten 

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

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

Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

27 35 53 82. www.podi.nl

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

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

KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in 

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

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

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

9.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-15.00 uur.

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

richte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het 

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

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

verzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts niet 

nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 30 juni 10.00 uur, ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 juni 10.00 uur, ds. D. Westerneng, ’s-Gravenpolder.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 30 juni 10.00 uur, ds. J. Jansen-Schoonhoven, Doetinchem, 

m.m.v. Enjoy, Steenderen. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 30 juni 9.30 uur, Eucharistieviering, priester E. Wassink.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 29 juni 17.00 uur, Eucharistieviering, Ten Klooster en Ten 

Bruin, m.m.v. Herenkoor.

Zondag 30 juni geen viering.

Weekenddiensten

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

Alleen op afspraak.

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Dagmenu’s 26 juni t/m 2 juli
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.
Woensdag 26 juni
Aspergesoep / Casselerrib met aardappelpuree en groente.
Donderdag 27 juni
Spies de Rotonde met een warme knoflooksaus, aardappelen 
en rauwkostsalade / Vla-flip.
Vrijdag 28 juni
Groentesoep / Zalmfilet met dillesaus, aardappelen en groente.
Zaterdag 29 juni (alleen afhalen / bezorgen)
Saté van kipfilet met champignonsaus, frites en rauwkost-
salade / IJs met slagroom.
Maandag 1 juli
Runderbouillon met flensjes / Kiprollade met gekookte aardap-
pelen en groente.
Dinsdag 2 juli
Wiener schnitzel met frites en rauwkostsalade / IJs met slag-
room.

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.
Het Grand Bistro de Rotonde team! Wendie en Thomas
info@grandbistroderotonde.nl www.bistroderotonde.nl

Vlaai van de week
Vers fruitvlaai 
 6-8 pers. € 7,50

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 7,25

Eurootje van de week

Koffiekoeken    € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 18 juni t/m za. 29 juni

Hollandse bospeen per bos € 1.25
Spaanse of Griekse kersen
 500 gram € 2.98
Nieuwe oogst Frieslander aardappelen
 2 kilo € 2.98
Hollandse broccoli 500 gram € 0.89
Watermeloen part € 1.00

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 29 juni.
Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 



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

familieberichten
online opgeven:

IEDERE DAG

KUNSTAGENDA VORDEN

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
FASHION CORNER

Zutphenseweg 8, Vorden. Tel. 0575-552426

Voor informatie: Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak
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KEURSLAGERTROTS

Saté van varkenshaas

Gratis saté saus

SPECIAL

Tre colore

100 gram 225

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden entrecote

GRATIS  100 gram selderijsalade

KEURSLAGERKOOPJE

Varkensoesters 
met GRATIS saus

4 stuks 550

MAALTIJDIDEE

Aardappel
salade

500 gram 298
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Kapelweg 22,  7218 NJ   Almen    Tel. 0575 - 431566

We hebben
ze weer!

Dagelijks 
vers

geplukte 
aardbeien

 

Fam. van Amerongen
Schuttestraat 12

Vorden 
0575-556408

Tegen inlevering 
van deze advertentie

1 10,-
KORTING
OP ALLE KLEUR

BEHANDELINGEN
Waardebon is alleen inwisselbaar op een kleurbehandeling. 

Niet geldig in combinatie met andere acties. Exclusief toeslagen. Vraag naar de 
voorwaarden in de salon. Geldig t/m 6 juli 2013 in de vestiging Vorden.

Vorden
Zutphenseweg 1b

T 0575 553336

-

Op onze teentjes kijken wij over het randje van de 
wieg. Dag klein zusje, we vinden je lief.

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze 
dochter en ons zusje

Lisa
19 juni 2013

Zij is 50 cm lang en weegt 3880 gram.

Rody Bos en Geralde Tiessink
Esmee en Sam

Beeklaan 13
7234 SK Wichmond
Tel. 0575 - 470887



GEZOCHT

DIVERSEN

CURSUSSEN

TE HUUR

TE KOOP

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

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

zondag 7 juli 25e Vordense

klootschietmarathon

voor straten, bedrijven,

verenigingen, buurten etc.

Org. Deldense buurtvereniging

afstanden van 10 en 6 km

opgave & info voor 6 juli

18:00u bij: Dick Regelink

0575-551328

start: vanaf 10:00u bij Fam.

Scheffer, Nieuwenhuisweg 1

Modeltreinbanen Gerrit

Hulshof open elke woensdag

in de maanden juli en aug. van

13.30 tot 16.30 uur: adres

Hulshofweg Ruurlo.

Kringloop De BOEDELHOF

Enkweg 17b in Vorden

di t/m vrij 10.00 - 17.00

zat.  9.00 - 16.00

laatste zaterdag v/d maand

magazijnverkoop

www.deboedelhof.nl

Kasteel Vorden. Gezocht zelf-

standige (bij voorkeur vrou-

welijke) hulp voor terras en 

andere werkzaamheden. Bel 

0575-550684 of e-mail info@

kasteelvorden.nl

Last van wespen? Bel: 

0610499025

DWARSFLUIT LEREN SPE-

LEN? KLASSIEK OF POP? U 

kunt terecht bij een gediplo-

meerde docent. SCHERPE

PRIJZEN! Locatie: Kulturhus 

Vorden, Raadhuisstraat 6. 

Informatie: Magdalena Kadzi-

olka-Guenov 0622900754 of 

magdalena_kadziolka@hot-

mail.com

Kramen huren? 27&28 juli 

Camping Het Zwarte Schaar. 

Hobby- & Rommelmarkt, 

info@zwarteschaar.nl of 0313-

473128. 0313-473128info@

zwarteschaar.nl

Fietspuzzeltocht voor jong en 

oud van ca. 20 km. op zondag

30 juni a.s. Starten tussen

13.00 - 14.30 uur bij Wapen

vh Medler. Vrijdag 5 en zater-

dag 6 juli Medlerfeest. Zie ook

www.medlerfeest.nl

Fietspuzzeltocht voor jong en 

oud van ca. 20 km. op zondag

30 juni a.s. Starten tussen

13.00 - 14.30 uur bij Wapen

vh Medler. Vrijdag 5 en zater-

dag 6 juli Medlerfeest. Zie ook

www.medlerfeest.nl

Tot 1 maart 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%

Zaterdag 29 juni, van 14.00 

tot 18.00 uur: Grote inboedel 

-verkoop. Lindeseweg 5 Vor-

den.

Tijdelijk te HUUR gemeub. &

gestoff.  WOONBOERDERIJ

buitengebied Vorden. Info

0625358189

Altijd al een website gewild?

Zie www.wiso-data.nl

Altijd al een website gewild?

Zie www.wiso-data.nl

Te huur rand Warnsveld luxe

bungalow met tuin, evt.

gemeubileerd inl. 06

20444802.

In verband met sluiting van de

school  houdt CBS Varssel een

afscheidsreceptie op zaterdag

6 juli 2013. U bent van harte

welkom  van 14.30 tot 16.30

uur aan de Zelledijk 22 in

Varssel.

TE HUUR TOERCARAVANS BIJ

COCHEM AAN DE MOEZEL EN

STACARAVANS IN BOPPARD

AAN DE RIJN(d)

CARAVAN VERHUUR LOVINK

ZELHEM

WWW.LOVINK.INFO

0314 621548

Marieke & Sander

16-05-13   11:15

Gaan trouwen!

Op woensdag 31 oktober 

om 15.00 uur in het 

Gemeentehuis van Zutphen.

Daarna vanaf 16.00 uur 

is de receptie in hotel 

“De Nieuwe” 

Nieuwstad 57 te Zutphen.

Aansluitend zal het feest 

beginnen rond 20.00 uur.

Meer informatie zal 

snle volgen via  onze 

ceremoniemeester.

Liefs Marieke de Klein & 

Sander de Groot

16-05-13   11:15

STIAAn
15-01-13   09:53

ANTOny  MaRTEnBaSTIAAn
Zaterdag 20 april 2013 om 04:09 uur 

is onze prachtige zoon geboren.

Hij weegt 4080 gram en is 50 cm lang.

Moeder en zoon maken het uitstekend!

Gezellig als je langskomt, na een telefoontje.

15-01-13   09:53

Ik
 oo

k van jou.....

Op 26 januari 2013 zijn wij Paul en Martine, 

25 jaar getrouwd!

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

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

tegemoet komt.

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

voor 20 januari a.s. af.

Paul & Martine

Slotsteeg 948

9130 LP Te Verweg

06 - 12365489

14-11-12

Uitnodiging

14-11-12   16

Happycards.nl 
is onderdeel van Weevers Grafi media

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

Rondweg 2, 7251 RV Vorden. Tel. 0575 55 22 22

Ruim je thuis je eigen slaapkamer op?
Dek je zonder te vragen de tafel?
Kun je goed met geld omgaan?

Ben je netjes in taal en antwoord?
Ben je 18 jaar of ouder?

Zoek je ‘n baantje voor in het weekend 
en in de vakanties?
Ben je geen doetje?

Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wij zoeken een

shopmedewerker(ster)
voor ons Shelltankstation

Sollicitatie t.a.v. Jan Groot Jebbink.

directie@groot-jebbink.nl

VERHUISD:

mevr.  G.  Wullink,  van De 

Wheme naar: Hoge Weide, afd.     

Velhorst;      Zwiepseweg  107;  

7241 GR Lochem

Zomerkleur-actie

Tegen inlevering 
van deze advertentie

1 10,-
KORTING
OP ALLE KLEUR

BEHANDELINGEN
Waardebon is alleen inwisselbaar op een kleurbehandeling. 

Niet geldig in combinatie met andere acties. Exclusief toeslagen. Vraag naar de 
voorwaarden in de salon. Geldig t/m 6 juli 2013 in de vestiging Vorden.

Vorden
Zutphenseweg 1b

T 0575 553336

Keurslagerij Vlogman
Wegens de werkzaamheden voor onze deur 
bieden wij u de mogelijkheid om uw bestelling 

in de periode t/m 27 september 2013

GRATIS thuis te laten bezorgen

Deze service is niet geldig op barbecue bestel-
lingen. En alleen geldig in het dorp en het bui-

tengebied van Vorden

Ons streven is bij de GRATIS bezorgservice:
vandaag besteld is morgen tussen 15.00 en 

18.00 uur thuis bezorgd, mits voorradig.

Wij zijn te bereiken via de e-mail en telefoon.

Telefoonnummer: 0575-551321
E-mail: info@vlogman.keurslager.nl

Echte Bakker van Asselt
Wegens de werkzaamheden voor onze deur bie-
den wij u de mogelijkheid om uw bestelling in de 

periode t/m 27 september 2013

GRATIS thuis te laten bezorgen

Deze service is alleen geldig in het dorp en buiten-
gebied van Vorden.

Ons streven is bij de GRATIS bezorgservice:
vandaag besteld is morgen tussen 10.00 en 12.00 

uur thuis bezorgd, mits voorradig.

Wij zijn te bereiken via de e-mail en telefoon.

Telefoon nummer : 0575-551384
E-mail: winkelvorden@gmail.com

*     Geldig voor alle tijdschriften, puzzels en vakantiedoeboeken, m.u.v. strips, OP=OP. 
Uitsluitend verkrijgbaar in de winkel en exclusief inhoud.

bij besteding van 
€15,-* aan tijdschriften 

GRATIS Bruna 

vakantietas



Dit sportieve gebeuren geniet inmid-
dels meer dan regionale belangstel-
ling. Hardlopers vanuit ‘heinde en 
ver’ komen naar Vorden voor een 
hardloopwedstrijd door de fraaie om-
geving van de buurtschappen Mossel, 
Galgengoor en de Wildenborch. Het 
aantal deelnemers neemt jaarlijks 
toe. In 2011 kwamen er 456 aan de 
start, vorig jaar zelfs 548. Uiteraard 
spelen de weersomstandigheden 
daarbij een belangrijke rol. Een we-
reld van verschil: sneeuw en gladheid 
of lekker helder vriezend weer. Hoe 
het ook zij: hardlopen is een enorme 
sport in Nederland en ook in de Ach-
terhoek. De Oudejaarscrossloop op 28 
december beleeft een primeur. Theo 
Lam daarover: ‘Om de aankomsttij-
den van het te verwachten grote aan-
tal deelnemers te kunnen registreren 
zal voor het eerst een chip worden 
gebruikt’.
Vrij recent ontmoetten twee hard-
loopgroepen elkaar op de Lochemse 
berg. De ene groep als afronding van 
de organisatie van de Oudejaarscross 
in 2012, de andere groep als voorbe-
reiding op het lopen van een halve 
marathon naar de top van de Paso 
Maghen in de Italiaanse Dolomieten 
tot een hoogte van maar liefst 2045 
meter. (Deze halve marathon vond 
daar afgelopen weekend plaats). Te-
rug naar de voet van de Lochemse 
berg. Daar overhandigde Theo Lam, 
voorzitter van de Stichting Oude-
jaarscrossloop Vorden , vergezeld 
door bestuursleden Wilbert Menk-
veld, Jan Paul Bosboom en Han Brug-
gert, aan Doné Nienhuis van ‘Kanjers 
voor Kanjers’ een cheque van 2.396 

euro, de opbrengst van de cross, die
eind december 2012 in Vorden werd
gehouden. In 2011 kreeg ‘Kanjers 
voor Kanjers’ , vanuit Vorden 1.992
euro overhandigd.
Theo Lam: ‘Onder het motto ‘Omdat
je als kind spelen mag’, organiseert
de Achterhoekse stichting ‘Kanjers 
voor Kanjers’ , activiteiten voor kin-
deren die niet in staat zijn om te spe-
len en te sporten. Of de oorzaak nu is
dat ze nooit iets extra’s krijgen om-
dat er geen geld is, dat ze langdurig
ziek zijn, een handicap hebben of uit
huis zijn geplaatst, maakt niet zoveel
uit. Ieder kind heeft recht op spel en
sport. ‘Kanjers voor kanjers’ zorgt er-
voor. Niet door geld te geven, maar
door het te organiseren. ‘Kanjers voor
Kanjers’ krijgt haar financiële midde-
len door giften zoals die van de Oude-
jaarscross Vorden.
Ook organiseert ze zelf allerlei activi-
teiten, waarbij het verdienen van geld
voor het goede doel gecombineerd 
wordt met een sportieve uitdaging’.
Eén van die activiteiten is bijvoor-
beeld de Tristan Hoffman Challenge
op de Paso Manghen. De groep be-
staande uit circa 30 afgetrainde ma-
rathonlopers (ook gingen 80 fietsers 
en 20 wandelaars naar boven) stond
vorige week onder leiding van Tristan
Hoffman. Geheel voor eigen rekening
en met een sponsorbedrag van enkele
honderden euro’ s per persoon voor
het goede doel. Het was overigens de
vierde keer dat deze groep in dit ka-
der een berg voor het goede doel be-
klom. Eerdere uitdagingen waren de
Galibier in 2012, de Col de la Bonette
in 2011 en de Stelvio in 2010.

Opbrengst Oudejaarscross cheque van 
2.396 euro voor het goede doel
Sporters voor sporters: 
‘Kanjers voor kanjers’

Vorden - Je houdt het niet voor mogelijk. Vorige week vielen op 
sommige dagen, de mussen ‘bij wijze van spreken’ door de hitte dood
van het dak. En toch stonden deze warme dagen bij de Stichting
Oudejaarscrossloop Vorden al weer in het teken van de crossloop 
die zaterdag 28 december aanstaande zal worden gehouden. En 
zoals gebruikelijk met start en finish op het sportpark van de
voetbalvereniging Vorden aan de Oude Zutphenseweg.

Theo Lam (links) en Done Nienhuis (rechts)

Hierdoor promoveren zij naar de 2e 
klasse. Het is ze gelukt om het hele 
seizoen ongeslagen te blijven. Op de 

foto: Robert Kornegoor, Gert-Jan-Lo-
man, Robbie Bouwmeister, Henk-Jan 
Rietman en Stefan Roording.

Socii Tennis Heren 1 kampioen

Wichmond - Op zaterdag 1 juni 
werden de heren kampioen door 
met 5-1 van Lochem te winnen.

De fietspuzzeltocht, waaraan ieder-
een 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. Na-
tuurlijk wordt onderweg weer 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. 
Het jaarlijkse Medlerfeest zal plaats-
vinden op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli.
Vrijdagmorgen 5 juli organiseert 
school de Kraanvogel de kinderspe-

len voor haar leerlingen. De vrijdag-
avond zal worden ingevuld met “de 
vrienden van Medler Live”. (opgave is 
nog mogelijk) + de traditionele after-
party. 

Zaterdag 6 juli om 13.30 uur zal bur-
gemeester Aalderink de traditionele 
volks- en kinderspelen openen, waar-
na het feest zaterdagavond wordt 
afgesloten met de grote feestavond 
m.m.v. de Sleppers.

Fietspuzzeltocht Medler op zondag 30 juni
Medler - Op zondagmiddag 30 juni a.s. organiseert de Oranjecommis-
sie Medlertol de jaarlijkse fietspuzzeltocht. Dit gebeurt traditioneel 
een week vóór het jaarlijkse Medlerfeest.

Vrijdag avond was de spooktocht 
voor groep 7 en 8 met een soort drop-
ping. Eerste werden de kinderen af-
gezet en moesten ze de weg naar het 

bos lopen. Daar begon de spooktocht. 
Op zaterdag waren er veel sportieve 
activiteiten. ’s Avonds werd er ’Ik 
hou van Holland’ gespeeld en daarna 

was er een bosspel met ’glow in the 
dark’ staafjes voor groep 5, 6, 7 en 8. 
Ondertussen was er voor groep 3 en 
4 disco op het kamp. Zondagochtend 
was er een leuke kerkdienst en daar-
na moesten we helaas alweer onze 
spullen inpakken.

Iedereen vond het een leuk en gezellig 
kamp en jammer om alweer te gaan.

Clubkamp Vorden

Vorden - Het was weer zover, het gezelligste clubuitje van het jaar: 
clubkamp op camping de Bosrand in Laren. Het thema was dit jaar: Ik 
hou van Holland. Club gaat uit van de kerken (Protestantse Gemeente 
in wording) te Vorden en is bedoelt voor alle kinderen van de basis-
school.

De routes gaan dit jaar in de rich-
ting van Eefde-Zutphen, Barchem, 
Hengelo-Het Zelle en een rondje 

Vorden. Men kan tussen 18.30 en 
19.00 vanuit het Dorpscentrum te 
Vorden starten.  Er kan eveneens 
worden gekozen om per avond mee 
te fietsen, opgeven kan dan op de 
avond zelf. Opgeven voor de hele 
Fiets4Daagse kan vanaf maandag 1 
juli bij de start. 

Voor meer inlichtingen: 
info@jong-gelre.nl

Fiets4daagse Jong Gelre 
Vorden - Warnsveld
Vorden - Jong Gelre Vorden-
Warnsveld organiseert vanaf 
maandag 1 juli tot en met don-
derdag 4 juli voor de 35ste keer 
de Fiets4Daagse. Er is voor elke 
avond een route uitgezet van 25 
kilometer.

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



DE REVUE
Momenteel wordt er volop geschre-
ven aan de revue, deze is in de zo-
mer klaar. De revuecommissie zorgt 
ondertussen voor de randzaken. In 
september komt echt alles rondom 

de revue in beweging. Toneelspelers, 
zangers, muzikanten en danseressen 
beginnen met repeteren en de decor-
bouwers vervaardigen het decor. Uit-
eindelijk vallen alle puzzelstukjes op 
hun plaats en kunnen wij in novem-

ber met gepaste trots de bezoekers 
verwelkomen bij onze revue.

Voor het opvoeren van een revue 
zijn mensen op de planken uiter-
aard essentieel. Voor een groot deel 
kunnen wij putten uit jongeren die 
eerder hebben meegedaan, maar wij 
verwelkomen ook graag nieuwe deel-
nemers! Meedoen aan de revue houdt 
in dat je eens per week aanwezig bent 
bij de repetities en daarbij het nodige 
enthousiasme aan de dag legt. Daar-
voor krijg je ook heel wat terug. Je 
doet bijvoorbeeld nieuwe contacten 
op in een gezellige groep, je ontwik-
kelt je vaardigheden en ook andere 
activiteiten van Jong Gelre zijn de 
moeite waard om aan deel te nemen. 
Lijkt dit je wat, dan nodigen we je 
hierbij uit!

AANMELDEN
Ben jij enthousiast en in de leeftijd 
van 16 tot 29 jaar, dan kun je je vanaf 
nu aanmelden om mee te doen met 
de revue van Jong Gelre. Je kunt je 
aanmelden voor zang, dans en toneel. 
Ook als je niet op de planken wilt 
staan, maar graag ‘achter de scher-
men’ (bijvoorbeeld bij decor, grime of 
kleding) wat wilt betekenen, dan no-
digen we je uit om je aan te melden. 
Opgeven kan tot medio augustus. 
Ook deelnemers uit voorgaande jaren 
dienen zich opnieuw op te geven.

Voor nadere informatie over de re-
vue kun je bellen met Nout Nijenhuis 
(06–15377992) of Frank Bouwmeester 
(06–54262577), zie ook www.jong-gel-
re.nl. Opgeven doe je door een e-mail 
te sturen naar revue@jong-gelre.nl. 
Gelieve ook je eventuele podiumer-
varing te vermelden en je verwach-
tingen van je deelname aan de revue. 
Dit is niet verplicht maar het kan wel 
handig zijn. Geef bij je aanmelding 
sowieso aan of je zang, dans, toneel 
of iets anders wilt doen. Verder ook 
graag leeftijd, e-mailadres en tele-
foonnummer vermelden.

Toneel-, zang- en danstalent kan zich aanmelden!
Jong Gelre Vorden zoekt enthousiaste 
podiumtalenten voor de Revue 2013

Vorden - In Vorden, Warnsveld en omstreken staat de revue van Jong 
Gelre bekend om een enthousiaste groep jongeren met uiteenlopende 
talenten die zang, dans en toneel in één geheel weten te verpakken. De 
revue wordt alweer sinds het begin van deze eeuw jaarlijks opgevoerd. 
Het sleutelwoord dat mensen tot de revue beweegt is enthousiasme, 
daarnaast heerst er ook veel saamhorigheid. De revue wordt dit jaar 
opgevoerd op zaterdag 9-, vrijdag 15- en zaterdag 16 november, we-
derom in de grote zaal van het Dorpscentrum in Vorden.

Roy Vlogman van Slagerij Vlogman 
wil niet spreken van ‘nood’ maar 
stelt wel dat hij momenteel verre van 
gelukkig is met al die werkzaamhe-
den pal voor de deur. Om toch de 
consument in deze weken van her-
inrichting naar de winkel te lokken 
heeft Slagerij Vlogman een spaarac-
tie opgezet die woensdag 26 juni be-
gint en die 30 augustus eindigt. Roy 
Vlogman: ‘ De actie houdt in dat de 
consument bij aankoop van 5 euro 
aan producten in onze winkel, een 
stempel krijgt. Bij zes stempels is de 
kaart vol en krijgt de consument een 
gratis product aangeboden. Dat kan 
o.m. zijn: grilworst, achterham, verse 
worst, noem maar op.( Zie adverten-
tie elders in Contact) Roy : ‘Ik ben 
ervan overtuigd dat de actie zal aan-
slaan. Ondanks de recessie, waarin 
ons land verkeert, merken wij dat de 
consument nog altijd de prijs wil be-
talen, die behoort bij een kwalitatief 
goed stukje vlees.
Onze klanten komen niet alleen uit 
Vorden, maar uit de gehele regio en 
daar zijn we blij mee en trots op’, zo 
zegt de 25 jarig Roy Vlogman. Hij 
is nog steeds bij pa Dick en moeder 
Hetty in dienst. Roy: momenteel volg 
ik op woensdag aan het SVO (Slagers 
Vak Opleiding) in Wageningen de op-
leiding tot chef. Daarnaast de studie 
ondernemerschap. Ik hoop over twee 
jaar met de opleidingen klaar te zijn. 
Het ligt in de bedoeling dat ik dan de 
slagerij, waar thans 15 personen wer-
ken, kan overnemen’, zo zegt hij. Roy 
Vlogman is sinds vier jaar in de win-
kel van zijn ouders werkzaam en dat 
bevalt hem uitstekend. Op dinsdag 
werkt hij ‘achter’ in de worstmakerij 
waar de binnengekomen bouten van 
o.m. de varkens worden bewerkt tot 
producten zoals die in de winkel wor-

den aangeboden.
Dat hij straks Slagerij Vlogman zal
overnemen, kwam in zijn jongens-
dromen niet voor. Roy:’Natuurlijk
was ik als kleine jongen nauw bij de
slagerij betrokken en heb ik veelal 
de werkplaats schoon gemaakt. Na 
de HAVO wilde ik Facilitair Manager
worden, een opleiding aan het Saxion
in Deventer. Ik heb het daar maar 
drie maanden volgehouden. Ik vond
het maar niks, teveel ‘ leeswerk’, zo
zegt Roy lachend. Ik heb toen eerst
een jaar in een groentewinkel ge-
werkt. In die periode ben ik pas goed
over mijn toekomst gaan nadenken.
Ik wist één ding zeker: Ik wil later
een eigen bedrijf runnen. Ik heb dat
uiteraard thuis besproken en toen
kwam aan de orde dat ik t.z.t. wel in
het bedrijf van mijn vader wilde wer-
ken.
Prima idee, zei pa, maar ga dan eerst
een poos elders werken om ervaring
op te doen. Dat heb ik gedaan en
heb ik achtereenvolgens twee jaar
bij keurslager Boenders in Eibergen
gewerkt en een half jaar bij keur-
slager v.d. Pol in Laren. Op gegeven
moment ontstond er bij mijn ouders
inde zaak een vacature en werk ik
hier nu vier jaar. Ik heb veel van mijn
vader geleerd. Hij hield mij voor om
altijd met beide benen op de grond te
blijven staan en vooral bij alles wat
je doet, heel secuur je werk doen. En
dat probeer ik ook te doen’, zo zegt
Roy Vlogman. Voor de goede orde:
De stempelkaart die deze week bij
Slagerij Vlogman wordt geïntrodu-
ceerd, kan ook gebruikt worden bij 
de actie die Bakkerij van Asselt met 
zijn producten houdt. Roy Vlogman:
‘Zo krijgt de consument die zich toch
naar het dorp waagt een extra voor-
deel bij beide vers- speciaalzaken’.

Deze week gaat spaaractie van start bij Slagerij Vlogman

Roy Vlogman: ‘We willen de 
consument wat extra’s bieden’

Vorden - Wanneer je een goede ondernemer bent, dan laat je je niet
door een tegenslag uit het veld slaan. Dan maak je van de ‘nood een
deugd’! Ondernemers in het centrum van het dorp en momenteel met
name de ondernemers aan de Zutphenseweg, hebben terdege last van
de herinrichting in het dorp. De werkzaamheden aan deze straat zijn
begin september klaar.

Op het plein bij de kapel zullen deze 
muzikanten onder leiding van diri-
gent Henk Vruggink hun muzikale 
talenten ten gehore brengen. Ook 
zal de jeugdmalletband onder lei-
ding van Anita Bongers deze middag 
hun muzikale talenten vertonen. 
Vanaf 14.30 uur is iedereen van har-
te welkom. De toegang is gratis.

Openluchtconcert jeugdige 
muzikanten in Bronkhorst
Bronkhorst - Op zondag 7 juli 
treden de jeugdleden van de 
Muziekverenigingen Jubal uit 
Wichmond/Vierakker en Nieuw 
Leven uit Steenderen gezamen-
lijk op tijdens een openlucht-
concertje in het stadje Bronk-
horst.

Omdat er elk jaar nieuwe boeken wor-
den aangeschaft moeten er ook elk
jaar oudere boeken uit. Deze oudere
boeken worden dan tegen een geringe
vergoeding te koop aangeboden.

Boekenverkoop in 
Vordense bibliotheek
Vorden - Zaterdag 29 juni is er 
tussen 10.00 tot 13.00 uur in de 
bibliotheek een verkoop van af-
geschreven boeken.

Genieten in de zomerse avondsfeer van blazersensemble 
Aerofonia en blazerskwartet Gran Partita.

AEROFONIA EN GRAN PARTITA
De spelers van blazerskwartet Gran Partita werken al ge-

ruime tijd samen in blazersensemble Aerofonia, beide be-
geleid door dirigent en arrangeur Olivier Bruning. 

De klankresultaten van de bewerkte fluitkwartetten van 
Mozart zijn zo verrassend dat het kwartet zich heeft ge-
noemd naar Mozart’s prachtige serenade K361, beter be-
kend onder de naam Gran Partita.

Aanmelden is verplicht en kan via 
www.natuurmonumenten.nl of via tel. 035-6559955.

Openluchtconcert kasteel Hackfort 
Vorden

Vorden - Openluchtconcert op het podium in de 
kasteelvijver van Hackfort met Aerofonia en Gran 
Partita. Kom zaterdag 13 juli om 20.00 uur luisteren 
naar de klassieke muziek van Mozart en Gounod.
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ls jaren geleden de diagnose ’kan-
ker’ gesteld is, je samen met ande-
ren de strijd bent aangegaan, ook 
aan een wetenschappelijk onder-
zoek hebt deelgenomen en je bent 
na jaren genezen verklaard, dan is 
dat een goede reden om deel te ne-
men aan de Samenloop voor Hoop. 
Een wandelestafette waar teams 24 
uur lopen en geld bijeen proberen te 
brengen voor de voortdurende strijd 
tegen kanker. Hoe dat voelt en wat 
dat met je doet hebben we 15 en 16 
juni ervaren. 

Er liepen 44 teams, ieder in een her-
kenbaar ‘clubshirt’ en met verschil-
lende, vaak heel creatieve estafette 
stokken of stokjes. Die symbolen 
van herkenbaarheid zijn ononder-
broken 24 uur in de baan geweest. 
De survivors, zij die de kanker 
overleefd hebben en een doorstart 
konden maken waren getooid met 
een paarse anemoon, als teken van 
hoop, gezondheid, verwachting en 
bescherming. Dat gaf extra steun, 
motivatie, saamhorigheid, compas-
sie en alertheid. Heel veel verhalen, 
droevige en hoopvolle belevenissen 
werden doorverteld. Als bovendien 
de klanken van het Samenloop voor 
Hoop lied, je vergezelde gingen de 
gedachten naar hen die niet in de ge-
legenheid zijn om zo een evenement 
mee te maken. Zij die feitelijk geen 
andere hoop meer koesteren dan 
hoop op nog een goede en leefbare 
tijd….

De kaarsenceremonie, de uren tus-
sen dag en nacht waarin vooral werd 
stilgestaan bij de mensen die nu 
vechten tegen kanker of die de strijd 

hebben verloren, was indrukwek-
kend. Wie heeft niet de foto’s gezien 
en de verhalen gehoord of gelezen: 
een sensationeel moment van saam-
horigheid. Treffende en veelzeggen-
de woorden als uit het gedicht: “Zo-
als een boom jaar na jaar getekend 
wordt door wat hij meemaakt, zo 
wordt een mens gevormd door alles 
wat hem overkomt en inspireert”, 
raakten mensen diep. Herkenbare 
instrumentale melodieën en prach-
tige liederen door piano begeleid lie-
ten gedachten zweven en maakten 
ogen vochtig. Al die met zorg, aan-
dacht en liefde gekochte, bewerkte 
en met wensen beschilderde zak-
ken, als omhulsel van lichtpunten 
markeerden de wandelroute van de-
ze uren. Boven het donker uit straal-
den de vlammen van hoop. Stilstaan 
was er voor de mensen met hun es-
tafettestokken niet bij, zij toonden 
als een doorgaande beweging dat we 
vooruit willen en moeten voor nu en 
later.

De nacht viel maar het evenement 
ging door, “De kracht van ons allen, 
we staan aan je zij. Zo lopen we sa-
men de hoop dichterbij.”
De ochtend gloorde en de activitei-
ten namen weer toe: er werd samen 
ontbeten, er was ochtendgym voor 
hen die wat moeilijk op gang kon-
den komen en op de podia optredens 
op klompen, zestigerjaren schoen-

tjes of blote voeten en weer waren 
er de ontmoetingen. De kraampjes 
werden bemenst en er werd volop 
verkocht, geknutseld, getekend, ge-
karnd, gebakken, gekookt, geschil-
derd, heerlijke drankjes gemixt enz. 
enz. Alles omringd door de einde-
loze stoet van wandelaars.
De laatste ronden werden door alle 
deelnemers gelopen, allemaal in 
een zelfde T-shirt. Geen verschillen 
meer. Iedereen droeg de leuzen be-
leven, meeleven, doorleven met zich 
mee. Toen de duizenden, getooid 
met rozen, zich tot slot verzameld 
hadden voor het hoofdpodium en er 
weer treffende en emotionele woor-
den werden gezegd en gezongen, 
werd het menigeen te machtig. Men 
zocht steun bij elkaar, liet zich troos-
ten en schaamde zich de tranen niet.

Wij fietsten stilletjes naar huis we-
tend dat deze 24 uren niet voor niets 
zijn geweest.

€ 92.000,- stond er op de aangeboden 
check. Het KWF kan er mee aan de 
slag; moet er mee aan de slag. Het 
wetenschappelijke onderzoek naar 
kanker zal doorgaan. De Bronckhor-
sternaren en mensen van ver daar-
buiten, hebben hun ‘steentjes’ op 
allerlei wijze bijgedragen. Petje af, 
klasse!!!

Dicky Kets

24 uur, samen tegen kanker
Als jaren geleden de diagnose 
’kanker’ gesteld is, je samen met 
anderen de strijd bent aange-
gaan, ook aan een wetenschap-
pelijk onderzoek hebt deelgeno-
men en je bent na jaren genezen 
verklaard, dan is dat een goede 
reden om deel te nemen aan de 
Samenloop voor Hoop. Een wan-
delestafette waar teams 24 uur 
lopen en geld bijeen proberen 
te brengen voor de voortduren-
de strijd tegen kanker. Hoe dat 
voelt en wat dat met je doet heb-
ben we 15 en 16 juni ervaren.

Foto: Marian Oosterink.

Door de medewerkers van Ideaal 
werd een 24 uur durend entertain-
ment programma aangeboden. Diver-
se bands, koren, dansgroepen en ca-
baret verleenden hieraan belangeloos 
hun medewerking. Ook op het ter-
rein werden de meest uiteenlopende 
activiteiten ontplooid door de deelne-
mende teams. Dit om de vele bezoe-
kers te vermaken. Het was zaterdag 
gezellig druk op het terrein. Tijdens 
de kaarsenceremonie ‘s avonds om 
23.00 uur waren er veel bezoekers 
aanwezig. Deze indrukwekkende ce-
remonie werd verzorgd door Chris-
tien Ferrari met medewerking van 
muziekvereniging Union uit Zelhem 
en Buitengewoon! (Anja den Bakker 
en Eelco Schuijl). Speciaal voor onze 
kaarsenceremonie had Anja den Bak-
ker samen met een aantal tekstschrij-
vers teksten geschreven op bestaande 
liederen, die tijdens de ceremonie 
werden gezongen. Buitengewoon! 
heeft deze liederen en enkele andere 
nummers op een CD uitgebracht. 
Deze is vanaf afgelopen zaterdag te 
koop. Ook tijdens de nachtelijke uren 

was het gezellig op het terrein en 
voor een ieder het wist kwam de zon 
al weer op voor de aanvang van de 
volgende dag. De zondag begon rustig 
maar al voor het middaguur was het 
wederom gezellig druk. Vanaf 14.30 
uur kreeg iedere samenloper een 
roos aangeboden door de organisatie 
en werd gezamenlijk de laatste ronde 
gelopen. Dit was een zeer bijzondere 
ronde, de ontlading was enorm. Na 

SamenLoop voor Hoop Bronckhorst 2013

Saamhorigheid levert € 92.000 op

Wichmond - De 2e editie van de Samenloop voor Hoop Bronckhorst zit 
er weer op. Na maanden van voorbereiding en een weekje opbouwen 
was het dan eindelijk 15 juni. Angstvallig werd in de week vooraf-
gaand het weerbericht in de gaten gehouden, want deze veranderde 
bijna elke dag. Maar uiteindelijk werkte ook het weer mee. Een klein 
buitje tussen middag mocht de pret niet drukken. De Samenloop voor 
Hoop ging om 14.00 uur van start met een druk bezochte survivor 
bijeenkomst in de kantine. De survivors werden verwelkomd door 
de voorzitter met de woorden dat zij het toonbeeld van de toekomst 
zijn voor de mensen die de diagnose kanker te horen krijgen. Na deze 
bijeenkomst vond de officiële opening van de Samenloop voor Hoop 
Bronckhorst plaats. De voorzitter en de ambassadeur burgemeester 
Aalderink spraken alle aanwezige lopers toe. Om 15.00 uur precies 
ging de Samenloop voor Hoop Bronckhorst van start.

deze ronde volgde een woord van 
dank van de voorzitter en de ambas-
sadeur van de Samenloop. Hierna 
maakte de penningmeester de voorlo-
pige opbrengst  van € 92.000  bekend, 
dit bedrag werd symbolisch overhan-
digd aan Jan Puthaar (regiocoördina-
tor van het KWF-kankerbestrijding). 
De Samenloop werd afgesloten door 
gezamenlijk nog eenmaal het Samen-
Looplied te zingen, onder begeleiding 
van Buitengewoon! Een woord van 
dank aan alle deelnemers, vrijwil-
ligers, commissieleden, sponsors en 
de mensen van Sportvereniging Socii. 

Hieruit blijkt dat de saam-
horigheid in de gemeente 
Bronckhorst groot is en 
dat deze saamhorigheid 
heeft geleid tot dit voorlo-
pig prachtig resultaat. Een 
resultaat waarop iedereen 
die heeft deelgenomen 
trots mag zijn.

Foto: Ideaal.org

Foto: Achterhoekfoto.nl

Foto: Achterhoekfoto.nl

Foto: Achterhoekfoto.nl

Foto: Ideaal.org



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Het plan om een uniek zonnepark 
te realiseren in plan De Kwekerij in 
Hengelo (Gld) krijgt steeds meer 
vorm. Het is de bedoeling in het 
gebied, dat 7 ha beslaat, een prach-
tig park te creëren waar natuur en 
duurzaamheid hand in hand gaan. 
Het hoofddoel van het zonnepark is 
met 10.000 zonnepanelen duurzame 
energie op te wekken voor ongeveer 
zeshonderd huishoudens. 

Wat het park uniek in Nederland 
maakt, is dat u er daarnaast volop de 
gelegenheid heeft om te recreëren in 
de natuur en al wandelend er door-
heen innovatieve toepassingen van 

grond (door het schrappen van een 
deel van de geplande nieuwbouwwo-
ningen in verband met de demografi-
sche ontwikkelingen) op een voor Ne-

ten. Graag gaan we met u (omwonen-
den en alle andere geïnteresseerde 
inwoners) over het plan in gesprek. 

om 20.00 uur een informatieavond in 

ideeën willen presenteren. Onder an-

Recreëren in het groen tussen 
duizenden zonnepanelen

panelen en het benutten van de opge-

land en ook daarbuiten moet maken. 

plek in het nieuwe park gaan vinden. 

Wethouder Arno Spekschoor: 

Bronckhorst, omdat het een geheel 
nieuw concept is waar natuur en 
energie echt samen komen. Boven-
dien levert het werkgelegenheid op 

op te willen wekken. Wat hebben 
inwoners er concreet aan? Nou, 

in te recreëren en inwoners kunnen 
(mede) eigenaar worden van de 

(een deel van) hun eigen energie-

een financieel voordeel oplevert. 
Over welke kosten voor een huis-

voor inwoners van Hengelo, het 
staat open voor iedereen die geïn-
teresseerd is.” 

Unieke samenwerking

definitieve samenwerkingsovereen-

tegen een pachtvergoeding beschik-

in het park). NL Greenlabel, van onder 

gramma Eigen Huis en Tuin van 

financiële middelen aan te trekken. 

te kunnen realiseren.

Bestemmingsplan 

van het bestemmingsplan nodig. 

start. Ook met vragen hierover kunt u 

Het plangebied voor het nieuwe 

voetpad aan de oostkant en 

aan de westkant, in Hengelo. 

We zien u graag op 9 juli! 
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, 
na 9 juli is ook de website met 
informatie over het project online: 
www.nlsolarparkdekwekerij.nl.

Plan voor uniek solarpark in Hengelo krijgt steeds meer vorm 
Komt u 9 juli naar de informatieavond?

Oude IJsselstreek heb-
ben het uitvoeren van 
het leerlingenvervoer 

besteding was de kwa-
liteit van het vervoer 

aan te hechten. ‘Social return on investment’ houdt in dat 

aan het werk helpen of hen een stageplaats aanbieden. 

hof) verplicht om een deel van de aanneemsom te besteden 

voor de uitvoering van het leerlingenvervoer ook gebruik 
gaat maken van de diensten van lokale en regionale taxi-

bericht van ons over de nieuwe vervoerder. 

Leerlingenvervoer 
vanaf volgend schooljaar 
door Munckhof

Opening vernieuwde park De Bleijke op 3 juli
Bent u erbij? Van harte welkom!
nen gedeputeerde Annemieke Traag van de 
provincie Gelderland, wethouder Paul Seesing 

uniek park met prachtige natuur, afwisselen-

inwoners, scholen en verenigingen! 

Officiële opening: 14.00 uur
Rondgang door het park met 
uitleg bij unieke elementen: 14.15 uur 
Plaats:
 Hengelo (Gld) 

We zien u graag op 3 juli!

Verenigingen 

nauw overlegd met de verenigingen die het park 

Cool Nature

van de provincie die hiervoor ook een gel-

plekken met spannende natuur waar 

Kinderen kunnen er spelen, leren en bewe-

of van de scouting. Cool Nature speelplek-

en daarmee dingen ontdekken en uitda-

het amfitheater. Wie het water laat stromen 

een huilende walvis en een slang die het 
water uitspuugt! 
In het amfitheater kunt u luisteren naar 
heuse kikkerconcerten, maar het theater 

presentaties in de open lucht.



Tijdens de afvalcontrole in mei viel het onze controleurs 
op dat steeds beter afval wordt gescheiden, maar dat het 
scheiden van kunststofafval een punt van aandacht blijft. 
Zo troffen zij in de oranje containers veel foliesoorten aan, 
maar ook plastic producten, die geen verpakkingsmateri-
aal zijn, bijv. landbouwplastic, tuinmeubilair of speelgoed. 
Sommige kunststofmaterialen lijken wel op verpakkings-
materiaal, maar horen toch bij ander afval thuis. 

Wat hoort thuis in de oranje container en wat niet?

Kunststof verpakkingsafval scheiden? 
Maak goed onderscheid!

U kunt uw kunststof verpakkingen ongewassen en met 
dop in de oranje container doen of in de daarvoor bestem-
de container in één van de milieuparkjes in de kernen. U 
mag het materiaal indeuken om ruimte te besparen, maar 
het hoeft niet. Doe de kunststof verpakkingen los in de 
container of verzamel ze eerst in een kleine plastic zak. 
Zorg in ieder geval dat de verpakkingen leeg zijn en 
verwijder papier, karton of aluminium (folie)resten.

Controle
Een paar keer per jaar controleren de gemeente en 
Berkel Milieu steekproefsgewijs containers op de juiste 
inhoud. Treffen de controleurs afval aan dat niet op de 
juiste manier wordt aangeboden, dan kunnen zij een 
waarschuwing of een rode kaart geven, de container niet 
laten legen of een proces verbaal uitschrijven. Van de 
1600 controles die zij deze keer hebben uitgevoerd, 

hebben 27 inwoners een waarschuwing gekregen, 
36 een rode kaart, 20 containers zijn niet geleegd en 
16 inwoners kregen een proces-verbaal opgetekend. 
In september 2013 controleren wij opnieuw.

Inzamelcijfers
Sinds 1 januari 2010 zijn Nederlandse gemeenten ver-
plicht kunststof verpakkingen gescheiden in te zamelen. 
Ook in onze regio hebben de gemeenten samen met 
Berkel Milieu een inzamelstructuur opgezet om kunststof 
verpakkingen apart in te zamelen. Ruim 80% van de 
inwoners doet dit en maakt gebruik van een oranje 
container, of brengt het weg! 

Het kan nog beter 
Gemiddeld zamelt een inwoner 18 kg per jaar in. Dat kan 
nog veel meer worden, want ongemerkt verdwijnt nog 
veel kunststof bij het restafval. Bijna 80% van het rest-
afval bestaat uit herbruikbaar materiaal; het grootste 
deel (ongeveer 30%) is kunststof. Kunststof inzamelen 
loont. De kunststofverwerkende industrie gebruikt de 
korrels voor nieuwe producten zoals fleecekleding, 
tennisballen, mobieltjes en nieuwe verpakkingen zoals 
flessen en flacons. 

Meer weten?
Op www.berkelmilieu.nl vindt u meer informatie en tips 
om goed en slim afval te scheiden. 

De rijkdom aan cultuurhistorie 
(archeologisch erfgoed, het historisch 
(steden)bouwkundig erfgoed en het 
historisch landschappelijk erfgoed) is 
één van de kernkwaliteiten van onze 
gemeente. Om hier zorgvuldig mee 
om te gaan bij ruimtelijke ontwikke-
lingen hebben wij de cultuurhistorie 
nu verankerd in een structuurvisie. 

De structuurvisie verdeelt Bronck-
horst in drie gebieden:
1 Cultuurhistorisch vrije gebieden, 

waar cultuurhistorie geen rol 
speelt bij ontwikkelingen 

2 Cultuurhistorische kansgebieden, 
waar cultuurhistorie van belang is, 
maar niet belemmerend werkt. Als 
bij de ontwikkeling van plannen aan-
dacht is voor de cultuurhistorische 
aspecten, kan dit extra mogelijk-
heden opleveren voor de initiatief-
nemers. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan herstel van een oud kerkepad 
en landschapsherstel bij de aanleg 
van een golfbaan

3 Cultuurhistorische topgebieden, 
waar de cultuurhistorie leidend is. 
Er moet in de plannen altijd reke-
ning mee worden gehouden. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan initiatieven 
in het stadje Bronkhorst of het ge-
bied met landgoederen rond Vorden 

Duidelijkheid vooraf
Cultuurhistorie inspireert en biedt de 
gelegenheid om met de kennis van 
het verleden te werken aan een toe-
komstbestendig Bronckhorst. Met 
deze structuurvisie hebben we de 
komende jaren ook een duurzame 
onderlegger voor bestemmingsplan-
nen. Dat is efficiënt, omdat dan niet 
meer voor ieder bestemmingsplan 
diepgravend onderzoek gedaan hoeft 
te worden naar de cultuurhistorische 
waarden. Dit betekent ook voor initia-
tiefnemers dat er meer duidelijkheid 
vooraf is. Bij het ontwikkelen van de 
plannen is bekend of er veel, weinig 
of geen rekening gehouden moet 
worden met cultuurhistorie. Het kan 
zoals gezegd zelfs extra kansen 
bieden als cultuurhistorie op een 
goede manier wordt geïntegreerd 
in de plannen. Bovendien is het sinds 
januari 2013 een wettelijke eis om 
cultuurhistorie onderdeel te maken 
van ruimtelijke plannen.

Op de structuurvisie kunt u als 
inwoner t/m 7 augustus 2013 een 
zienswijze geven. Meer informatie, 
zoals een overzichtskaart van de 
gebiedsverdeling, vindt u op 
www.bronckhorst.nl onder Actueel 
➝ Bekendmakingen. Zie ook in de 
rubriek Openbare bekendmakingen 
onder Ruimtelijk beleid.

Het bestemmingsplan van het nieuw-
bouwplan De Kwekerij in Hengelo 
(Gld) is vastgesteld door de gemeen-
teraad. Dit betekent groen licht voor 
de projectontwikkelaars Van Wan-
rooij en Roosdom Tijhuis om te gaan 
bouwen. Op 20 juni startten zij de ver-
koop van de 22 woningen en 2 bouw-
kavels. Het gaat om 12 twee-onder-
een-kapwoningen en 10 rijwoningen. 
De 2 kavels bieden de ruimte voor 
vrijstaande woningen, die in vrij op-
drachtgeverschap gebouwd worden. 
Dit is de eerste fase van het bouw-
plan. Naar verwachting start eind 
2013 de bouw.

Totale plan
De nieuwbouwwijk De Kwekerij krijgt 
in totaal 50 huizen: 28 rijwoningen, 

16 twee-onder-een-kapwoningen en 
6 vrijstaande woningen. Vlakbij het 
nieuwbouwplan komt een solarpark 
(zie voor meer informatie elders op 
deze gemeentepagina’s). Dit kan 
mogelijkheden bieden voor duurzame 
energie voor deze woningen! U kunt 
hiervoor contact opnemen met de 
projectontwikkelaars. 

Interesse
Bent u geïnteresseerd in één van de 
woningen of in een bouwkavel? 
Kijk voor het aanbod, 
beeldmateriaal 
en omschrijvingen 
van de huizen op 
www.thuisinde-
kwekerij.nl of 
scan de QR-code.

Verkoop woningen op De Kwekerij 
in Hengelo gestart

Gemeente stelt structuurvisie 
cultuurhistorie op

Bent u inwoner en van plan een bedrijf te starten, maar u 
weet niet waar u moet beginnen? Hebt u advies nodig bij de 
lopende gang van zaken in uw onderneming, omdat het even 
wat minder gaat? Dan kunt u bij ROZ (Regionale Organisatie 
Zelfstandigen) terecht. Deze organisatie voert voor de meeste 
gemeenten in de Achterhoek, waaronder Bronckhorst, 
en Twente regelingen voor ondernemers uit. Daarnaast biedt 
ROZ advies, coaching en trainingen voor starters en onder-
nemers. Zo kunt u bijvoorbeeld ondersteuning krijgen van 
(oud)ondernemers op het gebied van marketing, financiën 
of netwerken om uw bedrijf verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit bijstandsverlening zelf-
standigen (Bbz) uit. Ondernemers die tijdelijk te weinig 

inkomsten uit het bedrijf halen om in hun eigen levens-
onderhoud te voorzien, kunnen hier een beroep op doen. 
Dit geldt ook voor bedrijven die moeten investeren om 
levensvatbaar te blijven en de financiering niet bancair 
voor elkaar kunnen krijgen. Vanzelfsprekend moet wel 
aan de geldende voorwaarden worden voldaan. Naast 
kredietverlening biedt het Bbz de mogelijkheid voor een 
tijdelijke inkomensaanvulling. 

ROZ heeft ook goede contacten met banken om voor u te 
bemiddelen bij het verstrekken van een lening. Daarnaast 
is ze het Microfinanciering-ondernemerspunt voor Twente 
en de Achterhoek en kan u via Qredits een krediet tot max. 
€ 50.000,- worden verstrekt. Ga naar www.rozachterhoek.nl 
voor meer informatie over de diverse regelingen. 

Ook als u als ondernemer schulden heeft die u boven het 
hoofd dreigen te groeien of bij moeilijkheden met uw 
administratie kan ROZ hulp bieden. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op deze wijze samen om 
ondernemend Bronckhorst te stimuleren. Voor meer 
informatie kunt u bellen met het secretariaat van ROZ, 
tel. (074) 245 89 77, of mailen naar info@rozgroep.nl. 
U kunt via het secretariaat ook een afspraak maken met 
een ondernemersadviseur tijdens het maandelijkse 
spreekuur in het gemeentehuis. De eerstvolgende spreek-
uren zijn op 2 juli en 6 augustus a.s. van 13.30 tot 17.00 uur. 
Ook op www.rozgroep.nl en www.rozachterhoek.nl 
vindt u veel informatie. Verder houdt ROZ u op de hoogte 
van onder meer ondernemersnieuws, bijeenkomsten en 
workshops via www.twitter.com/rozgroep. 

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

Sirenetest
Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur zijn de sirenes te horen 
in heel Nederland. Dus ook in Bronckhorst. De sirenes geven dan één luid 
alarm dat 1 minuut en 26 seconden te horen is. Omdat het om een test gaat, 
hoeft u geen actie te ondernemen. Het maandelijkse alarm heeft tot doel het 
landelijke waarschuwings- en alarmeringsstelsel te testen. Het is belangrijk 
dat u bekend bent met het sirenegeluid en weet wat u moet doen als de 
sirene gaat in geval van een ramp: ‘Ga direct naar binnen, sluit ramen en 
deuren en zet de radio of TV op omroep Gelderland’. Via deze omroep wordt 
u op de hoogte gehouden van de ramp en ontvangt u zonodig instructies. 
Op maandag 1 juli a.s. is de eerstvolgende sirenetest. 
Als aanvulling op de sirene is er NL-Alert, een alarmmiddel voor de 
mobiele telefoon. Stel het in! Lees meer op www.nl-alert.nl

WEL: 

en schroeven

NIET:

vulmateriaal)



Openbare bekendmakingen

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

Uit de raad
Commissievergaderingen 
3 en 4 juli 2013
De raadscommissies vergaderen op 
3 en 4 juli om 20.00 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis. Hieron-
der vindt u de agenda’s van deze 
openbare vergaderingen. U bent van 
harte welkom om bij de bijeenkom-
sten aanwezig te zijn!

3 juli 
Op de agenda staat o.a. 

 B en w vragen de raad kennis te 
nemen van het Ontwikkelingsplan 
kindcentrum Bronckhorst West 
(gebied Steenderen) en te kiezen 
voor de bouw van een kindcentrum 
op de Prins Bernhardlaan met 

school en voor- en naschoolse 
voorzieningen. Het kindcentrum 

 is een overeenkomst tussen de 
 besturen van vijf scholen in het 
 gebied Steenderen, de stichtingen 

IJsselgraaf, PRO8 en Gelderveste. 
De kosten voor het kindcentrum 
bedragen € 3,7 miljoen. De ge-
meente kan € 3,2 miljoen beschik-
baar stellen. Samen met de part-
ners gaat de gemeente op zoek 
naar dekking van de resterende 

 € 500.000 (bijv. de provincie). 
Daarnaast stellen b en w de raad 
voor het zwembad Burg. Kruijffbad 
in Steenderen over te dragen aan 
de initiatiefnemers en hen een 

 krediet beschikbaar te stellen van 
€ 482.557. Zij vinden dat het ver-
nieuwde exploitatieplan voor het 
zwembad en de sporthal, dat de 

initiatiefnemers onlangs indien-
den, voldoet aan de gemeentelijke 
kaders. Meer informatie hierover 
vindt u volgende week op de ge-
meentepagina’s. Over de zwemba-
den in Vorden en Hengelo beslist 
de raad op 26 september 

 De raad wordt gevraagd kennis te 
nemen van de gewijzigde subsidie-
beleidsregels en de gevolgde pro-
cedure hiervoor. De aanpassingen 
zijn besproken met de verenigin-
gen en organisaties  

De raad krijgt verder actieve infor-
matie over (vanaf 21.30 uur):

gemaal)

4 juli 
Op de agenda staat o.a. 

 B en w vragen de raad dit bestem-
mingsplan, dat gaat over de uit-
breiding van camping De Graaf-
schap, ongewijzigd vast te stellen

 De raad wordt gevraagd onder 
 andere het bestemmingsplan, dat 

gaat over de uitbreiding van het 
 op het perceel gevestigde bedrijf, 

ongewijzigd vast te stellen 
-

 B en w vragen de raad in te stem-
men met de voorgestelde wijziging 
in deze regeling  Hiermee wordt 
het voor het Erfgoedcentrum on-
der meer mogelijk om hun dien-
sten ook aan derden (anderen dan 
de aangesloten gemeenten) aan te 
bieden

Tijdens de raadsvergaderingen kan 

 worden ingesproken. Over on-
derwerpen , 
kunt u inspreken tijdens de commis-
sievergaderingen. 

Over onderwerpen 
 heeft u hiervoor de 

mogelijkheid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over 
niet-geagendeerde onderwerpen’ 
in de commissie-vergadering die 
iedere tweede donderdag van de 
maand plaatsvindt.

Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden 
en spreektijd max. 5 minuten per 
persoon. Voor meer informatie of 
aanmelden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de 
griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of 
griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie 
over de onderwerpen 
die op de agenda 
staan verwijzen 
wij u naar www.
bronckhorst.nl of 
scan de QR-code.

van 12.00 tot 19.00 uur, afsluiten van de Kerkstraat, 26 juli van 10.00 tot 20.00 uur, plaatsen van 
tijdelijke reclameborden, 8 t/m 22 juli 2013, Omroep Gelderland

voor motoren op 10 juli, vogelschieten op 13 juli en optocht op 14 juli, afsluiten van diverse wegen 
in het centrum, 9 t/m 16 juli 2013, schutterij Eendracht Maakt Macht

tot 01.30 uur, 13 juli van 16.00 tot 01.30 uur en 14 juli van 13.00 tot 00.30 uur, nabij Spalstraat 1 
en 3, ontheffing art.35 Drank- en Horecawet, 10, 12 t/m 14 juli 2013 de Zwaan-’t Hoekje

 Horecawet, 20 juli 2013 van 14.00 tot 18.00 uur, camping Kom es An

 ontheffing winkeltijdenwet, evenementenorganisatie Hogebos

en een lunapark, 29 augustus van 20.00 tot 00.00 uur, 30 augustus van 13.00 tot 01.00 uur en 
 31 augustus van 09.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning voor een tent, ontheffing 
 art. 35 Drank- en Horecawet, diverse verkeersmaatregelen, 29 augustus t/m 31 augustus 2013, 

stichting Volksfeest Keppel en Eldrik e.o.

en live muziek, 20 juli en 3 augustus van 13.00 tot 01.00 uur, afsluiten Stationsstraat, Smidsstraat, 
Markt, Kerkweg, parkeerplaats Stationsstraat, 19 juli van 21.00 uur tot 21 juli 06.00 uur en 

 2 augustus van 21.00 uur tot 4 augustus 06.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 20 juli 
van 20.00 tot 01.00 uur en 3 augustus van 20.00 tot 01.00 uur, plaatsen van tijdelijke reclameborden 
voor de Zelhemse zomerfeesten, 5 juli tot 4 augustus 2013, stichting Zelhemse Zomerfeesten/
eetcafé De Groes

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

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 13 juni 2013:

Ontvangen op 14 juni 2013:

Ontvangen op 18 juni 2013:

Ontvangen op 19 juni 2013:

Ontvangen op 31 mei 2013:

Aanvragen

Nadat een aanvraag is beoordeeld, neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met zes weken worden 
verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager
nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen
op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 
dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Afgegeven op 13 juni 2013:

17 juli 2013 van 00.40 tot 06.20 uur, combinatie Van Ooijen-Bakker V.O.F.

01.00 uur de dag daaropvolgend, 7 juli van 10.00 tot 16.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en 
 Horecawet, 5 juli van 20.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend en 7 juli 2013 van 12.00 tot 16.00 uur, 

Deldense buurtvereniging
Afgegeven op 17 juni 2013:

Afgegeven op 19 juni 2013:

art. 35 Drank- en Horecawet, 18 juli van 13.00 tot 00.30 uur, 19 en 20 juli 2013 van 12.00 tot 
 01.30 uur, stichting Vrienden van Vorden

 tijdelijk gebruik van een tent, 26 september t/m 28 september, verkoop loten tijdens toneelavond, 

Verzonden op 19 juni 2013:

Verzonden op 6 juni 2013:

B en w maken bekend dat zij op 18 juni 2013 besloten hebben, op grond van art. 8 Gemeentewet, 
art. 6 Wet basisregistratie adressen en gebouwen en de Verordening naamgeving en nummering 
gemeente Bronckhorst (met de Uitvoeringsvoorschriften Verordening naamgeving en nummering 
gemeente Bronckhorst) de ligging van de straat de Delle in Vorden aan te passen in verband met 
een wijziging in de openbare ruimte

Kerkstraat en de Geltinkweg, van 06.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering 
van bestemmingsverkeer

van 09.00 tot 18.00 uur een stopverbod en een snelheidsbeperkende maatregel

15.30 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Decanijeweg, Burgemeester Galleestraat, tussen de Raadhuisstraat en de Molenweg, Raadhuisstraat, 
tussen de Burgemeester Galleestraat en Burgemeester Vunderinkhof, en de Kerkstraat van 

 16 juli 07.00 uur tot 21 juli 07.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer. Op de Decanijeweg, tussen de Zutphenseweg en de Molenweg, Molenweg, tussen 

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

de Stationsweg en de Decanijeweg, Stationsweg, tussen de Ruurloseweg/Dorpsstraat en de 
 Molenweg, en de Kerkstraat geldt van 16 juli 10.00 uur tot 21 juli 12.00 uur een stopverbod. 
 Ook is de Insulindelaan, tussen de Dorpsstraat en de Kerkstraat, in die periode afgesloten voor 
 alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

-

afgesloten wegen voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar

bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 

Ontwerp ‘Structuurvisie cultuurhistorie Bronckhorst’

-

-

➝ Actueel ➝ Bekendmakingen

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerp structuurvisie 

Ruimtelijk beleid

werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de 

Wim Reintjes begon op 
14 januari 1974 met zijn 
werk bij Welkoop, toen 
heette het de A.B.T.B. in 
Steenderen. De winkel 
stond op de plaats waar 
nu appartementencom-
plex de Silo is gebouwd. 
“In elk dorp had je wel 
een eigen coöperatie,” legt 
Wim uit. De A.B.T.B. was 
er bijvoorbeeld in Steende-
ren, Baak en Wichmond.” 
In Steenderen werkte hij 
al samen met zijn vrouw 
Annie. “Er zat toen een 
benzinepomp bij, dat deed 
ik.” vertelt zij.
Na 12 jaar fusies te heb-
ben meegemaakt tussen 
verschillende coöperaties, 
kwam Steenderen toch te 
vervallen. “Daar kon men 
niet uitbreiden,” legt Wim 
uit. Hij ging naar Toldijk 
en Annie ging mee. Zij 
werkt inmiddels ook al 33 
jaar bij Welkoop.

Eind jaren tachtig kwam 
er een ommekeer in de 
uitstraling van Welkoop-
winkels, zij werden allen 
omgebouwd tot formule-
winkel. Wim kreeg voor 
deze vestiging die op-
dracht. “Ik moest probe-
ren er een formule Wel-
koop te realiseren. Het 
was toen meer een bouw-
markt met er van alles 
omheen. De bouwmarkt 
werd geleid door de heer 
Abbink en samen met 
hem en de collega’s die er 
toen werkten hebben we 
deze klus geklaard.”
Hoogtepunt voor Wim is 
dat het lukte om de win-
kel in Toldijk naar echte 

Welkoop te brengen. In 
die tijd bestond het assor-
timent uit een willekeur 
van artikelen. De klanten-
kring van toen bepaalde 
welk assortiment in de 
winkel verkrijgbaar moest 
zijn. “Dat hield dus in dat 
alles wat zij nodig dachten 
te hebben er ook verkrijg-
baar was, zoals: knopen, 
garen, koffie en dergelij-
ke. Je kon het zo gek niet 
bedenken of het was er.”
Het was in het begin best 
moeilijk om dit in goede 
banen te leiden met me-
nige botsing met de toen-
malige directie tot gevolg. 
Maar ook zij zagen het 
nut er van in dat het an-
ders moest. Een winkel 
moet gerund worden door 
winkelmensen. Leidraad 
waren de vaste peilers: 
Tuin, Dier, Agrarisch, 
Doe-het-Zelf en Kleding. 
Dit is nu nog steeds terug 
te zien in de huidige win-
kel in Toldijk. Collega’s 
werkten goed mee aan 
deze opdracht.

In 1996 nam coöperatie 
ABCTA in Lochem het 
besluit om hun winkelac-
tiviteiten te stoppen, het 
was geen kerntaak in hun 
bedrijfsvoering. De fami-
lie Weenk is sindsdien 
eigenaar van Welkoop 
Toldijk. Zij werden fran-
chisenemer bij Welkoop 
en pasten de hoognodige 
verbouwingen toe. De 
oude gebouwen die er 
stonden werden gesloopt 
en het huidige pand werd 
uitgebreid. Na vijf flinke 
verbouwingen is de hui-

dige winkel het resultaat.

“Ik heb het prima naar 
mijn zin,” vertelt Wim. 
“Ik ben altijd vrijgelaten 
in doen en laten en dat 
is nog zo. Ik heb het al-
tijd goed gehad.” Of hij 
ooit wel eens een andere 
baan heeft gewild? Wim 
zegt van niet. “Welkoop 
zit in je hart!” “Naar een 
andere baan uitkijken, 
deed je toen met een ge-
zin ook niet. “Dat dorst 
je niet,” voegt Annie toe. 
“We waren blij dat we 
werk hadden.” Concur-
rentie van bouwmark-
ten is er natuurlijk wel. 
“Maar wij onderscheiden 
ons in meer kennis, kwa-
liteit, behulpzaamheid en 
verzorging, ” vindt Annie. 
“De klanten worden hier 
nog vriendelijk begroet en 
als ze het op prijs stellen 
persoonlijk geholpen.”
Wie zo lang in een bedrijf 

werkt als Wim, maakt 
heel wat mee. Hij beleef-
de de hele ontwikkeling 
van Welkoop, van het 
begin met de bonboekjes 
en later de ontwikkeling 
van het kassasysteem. 
Ook werd er telefonisch 
besteld. “Dat vergde veel 
werk voor je het op pa-
pier had en doorgegeven.” 
Daarna kwamen compu-
tersystemen en worden 
nu barcodes gescand om 
te bestellen. Sinds vorig 
jaar is er een Welkoop 
klantenpas om te sparen. 
“Stormachtige ontwikke-
lingen waren het in die 39 
jaar, maar ik ben blij dat 
ik het heb kunnen leren. 
Echt uniek.”

In januari heeft Wim, in 
overleg met Peter Weenk, 
besloten om afscheid te 
nemen van Welkoop. 
Wim kreeg in februari van 
dit jaar een hartinfarct, 

dat versnelde beslissing 
om vervroegd pensioen 
te aanvaarden. Vervelen 
zal Wim zich niet snel. 
Hij gaat aandacht beste-
den aan de kleinkinderen, 
vrijwilligerswerk doen 
via Steenderens Belang, 
zal bij Muziekvereniging 
Nieuw Leven taken op-
pakken zoals het benade-
ren van sponsoren, bij de 
Toerclub Steenderen weer 

gaan fietsen en hij wil in 
de tuin aan de slag. “Je 
pakt het op een gegeven 
moment weer op!” Annie 
blijft werkzaam bij Wel-
koop Toldijk, zeker tot 
haar 66e jaar. “We heb-
ben een goede groep. Alle-
maal hebben we het naar 
de zin,” benadrukt Annie. 
“Sinds 1974 is de Welkoop 
van mij,” lacht Wim. “Ik 
laat een prachtige winkel 

achter en daar ben ik trots
op!”
Op zaterdag 29 juni, van 
15.00 uur tot 16.30 uur, is
er voor familie, vrienden,
buurt en andere belang-
stellenden de mogelijk-
heid om Wim de hand te
schudden in ‘zijn’ winkel
aan de Zutphen-Emmerik-
seweg 35 in Toldijk. Hier-
bij wordt iedereen van
harte uitgenodigd.

29 juni is Wim Reintjes zijn laatste werkdag 
bij Welkoop Toldijk
Toldijk - Na 39 jaar als bedrijfsleider bij Welkoop 
te hebben gewerkt, neemt Wim Reintjes afscheid 
van het bedrijf. In zijn lange carrière maakte hij 
de bonboekjes nog mee, de invoering van eerste 
kassa’s en later computers, de sluiting van de co-
operatie in Steenderen en de omvorming in Tol-
dijk van winkel tot Welkoop. Zaterdag 29 juni is 
zijn laatste werkdag.

Bedrijfsleider Welkoop Toldijk, Wim Reintjes. OPEN HUIS
Zaterdag 29 juni

10.00 tot 17.00 uur
Met heel veel demonstraties in samenwerking met:

Velhorst Groot Groen
Groenbedrijf Rick Reuling

Mechanisatiebedrijf Hissink & Zonen
Geert Baker Biomass Sugar

Ook voor de kinderen is er vermaak

Lankhorsterstraat 5, Hengelo
www.bwjansen.nl



Van een ‘Preuverie’, verzorgt door de lokale horecaondernemers tot een schermclinic die verzorgt 
wordt door enkele leden van de Nederlandse schermclub Déropent. Deze schermclub is zowel nationaal 
als Europees kampioen en zal deze maand haar Europese titel in Polen verdedigen. Diverse producenten 
van streekproducten uit de Achterhoek zullen 
ook van de partij zijn om hun (h)eerlijke pro-
ducten aan het publiek te laten proeven. Kinde-
ren zullen kalveren voorleiden voor een heuse 
kalverkeuring en er wordt een authentieke 
demonstratie ringrijden met paarden verzorgt 
en vinden er demonstratiewedstrijden touw-
trekken plaats. Ook vindt er een koeien stam-
boekshow plaats. Daarnaast treedt de Ruurlose 
jeugdtoneelgroep TURF met een doorlopende 
voorstelling van het toneelstuk Sneeuwwitje 
voor het voetlicht. De Agneta molen is ook te 
bezichtigen (tot 17.00 uur) en een vijftal bor-
cante marktlieden zullen in het centrum de vin-
den zijn. Verder organiseert KunstKring Ruurlo 
een schilderwedstrijd en verzorgt de kring een 
workshops schilderen, boetseren en speksteen 
bewerken. Kinderen kunnen een ritje maken 
op pony’s van leden van de Ponyclub Ruurlo. 
Op een van de twee podiums treedt ’s middags 
het Ruurlose gezelligheidskoor Schouder aan 
Schouder en Leon van der Meer uit Borculo 
op en in de avonduren mannenkoor Leedver-
maak uit Eibergen en het gemengd koor Kiekan 
uit Heelweg (Varsseveld). Op het andere podi-
um op Kerkplein treedt ’s avonds de Lochem-
se coverband Sixp@ack op. Organisator van 
(H)eerlijk Ruurlo is een speciale commissie on-
der auspiciën van de Ruurlose Ondernemers 
Vereniging. 

Ruurlo is een nieuw evenement rijker: (H)eerlijk Ruurlo. 
Een scala aan activiteiten staan zaterdag 29 juni van 14.00 
tot 22.00 uur centraal in het centrum van het dorp: zowel 
op het Kerkplein als in de Dorpsstraat.

Ringsteken: een folklore die in de Achterhoek op menig volks-
feest tot het vaste programmaonderdeel van de volksspelen 
behoort. Zoals vanuit een dogcar tijdens ’t Bruils Feest of zoals 
twee weken geleden tijdens ’t Brook Feest vanuit een zijspan. 
Maar ringrijden naar geheel authentieke Zeeuwse traditie? 
,,Dat is nieuw voor de Achterhoek”, zo verklaart Ruurloër Rob 
Teunissen. Samen met zijn vrouw Corrie Roon -van geboorte 
Zeeuwse- en Marco en Petra Broere van Stoeterij Hof van Ede 
uit Vorden is Rob Teunissen de initiatiefnemer van de nieuw 
opgerichte Ringrijders vereniging De Hofrijders. In de Zeeuwse 
variant zijn de ringstekers gezeten op een Zeeuws paard of in 
een sjees en wordt het ringsteken vanuit een levende tradi-
tie vooral als een serieuze sport beoefend. Rob Teunissen: ,,De 
deelnemers zijn traditioneel boeren en boerinnen uit de streek 
waar het evenement gehouden wordt. Het is een spel waar-
bij de deelnemer, gezeten op een paard in galop door een één 
meter brede ringbaan rijdt en probeert met een twee meter 
lange lans die hij onderhands in de hand heeft door een ring 
te steken die is opgehangen halverwege de ringbaan, hangend 
aan een ijzeren bus. De wedstrijdring heeft een doorsnede van 
38 millimeter. Wanneer op het einde van de dag meerdere 
deelnemers een even groot aantal ringen gestoken heeft start 
een volgende fase van de wedstrijd: het zogenaamde kampen. 
Hierbij wordt de wedstrijdring telkens een stap verkleind en 
wie de ring mist valt af. ,,De kleinste ring heeft een doorsnede 
van maar tien millimeter. Je moet je dan ook tijdens het spel 
heel goed concentreren om succesvol te zijn.”, zo zegt Marco 
Broere die evenals Rob Teunissen op een bonte Tinker rijdt. 

RINGSTEEKBAAN
De Hofrijders hebben inmiddels een mobiele ringsteekbaan ge-
maakt waarmee men in de regio demonstraties wil verzorgen. 
In de Ruurlose Dorpsstraat wordt zaterdag 29 juni voor het 
eerst de zesendertig meter lange baan aangelegd en opgezet. 
Het plaveisel wordt van een laag zand voorzien. Halverwege 
het parcours hangt de ring op 2.20 meter hoogte. Rob Teunis-
sen: ,,Het is de eerste demonstratie die we gaan verzorgen. De 
baan wordt daarom afgezet met dranghekken. Veiligheid staat 
voorop. De lans heeft namelijk een scherpe punt. En mocht die 
vallen dan kan het niet zo zijn dat die in het publiek belandt.” 
De inmiddels acht leden tellende Hofrijders presenteren zich 
in een eigen ontworpen witte boerenboezeroen met een rood 
wit blauwe centuur en met een zwarte cap. Als ringmeester zal 
Corrie Roon fungeren. De resultaten van de deelnemers zullen 
ook naar origine op een bord vermeld worden. ,,Natuurlijk 
strijden we onderling om de hoogste scores. Maar plezier staat 
voorop,”, zo besluit Marco Broere van de Stoeterij Hof van Ede 
waar De Hofrijders elke woensdagavond trainen. 
Belangstellenden kunnen zich melden via de website www.
dehofrijders.nl die zeer binnenkort operationeel is, op de fa-
cebookpagina of tijdens de demonstratie in Ruurlo. Aanslui-
tend aan het Ringrijden zal de zandbaan ’s avonds ingeruimd 
worden voor krachtpaters. Leden van de succesvolle Touwtrek-
vereniging Vorden en van de Borculose touwtrekvereniging 
Heure zullen namelijk op de zandbaan demonstratiewedstrij-
den verzorgen. 

(H)eerlijk Ruurlo heeft zaterdag 29 juni een primeur. 
Voor het eerst zal de Achterhoekse Ringrijdersvereni-
ging De Hofrijders uit Vorden zich aan het publiek pre-
senteren.

Achterhoekers  i ntroduceren 
authentiek 
Zeeuwse ringrijden 
Tijdens (H)eerlijk Ruurlo 
in de Dorpsstraat

Is men een gevorderd schilder of beginner? Dat maakt niet 
uit. Op zaterdag 29 juni kunt u meedoen. Om 10.00 uur kunt 
u een schildersdoek van dertig bij veertig centimeter opha-
len in het atelier van de KunstKring op de eerste verdieping 
in het Kulturhus, Nieuweweg 5. U zorgt zelf voor penselen 
en verf. De locatie in of om Ruurlo mag u zelf uitkiezen. Bij-
voorbeeld bij kasteel Huize Ruurlo of bij de Agneta molen. 
Als het schilderij af is, maar in ieder geval voor 16.00 uur, 
levert u het schilderij in bij de stand van de KunstKring in de 
Dorpsstraat. Hier wordt een expositieruimte ingericht waar 
docente schilderen Marieke Naaijkens uit Zutphen, de inge-
leverde schilderijen zal beoordelen. Tussen 16.00 en 17.00 
uur wordt de uitslag van deze wedstrijd waar een leuke prijs 
aan verbonden is, bekend gemaakt. Er kunnen maximaal 
twintig personen aan deze wedstrijd deelnemen, dus wees er 
snel bij en geef je op bij: Lieneke Tanis, tel. 0573-451245 of 
cursusadministratie@kunstkringruurlo.nl, zie ook 
www.kunstkringruurlo.nl

WORKSHOPS
Altijd al eens willen we-
ten hoe beeldjes van 
speksteen worden ge-
maakt? Lijkt het u leuk 
om eens lekker met klei 
bezig te zijn? Wilt u 
weten of schilderen iets 
voor u is? U hebt nu de 
gelegenheid om daar 
achter te komen. 

De KunstKring Ruurlo biedt u drie workshops aan:

Workshop schilderen: 14.00 – 15.30 uur.
Workshop boetseren: 16.00 – 17.30 uur.
Workshop speksteen bewerken: 18.30 – 20.00 uur.

Deze workshops zijn gratis, inclusief het benodigde materi-
aal. Zij worden gegeven door docenten die aan de KunstKring 
Ruurlo zijn verbonden. Het maximale aantal deelnemers aan 
de workshops is acht personen. 

Wilt u deze kans benutten en zeker zijn van een plaats, geef 
u dan van te voren op bij: Lieneke Tanis, tel. 0573-451245 of 
cursusadministratie@kunstkringruurlo.nl. 

De KunstKring Ruurlo biedt gevorderde en begin-
nende schilders de mogelijkheid om mee te doen aan 
een wedstrijd schilderen op 29 juni tijdens (H)eerlijk 
Ruurlo. Deze dag wordt georganiseerd door de Ruur-
lose Ondernemers Vereniging. Met deze wedstrijd en 
diverse workshops draagt de KunstKring Ruurlo bij 
aan een programma vol verrassingen.

Gratis workshops schilderen, boetseren en speksteen bewerken

Wedstrijd schilderen in (H)eerlijk Ruurlo

Winkels open tot 22.00 uur!Van een ‘preuverie’ tot schermclinic 
en van rundveeshow tot workshops

(H)eerlijk Ruurlo: nieuw evenement 
in centrum van het dorp



Winkels open tot 22.00 uur!

  De molen wordt beheerd door de Stichting Vrienden 

van de molen Agneta welke zich tot doel hebben 

gesteld de bijzondere betekenis van 

de unieke zaag- annex korenmolen 

Agneta als beeldbepalend cultuur-

historisch monument voor Ruurlo te 

behouden en te versterken. Het is 

belangrijk dat een molen regelmatig draait en werkt, 

want stilstand betekent voor een molen zeker achter-

uitgang. Wat de Agneta helemaal bijzonder maakt 

is dat deze naast een maalinrichting ook is uitgerust 

met een geweldig mooi historisch zaagraam. waar 

heel mooi mee te zagen valt. Zeker het speciale 

zaagwerk zoals het zagen van hele lange lengtes of 

kromme balken kan hier uitstekend mee gebeuren. 

De ‘Vrienden’ zijn onderhand zeer bedreven in het 

zagen van lange schoren en voeghouten met gebruik 

van dit historische zaagraam. De molen eigendom is 

van de molenmaker Vaags uit Aalten. Het onderhoud 

is dan bij deze firma in goede handen. Op de zolder 

van de zagerij is een expositieruimte ingericht waar 

ook een film vertoond wordt. In deze film leggen de 

vrienden uit hoe een boom in een balk met planken 

veranderd wordt. De molen is gedurende de zomer 

elke zaterdag geopend van 9.00 toto 16.00 uur en in 

de winter van 9.00 tot 13.00 uur. Bezoekers zijn van 

harte welkom. De toegang is gratis.

Toevank maakt allerlei producten voor zowel bin-

nen- als buitenshuis zoals poorten, hekwerken, 

muurankers, hang- en sluitwerk, kandelaren, lam-

pen etc. op maat naar wensen van de klant, waar-

bij ik gebruik maakvan oude en nieuwe materia-

len en ook verschillende materialen zoals staal, 

koper, messing, roestvast staal, lood, zink enz. 

aldus de Ruurloër. 

Voor meer informatie zie de website 

www.smederijtoevank.nl. 

Tijdens (H)eerlijk Ruurlo is de Agneta mo-

len aan de Borculoseweg tot 17.00 uur 

geopend. De molen is in 1851 gebouwd 

door de familie van Heeckeren van Kell en 

draagt de naam van Freule Agneta. Het is 

een rijksmonument van bijzondere waar-

de in eigendom van de familie Vaags uit 

Aalten en waar vrijwilligers van de Stich-

ting Vrienden van de molen Agneta trots 

op zijn en die ze willen behouden.

Tijdens (H)eerlijk 

Ruurlo is siersmid 

Ralf Toevank uit 

Ruurlo tot 17.00 

uur actief bij de 

Agenta molen.

Molen Agneta  tijdens (H)eerlijk Ruurlo geopend
Siersmid Ralf Toevank

Diverse raamdecoraties 15% korting. 
(o.a. rolgordijnen, vouwgordijnen, 

jaloezieën, plissees en duettes)

In de maand juli hebben wij tevens het 

topdownsysteem GRATIS.

Dit model is bedienbaar van boven naar 

beneden en van beneden naar boven.

Dit zorgt voor optimale privacy 

in combinatie met optimale lichtinval.

De aktie geldt bij Heerlijk Ruurlo en 

de gehele maand juli 2013.

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

Dorpsstraat 27, Ruurlo (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

* Geldig op het volledige assortiment.
Promotie geldt op het goedkoopste artikel.

50 %
op uw

2
de

 stuk
*

Tijdens (H)eerlijk Ruurlo

10% korting
op al onze 

wenskaarten

Zuivelweg 1, 7261 BA  Ruurlo
Tel. (0573) 45 12 63

Test  uw rijvaardigheid 
op op ons

circuit voor E-bikes
achter het kerkplein.

Diverse modellen E-bikes aanwezig.
Circuit geopend vanaf  15.00 uur

Voor de beste E-biker 
is er een leuke prijs.

Garvelinkkampweg 2a -  7261 CH Ruurlo 
Tel. (0573) 45 31 00

 e-mail: info@fokkinktweewielers.nl
www.fokkinktweewielers.nl

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

50% KORTING
HALVE PRIJZEN
op alle dames- en heren zomermode*
m.u.v. nieuwe collectie en basis artikelen.

alleen zaterdag a.s.

RESTANTEN 
V E R K O O P
dames- en heren mode voor heel weinig

€ 10,-  € 25,-  € 50,-  € 75,-  

Oogmode en Oogzorg

zonnebril 
 

 

29 juni

20%
KORTING
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Hekwerken en Omheiningen

IJssel
computerservice

*

*

HENGELO GLD.       Vraagprijs € 474.000,-- k.k.

Beatrixlaan 21 - Gelegen op mooie locatie grenzend 
aan het buitengebied en landgoed ‘t Regelink, een 
royale VRIJSTAANDE VILLA met onder architectuur 
aangelegde tuin met verschillende terrassen. Kavel is 
maar liefst 984 m2! De woning is in 1994 gebouwd 
en is ruim van opzet. Door de indeling betreft het 
een levensloopbestendige woning. Inhoud ± 600 m3. 
Woonoppervlakte ± 175 m2. Oprit is voldoende voor 
meerdere auto’s. Voorzien van dak-, muur- en vloer-
isolatie, alsmede deels dubbel glas.

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 26a Vorden Tel. 0575 555733

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.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

NIE
UW

 

IN
 V

ERKOOP

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

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

EN ZATERDAG VAN 10.00 TOT 14.00 UUR

Zaterdag 29 juni & 
zondag 30 juni

Beach 
volleybal 
toernooi

BBQ - Tropical Beachbar
Cocktails - Schuimparty

DJ’s

Maandaanbieding JUNI

Diverse tapijten 

elke 4 
e meter
gratis*

 * vraag naar de voorwaarden

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

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

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

www.spannevogel.nl

B 

 
Vanaf 17.00 uur komt de oesterman langs en trakteert u op 
heerlijke verse oesters op ludieke wijze. Hij vertelt u de  
ins and outs over oesters….  Het menu omvat 4 gangen en 
inclusief de oesters vooraf kost dit slechts  37,50 per 
persoon. Uiteraard hebben we hierbij een mooi wijn-
arrangement voor  19,50 voor 4 glazen wijn!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Op alle zondagen in juli, 
augustus en september zijn er 
weer onze fameuze Zilte 
Zondagen op Hackfort. Proef 
de zee in de Achterhoek .  
Onze oesterman is uiteraard 
ook weer van de partij  

Zilte Zondagen   

Keuken van Hackfort, Baakseweg 6, 7251 RH Vorden 
Telefoon 0575  555 015   www.keukenvanhackfort.nl 

Just More
Fashion & Shoes

HEEZENSTRAAT 20, DOETINCHEM
Callunaplein 54, Dieren

OPRUIMING
Het is weer zover;

onze bekende opruiming
gaat weer van start!

Geen moeilijk gereken, maar direct...

ELK 2E ARTIKEL
echt helemaal GRATIS!!!

Deze actie geldt voor alle Fashion & Shoes.

Fashion: ANGELS, DREAMSTAR, S. OLIVER, 
POOOLS, MAVI JEANS, YEST, SOPHIA PERLA, 

VENDUCCI

Shoes: S.P.M., MARCO TOZZI, CAPRICE, RIEKER

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

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

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

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

Bij ons de lekkerste Aardbeien van de Achterhoek.

Mooie Hollandse bospeen per bos 0.99
Heerlijke malse sla + komkommer samen 0.99

Sappige wilde perziken 500 gram voor 1.25
Hollandse bloemkool per stuk 0.99

  De eerste nieuwe Frieslander aardappelen
zijn geoogst!

Volop aardbeien van de koude grond!



Bronckhorst

Woensdag 26 juni 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar  

Achtkasteelentocht Vorden
18:00 Zomerborrel BKB Zelhem

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

de Wiersse Vorden
15:30 Toeristenconcert bij de Dorpskerk Vorden
18:00 Concours Ponyclub en Rijvereniging  

de Gompert Hengelo

Vrijdag 28 juni 2013
13:00 Expositie in Galerie en beeldentuin  

De Burgerij Vorden
20:00 Høken in Toldiek Toldijk

Zaterdag 29 juni 2013
11:00 Bezoekerstuin Halle
13:00 Expositie in Galerie en beeldentuin  

De Burgerij Vorden
14:00 Kookworkshop ‘De smaak van de zomer’ Laag-Keppel
20:00 Musical AIDA Hummelo
21:00 Singles Party Zelhem

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

burg
 9:30 Openluchtdienst Halle
10:30 Høken in Toldiek Koffieconcert Toldijk
11:00 Open tuinen dag in Hengelo en Keijenborg
11:00 Zomerfietstocht Halle
11:00 Bezoekerstuin Halle
12:00 Brunch op Hackfort Vorden
13:00 Expositie in Galerie en beeldentuin  

De Burgerij Vorden
13:00 Zomerexpositie in galerie ‘De Bisschop’ Hummelo

Woensdag 3 juli 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar  

Achtkasteelentocht Vorden
15:00 Rondleiding en wijnproeverij  

‘t Heekenbroek Achter-Drempt
19:30 Tweeduuster Hengelo
20:00 Zomercarrousel Theater Onder de Molen Linde

Donderdag 4 juli 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van  

de Wiersse Vorden

Vrijdag 5 juli 2013
21:00 Karaoke avond Zelhem

Zaterdag 6 juli 2013
10:00 Expositie Ina, Peggy en Erika in Kapel Bronkhorst
10:00 Open inloop Caring4Cars Zelhem
10:30 Rondleiding Tuinen van de Wiersse Vorden
13:00 Concours Hippique Steenderen
15:30 Gratis inloopconcert Vorden

Zondag 7 juli 2013

10:00 Spetterdag in het Burgemeester Kruijffbad Steenderen
10:00 Rommelmarkt Keijenborg
11:00 Open Steeldart Toernooi Zelhem
13:00 Cursistenexpo atelier Amare Vorden
14:30 Concertje jeugdige muzikanten Bronkhorst
15:00 Kamermuziek aan de Berkel Baak

Maandag 8 juli 2013

19:30 Zomeravondconcert muziekvereniging Olden-Keppel 
Laag-Keppel

Woensdag 10 juli 2013

10:00 Hengelose kermis 2013 Hengelo
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar  

Achtkasteelentocht Vorden
15:00 Rondleiding en wijnproeverij  

’t Heekenbroek Achter-Drempt
20:00 Zomercarrousel Theater Onder de Molen Linde

Hij is altijd in contact met zijn pu-
bliek van dat moment, voelt dit aan 
en speelt… Met deze manier van spe-
len ondersteunde hij bijvoorbeeld het 

afgelopen seizoen de poëzie midda-
gen bij galerie de Burgerij in Vorden.
Rita Boshart heeft een klein program-
maatje samengesteld met muziek, 
poëzie en zang onder de titel ‘Schet-
sen’. Nadat Rita de afgelopen jaren 
twee theatervoorstellingen heeft ge-
maakt en gespeeld met zeer uiteen-
lopend repertoire , is zij nu op zoek 
naar nieuwe inspiratiebronnen en 
liedjes die bij haar passen. 
In haar programma kan men on-
der meer luisteren naar muziek van 
Dmitri Shostakovich, Bertold Brecht 
en Mischa Spolinsky. Het inloopcon-
cert duurt een uur. Na afloop is er 
gelegenheid om even gezellig na te 
praten.

Inloopconcert bij 
Het Klavier
Vorden - Op 6 juli wordt er bij 
Het Klavier aan het Werkveld, 
Ambachtsweg 2B (Industrieter-
rein) een inloopconcert gegeven. 
Aanvang 15.30 uur. De toegang is 
gratis! Meestal musiceren beide 
eigenaren van Het Klavier tijdens 
deze concerten zelf en dat is ook 
nu weer het geval. Pianist Jack 
van Dodewaard speelt eigen werk 
en improvisaties. Hij schetst met 
zijn spel een sfeer, gedachte of 
impressie.

Al jaren geleden tekende zich in het 
hoofd van de Vordense dirigent het 
beeld  af van een orkest met op de 
achtergrond een prachtig kasteel. 
Boerstoel gaf tijdens zijn imposante 
carrière leiding aan vele orkesten op 
mooie locaties in binnen- en buiten-
land. “Ooit wil ik ook zoiets in ‘mijn 
eigen achtertuin’ organiseren”, dacht 
ik. 
Dat idee voor een promsconcert bleef 
een tijdje veilig opgeborgen in zijn 
hoofd, tot hij in 2008 werd benaderd 
door het Cultuurfonds Vorden. Of 
hij mee wilde denken en werken aan 
een groot muzikaal evenement voor 
amateurmuzikanten om Vorden en 
Bronckhorst op de kaart te zetten. Be-
sloten werd om  eens in de twee jaar 
een promsconcert te houden waarbij 
een land als thema wordt genomen. 
In 2009 werd het publiek tijdens een 
geweldige show in het centrum van 
het dorp meegenomen op een ‘Viag-
gio Italiano’ en twee jaar later was er 
een ‘Journey tot Britain’ in de sport-
hal.
In 2013 vallen de puzzelstukjes he-
lemaal op hun plaats. Het Cultuur-
fonds werd in de aanloop naar dat 
jaar benaderd door de VVV Bronck-
horst om mee te werken aan een con-
cert ter ere van het honderdjarig be-
staan van de Achtkasteelentocht. En 
daar kwam het gedroomde  kasteel 
dus weer in beeld.

Een groot deel van de voorbereiding 
had Boerstoel al voor dat jubileum-
jaar gedaan. “Meteen na het concert 
in 2011 was al vastgesteld dat de vol-
gende muzikale reis naar Duitsland 
en Oostenrijk zou gaan. Het selec-
teren van de juiste muziek voor het 
promsconcert is vooral heel veel weg-
gooien.”
Wat overblijft is een perfecte mix 
tussen klassieke muziek, musical en 
Duitstalige popmuziek. “We hebben 
Mozart, Stolz en natuurlijk mogen 
ook de Tritsch Tratsch Polka  en de 
Radetzkymars van Strauss niet ont-
breken”, verklapt Boerstoel. Bij het 
horen van de eerste tonen zal het pu-
bliek nummers als ‘Verdammt, Ich 
lieb’ dich’ van Matthias Reim en het 
feestelijke Viva Colonia meteen her-
kennen.
De muzikaal leider heeft veel vertrou-
wen in alle muzikanten en vocalisten 
die meewerken aan dit spektakel. 
Met het Bronckhorst Wind Sympho-
ny is hij al volop aan het repeteren. 
Ook met het Gelders Opera en Ope-
rette Gezelschap (GOOG) en de solis-
ten Irma ten Brinke (sopraan), Frank 
Fritschy (tenor), Timmy van Lingen 
(musical en pop) en niet te vergeten 
‘special guest’ Marco Bakker heeft de 
dirigent uitstekende ervaringen. Dit 
alles in combinatie met de dansers 
van Aventus Zutphen en dansschool 
Dwars uit Haaksbergen smelt samen 

tot één oog- en oorstrelend geheel. 
Joop Boerstoel zal  zich op 7 en 8 sep-
tember ongetwijfeld nog een aantal 
keer in zijn arm knijpen als hij op het 
gigantische podium leiding geeft tij-
dens dit bijzondere jubileumconcert. 
Daar staat hij dan met op de achter-
grond een sfeervol verlicht Kasteel 
Vorden, een droom die uitkomt.

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

Al meer dan 1000 routeboekjes 
verkocht
Vanaf 8 mei tot en met 8 septem-
ber is de Achtkasteelentocht weer 
iedere woensdag te fietsen onder be-
geleiding van een gids. Burgemeester 
Henk Aalderink trapte het jubileum-
jaar op 8 mei af door met genodigden 
een deel van de route meefietsen. 
Onder de noemer ‘Op de thee bij de 
kasteelvrouwe’ mogen deelnemers 
dit jubileumjaar meer van de Vor-
dense kastelen zien dan normaal. 
Iedere woensdag staat er een ander 
kasteel centraal. In sommige gevallen 
gaat men letterlijk op de thee bij de 
kasteelvrouwe.

Sinds 8 mei hebben al 1122 mensen 
de tocht gefietst. Ga voor het pro-
gramma en om in te schrijven naar 
www.achtkasteelentocht.nl

Nieuws over 100 jaar Achtkasteelentocht

Jongensdroom dirigent 
Joop Boerstoel komt uit

Vorden - Een jongensdroom die uitkomt, zo omschrijft Joop Boerstoel 
uit Vorden de concerten ‘Eine musikalische reise von Wien nach Ber-
lin’ die op zaterdag 7 en zondag 8 september ter ere van het 100-jarig 
bestaan van de Achtkasteelentocht bij kasteel Vorden worden gehou-
den. De gepassioneerde muzikaal leider van dit spektakel dat zich laat 
vergelijken met bijvoorbeeld het Vrijthofconcert, vertelt hoe zoiets 
iets groots in een klein dorp tot stand is gekomen.
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Baalschotte
 B. Afdokteren (afdoktan)
 C. Donderwörmken

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Dat is beduidend groter van for-
maat dan de andere vier banen van 
de Ruurloër. De Hollandse-, Duitse-, 
Ruurlose- en de Schwarzwald baan 
zijn namelijk op een schaal van 1:87 
uitgevoerd. Evenals de andere banen 
is de nieuwe baan uitgerust met heel 
veel bewegende figuren. In de maan-

den juli en augustus zijn de model-
bouw panorama’s op elke woensdag-
middag van 13.30 tot 16.30 uur te
bezichtigen. 

Meer informatie: zie de website: 
www.hulshofmodeltreinen.punt.nl
en advertentie.

In de maanden juli en augustus
Modelspoorbanen Gerrit Hulshof 
elke woensdagmiddag te bezichtigen

Ruurlo - In de maanden juli en augustus zijn de modelspoorbanen van
Ruurloër Gerrit Hulshof aan de Hulshofweg in ’t Ruurlose Broek elke
woensdag te bezichtigen. De nieuwe vijfde baan (Spoor 1) van Gerrit
Hulshof met de Koninklijke trein van Märklin is een bezienswaardig-
heid op zich. Deze baan wordt ook wel G-spoor genoemd, de schaal is
namelijk 1:32.

De nieuwe vijfde baan (Spoor 1) van Gerrit Hulshof met de Koninklijke trein van Märklin 
is een bezienswaardigheid op zich.

Projectleider Arno Koonstra: ,,We heb-
ben er voor gekozen om als pilot zo’n 
tweehonderd klanten te benaderen. 
Zij hebben een woning waarbij de 
panelen op het zuiden, zuidoosten of 
zuidwesten kunnen liggen. Deze klan-
ten hebben onlangs een uitnodiging 
ontvangen voor een informatiebij-
eenkomst.” Woensdagavond 19 juni 
was de eerste bijeenkomst voor klan-
ten uit Hengelo. Koonstra: ,,Op deze 
bijeenkomst hebben we samen met 
de installateur uitgelegd wat het aan-
brengen van zonnepanelen inhoudt. 
En natuurlijk wat de voordelen zijn. 
Er was een aantal erg geïnteresseerde 
bewoners aanwezig. Zaterdag 22 juni 
vond er een informatiedag bij Hotel 
Bakker in Vorden plaats. Daar legde 
Koonstra uit dat zonnepanelen niet al-
leen goed voor het milieu, maar vooral 
goed voor de portemonnee zijn. Maar 
ook na de informatiebijeenkomst blijft 
het aanbod geldig. Koonstra: ,,We wil-
len het liefst voor de bouwvak weten 
of de mensen mee willen doen. De 
zomer is eindelijk begonnen en dus 
wordt het hoog tijd om de panelen 

op de daken te leggen. De installateur 
gaat direct na de bouwvak aan de slag 
om de eerste woningen te voorzien 
van zonnepanelen. Maar de mensen 
die zijn aangeschreven kunnen ons 
ook erna nog bellen.” Het voordeel 
ligt aan verschillende factoren, zoals 
het aantal panelen, hoe de panelen 
ten opzichte van de zon liggen en hoe-
veel energie de bewoner normaal ver-
bruikt. De energie die met de panelen 
wordt opgewekt, wordt eerst gebruikt 
voor het eigen huishouden. Op het 
moment dat de zonnepanelen meer 
energie opwekken dan er verbruikt 
wordt, wordt er elektriciteit geleverd 
aan het elektriciteitsnetwerk. Aan het 
eind van het jaar wordt de afgenomen 
energie verrekend met de energie die 
is geleverd. De bewoner betaalt uit-
eindelijk alleen het verschil tussen de 
verbruikte en geleverde elektra. Voor 
het plaatsen van zonnepanelen bere-
kent de wooncorporatie een huurver-
hoging. Dit bedrag is lager dan het 
bedrag dat de bewoner bespaart op de 
energierekening. Het onderhoud van 
de panelen is voor ProWonen.

DUURZAAMHEID
Voor huurders is het natuurlijk heel 
mooi om met zonnepanelen geld te 
besparen en daarmee ook de woon-
lasten te verlagen. Voor ProWonen 
is de insteek duurzaamheid, want de 
wooncorporatie gaat steeds bewuster 
met het milieu om. Daarom neemt 
ze energiebesparende maatregelen 
en maakt ze gebruik van duurzame 
materialen. Heel nuchter, want de 
woningen moeten wel betaalbaar 
blijven. 

ProWonen is hard aan het werk om 
op het gebied van Duurzaamheid een 
aantal concrete resultaten te behalen. 
Zo heeft 35 procent van de woningen 
al tenminste energielabel B. Ook 
wordt er uitsluitend voor duurzame 
materialen bij nieuwbouw en onder-
houd gekozen. En er worden zoveel 
mogelijk levensloopgeschikte wonin-
gen en woningen die zo weinig mo-
gelijk energie verbruiken gebouwd. 
Een levensloopgeschikte woning is 
een woning die geschikt is voor zo-
wel jongeren, gezinnen als ouderen. 
In deze woning zijn alle kamers te 
bereiken zonder traplopen. 

Lees meer over de ambities op de 
website www.prowonen.nl/ambities

Wooncorporatie wil dit jaar honderd woningen voorzien van zonnepanelen

ProWonen biedt zonnepanelen 
aan
Ruurlo - Zonnepanelen zijn niet meer weg te denken uit het straat-
beeld. Steeds meer mensen kiezen voor zonnepanelen, omdat het de 
kosten van energie behoorlijk verlaagt. Wooncorporatie ProWonen 
wil dit jaar ruim honderd woningen voorzien van zonnepanelen.

Meer dan 170 marktkramen bieden 
de laatste zomertrends, bij de terras-
sen lounge-muziek die in de avonden 
de podia verkiezen voor een Zwoele 
Zomeravond om nooit te vergeten. 

Ook doet onze Suiker-Tante Lichten-
voorde aan en dat is altijd gezellig. 
... De Zomermarkt door de roze zon-
nebril kijkend…. Een roze caravan, 
mierzoete suikerspinnen en Suiker-

Tante in een roze gebloemd japon-
netje. En wanneer de gezelligheid het 
toppunt bereikt, trekt ook het kin-
dercircus Lichtenvoorde binnen. 

De Lichtenvoordse Zomermarkt be-
hoort tot de top 5 van grootste pu-
bliektrekkers in Lichtenvoorde. Aan-
gevuld met de wielerronde De Grote 
Prijs Van Lichtenvoorde verwachten 
beide organisaties meer dan 50.000 
bezoekers. De derde editie van De 
Grote Prijs van Lichtenvoorde geniet 
in het circuit van wielrenners een 
grote populariteit. En dit gegeven 
heeft inmiddels ook de Internationa-
le wielerunie (UCI) bereikt. De ronde 
wordt dit jaar getoetst en wanneer 
de bevindingen positief zijn, wordt 
De Grote Prijs van Lichtenvoorde op-
genomen in de lijst van grote wieler-
wedstrijden. De organisatie beleeft  
op zondag 7 juli dus spannende uren.

Coming soon
De Zomermarkt vult de vacante bur-
germeesterpost in. Vanuit het Bra-
bantse neemt de Loco-burgemeester 
voordat hij zijn nieuwe zetel bestijgt 
een kijkje in de keistad. 

Hautain en vol vergulde liefde voor 
de politiek in Oost Gelre, verbonden 
aan zijn glas met sherry spreekt hij 
alle burgers van de Zomermarkt toe. 
Burgemeester Heijman mag dan wel 
naar Bussum vertrokken zijn. Op de 
Zomermarkt dient zich een nieuwe 
burgervader aan.

Zwoele Zomermarkt op zaterdag 6 juli en zondag 7 juli:

‘Veelzijdig en gastvrij’

Lichtenvoorde - Een weekendje lekker downtown gaan en lekker flane-
ren langs kramen, winkels en de terrassen op een zonnige zaterdag of 
zondag, is net alsof het vakantie elders is. Op het moment dat je denkt 
dat Lichtenvoorde lijkt uitgestorven en er op de straathoeken niets 
te beleven valt, heb je het mis. In Lichtenvoorde is het écht vakantie 
en waar je ook bent: het is druk op de Zwoele Zomermarkt. Elke be-
zoeker kan zijn hart ophalen en zorgeloos genieten. Er staan talloze 
activiteiten vol zomerplezier op de Zomermarkt-agenda van het eerste 
zomerweekend.

De lengte van de route is ongeveer 26 kilometer en het eindpunt is bij de fami-
lie Bosch aan de Scharfdijk.

Zondag 7 juli

Fietstocht Varssel
Varssel - De Varsselse fietscommissie organiseert op zondag 7 juli de 
jaarlijkse fietstocht. U kunt zich voor deze tocht inschrijven tussen 
13.30 en 14.00 uur bij de Varsselse school.

Naast het individuele klassement 
was er ook een klassement voor de 
sprinters en een klassement voor de 
bergtrui. Na de proloog op woensdag 
waren donderdag de eerste punten te 
verdienen voor de bergtrui en door de 
bergsprint van de dag te winnen luk-

te het Rens te Stroet (RTV Vierakker-
Wichmond) de leider in dit klasse-
ment te worden en mocht hij vrijdag
in de bolletjestrui rijden. Die dag ein-
digde de wedstrijd in een massasprint
en verloor hij 1 minuut en moest de
trui weer afstaan. Rens heeft een
prima meerdaagse verreden tussen
veel grote namen uit de wielersport.
De overige uitslagen van de renners
van RTV Vierakker-Wichmond zijn:
Ronde van Oldemarkt de 19e plaats
voor Martin Weijers (Sportklasse).
Ronde van Elden: 17e plaats Ralf Vos
(Sportklasse); 22e plaats Peter Mak-
kink (Sportklasse); 8e plaats Thijs van
Amerongen (Elite-Belofte-Amateurs);
79e plaats Felix Wolbert (Elite-Belof-
te-Amateurs).

Rens te Stroet rijdt dag in 
 bolletjes trui tijdens de ZLM Toer
Vorden - Van woensdag 12 juni 
tot en met zondag 16 juni werd 
de jaarlijks ZLM-Toer verreden. 
Dit is een meerdaagse wielerwed-
strijd die wordt gereden in Ne-
derland en België. Aan deze wed-
strijd deden 8 world-tour ploegen 
mee, 5 pro-contentale ploegen en 
5 continentale ploegen. In het 
cyclingteam Jo Piels was Rens te 
Stroet één van de 8 renners.

Daarna was het de beurt aan de ca-
tegorie Sportklasse. Er verschenen 
6 renners van RTV aan de start. Na 
enkele demarrages van kleine groep-
jes renners lukte het halverwege de 
wedstrijd een groep van 8 renners 
om een echte voorsprong op te bou-
wen ten opzichte van het peloton. Er 
werd hard gereden in de kopgroep 
en 2 renners konden dat tempo niet 
bijhouden. In de laatste ronde was 
er nog een kopgroep van 6 man over 
en het lukte Arnold Hurenkamp om 
voor het vierde jaar op rij de wedstrijd 

in Vorden te winnen, een knappe 
prestatie. Peter Makkink werd knap 
6e. Overige RTV-ers: 21e Ralf Vos, 25e 
Erik de Greef, 28e Gerben Ketting, 31e 
Martin Weijers en 60e Chris Limpers.
Bij de Amateurs was er al vrij snel 
een groep van 6 renners weg en deze 
werden ook niet meer teruggepakt 
door het peloton. Hans Vonk won de 
wedstrijd in de sprint, net voor Mar-
cel Beumer en Hugo Hagemeijer. Het 
was een mooie, sportieve middag in 
Vorden, met dank aan alle sponsoren 
en vrijwilligers.

Wielerronde van Vorden prima 
verlopen
Vorden - Zondag 23 juni werd 
voor de 35e keer de wielerronde 
van Vorden verreden, die werd 
georganiseerd door RTV Vierak-
ker-Wichmond. Op het bekende 
parcours op het industrieterrein 
stonden drie wedstrijden op het 
programma: de dikke banden 
race voor de jeugd, een wedstrijd 
voor de Sportklasse en een Ama-
teur wedstrijd.Bij de jeugdige 
renners werd Lieke Vos winnaar 
in de categorie 7-8 jaar en Renze 
Makkink won de wedstrijd voor 
11-12 jarigen.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Baalschotte: (blauwe) groflinnen werkschort. “Doot ne 
baalschotte veur a’j de varkenen gaot voorn.”

 B. Afdokteren (afdoktan): Langdurig onder dokters-
behandeling zijn. “Met den sökkel heb ze wat af-edoktered.”

 C. Donderwörmken: Donderbeestje (Limothrips) “I’j hebt 
stäöreg last van donderwörmkes a’j met zo’n breujereg 
weer op de fietse zit.”

Het is weer de tijd dat sportteams 
die kampoen worden en dat vieren 
met een rijtoer door het dorp of de 
gemeente, geslaagden die op een kar 
vieren dat ze hun diploma hebben 
gehaald en groepen die zich laten 
vervoeren naar markten, festivals of 
optredens van bands of artiesten. 
Vervoer van personen met of door 
een motorrijtuig getrokken kar/op-
legger is nooit toegestaan en brengt 
grote juridische- en of financiële risi-
co’s met zich mee. Denk daarbij aan 

letsel/overlijden dat door het vervoer 
is ontstaan en de daaruit voortvloei-
ende medische kosten en of aanspra-
kelijkheidstellingen door nabestaan-
den. Die risico’s gelden voor zowel de 
bestuurder als de eigenaar van het 
motorrijtuig of de aanhanger/opleg-
ger. Beiden kunnen civiel aanspra-
kelijk gesteld worden voor geleden 
schade. 
Het vervoer van personen mag uit-
sluitend plaatsvinden in goedgekeur-
de autobussen, speciale busjes voor 

personenvervoer en taxi’s. Voor kar-
ren getrokken door een dier geldt dat 
daarop deugdelijk ingerichte en veili-
ge zitplaatsen aanwezig moeten zijn. 
Voor optochten (praalwagens e.d.) 
kan voor een bepaald vooraf aange-
geven traject en met de nodige voor-
waarden een schriftelijke vrijstelling 
worden verleend door de burgemees-
ter van de betreffende gemeente(n) 
waar dit vervoer plaatsvindt. 
Bekijk als particulier, bedrijf, organi-
satie of vereniging, ook bij toegestaan 
personenvervoer, altijd of de afgeslo-
ten verzekering dergelijk vervoer 
wel (voldoende) dekt en aan welke 
voorwaarden daarbij moet worden 
voldaan.

Politie waarschuwt voor 
ongeoorloofd personenvervoer
Regio - De politie waarschuwt voor het ongeoorloofd vervoer van 
personen in allerhande motorrijtuigen met aanhangers of opleggers, 
na behaalde kampioenschappen, geslaagden en het vervoer naar en 
van festivals of muzikale optredens.

In de Servicewoning zijn alle produc-
ten uit te proberen. Hoe verschillend 
de producten ook zijn, het zijn stuk 
voor stuk artikelen die het leven com-
fortabeler maken en de bewegings-
vrijheid in en om de woning bevor-
deren. De individuele mens is steeds 
het uitgangspunt voor een woon-of 
zorgadvies op maat.

Professionele zorg
Steeds meer mensen willen zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen. 
Dit is één van onze speerpunten bin-
nen onze organisatie. Hier hebben 
we verschillende stappenplannen  in 
zodat iedereen een eigen keuze kan 
maken. Naast hulpmiddelen is er een 
assortiment aan braces die verlich-
ting geven bij pijnlijke stijve spieren, 
ondersteuning bieden vij verstuiking 
of overbelasting en gebruikt kun-
nen worden ter preventie. Bovendien 
werkt ArcenCiel samen met profes-
sionals zoals fysio- en ergotherapeu-
ten. Zo zijn er ook steeds meer zie-
kenhuizen die gebruik maken van 
onze diensten.

Elke donderdag themadag van 
10.00 tot 16.00 uur
Iedere donderdag (m.u.v. vakanties 
en feestdagen) wordt er open huis 
rondom een themadag gehouden. 
Verder zijn wij op afspraak geopend, 
eventueel ook s’avonds. Het is ook 
mogelijk dat we bij u thuis komen 
met onze bus om een product te de-
monstreren. Denk bijvoorbeeld aan 
sta-op stoelen, scootmobielen etc.

Op onderstaande data zijn er demon-
straties

27 juni:  Demonstratie 
   nieuwste sta-op stoelen

4 juli:  Demonstratie modellen 
   diverse scootmobielen   

   ook opvouwbare
11 juli:  Medische matrassen 

   14 dagen proefslapen
18 juli:  Traplift demonstratie

Vrijblijvend advies
Neem eens een vrijblijvend kijkje in 
de Servicewoning en laat u informe-
ren over de verschillende producten, 
diensten en mogelijkheden. U bent 
van harte welkom voor een vrijblij-
vend advies.

Meer informatie via 0315 - 84 20 21 
en www.arcenciel-zwa.nl

Zie ook de speciale krant SKBeeld 
van het Streekziekenhuis Koningin 
Beatrix.

Neem eens een kijkje:
Servicewoning van Arc en Ciel 
te Ulft
Ulft – Aan de Melkvonder 5 in 
Ulft staat – zo op het oog- een ge-
woon huis in een rustige straat. 
Bij binnenkomst merkt u pas dat 
het een bijzonder huis is; een ser-
vicewoning ingericht met sta-op 
stoelen, bedden, medische ma-
trassen (14 dagen proefslapen), 
traplift, scootmobielen, rollators, 
zadelkrukken en tal van hulp-
middelen, accessoires en kleine 
artikelen.

Dit interkerkelijke programma met 
de naam “ De Muzikale Ontmoeting” 
is in Oost Gelderland wekelijks op de 
maandagvond te beluisteren tussen 
zeven en acht uur. Naast veel beken-
de geestelijke zang en muziek kunt u 
dan luisteren naar vaste programma 
punten zoals een gesprek met iemand 
die iets te vertellen heeft over kerk 

en samenleving. Ook is er regelmatig 
een overdenking of gedicht te horen 
van predikant, pastoor, commissielid 
of ander kerkelijk werker. Gemeente-
leden laten hun stem in dit deel van 
het programma ook steeds vaker ho-
ren. Om half acht is er de agenda van 
Kerk en Radio met allerlei kerkelijke 
informatie als cursussen, speciale 
diensten e.d.

MUZIKALE VERZOEKJES
Het is ook mogelijk om voor iemand 
een lied aan te vragen. Dit kan na-
tuurlijk ook voor uzelf zijn. Verzoek-

jes kunnen op maandagavond na 
afloop van het programma van acht
tot half negen aangevraagd worden
voor de week erop via de studio, tel.
0314-624002. Ook kunnen verzoekjes
t/m vrijdag voor de uitzending aan-
gevraagd worden bij de fam. Zem-
melink, tel. 0314-622878 of via mail 
wim.zemmelink@hetnet.nl

De kabelfrequenties van Radio Ide-
aal zijn voor heel Oost Gelderland is
FM 91.1 of 94.00, de etherfrequen-
ties zijn 105.1 t/m 107.7, via internet
www.ideaal.org.

De Muzikale Ontmoeting in Zelhem
Zelhem - Ook tijdens de vakantie-
periode wordt het muzikale/in-
formatieve radio programma van 
Kerk en Radio via de lokale om-
roep ’Radio Ideaal’ uitgezonden.

Bij de ontvangst kregen de kinderen 
een naamstikker op en een schort 
voor. In een kring om de schilders-
ezel werden zij welkom geheten door 
Ernst Jan Somsen en kregen ze een 
uitleg van kunstschilder Walter Stel-
laart. Nog even horen, hoe het ook al-
weer ging met de materialen, het ge-
bruiken van het hele schildersdoekje 
en het mengen van kleuren. In groep-
jes zochten de kinderen samen met 
hun kunstschilder een plekje uit de 
wind. De stal was bijvoorbeeld een 
prachtige plek met mooie koeien om 
te schilderen. Eerst maakten ze voor-
zichtig een schetsje waarna het bord-
je met verf kon worden gebruikt.

Het werd een gezellige dag vol schil-
derplezier en fraaie doeken. Alle 
schilderijen kregen een plekje in de 

expositie aan het einde van de schil-
dersdag, waarna het doek en een oor-
konde mee naar huis mocht.

Gezellige Lions Club 
Jeugdschilderdag in Baak
Baak - De Lions Club Bronckhorst 
mocht zaterdag 22 juni tijdens 
de jaarlijkse Jeugdschilderdag 
bij Boerderij De Vrendenberg in 
Baak rond de twintig kinderen 
ontmoeten.

Kinderen luisteren aandachtig naar uitleg van kunstschilder Walter Stellaart.

Deelnemers kunnen die morgen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur starten vanaf 

het clubgebouw van de VAMC aan de 
Eikenlaan 2a in het buurtschap Kra-
nenburg (Rijksweg Vorden- Ruurlo). 
De tocht voet de rijders door de Ach-
terhoek, langs kastelen, landhuizen 
en prachtige boerderijen. De route is 
op Garmin GPS en op papier beschik-
baar. Zie ook www.vamc.nl

VAMC Kastelentoertocht
Vorden - De Graafschaprijders 
organiseert zondag 30 juni de 
‘VAMC kastelentoertocht’ . Een 
toerrit voor motorrijders over 
een afstand van 180 kilometer.

Toldijk - Uitslagen van de derde va-
kantiebridgedrive van Bridgeclub 
Bronkhorst, gespeeld op20 juni2013 
inToldijk.A-lijn1. Miguel Mendes 
de León & Ruud Bijloo 60,08%; 2. 
Dini Mijnen & Herman Stapelbroek 
57,42%; 3. Karen Notten & Joop te 
Veldhuis 55,17 %. B-lijn 1. Marietje 
Geurts & Greet Jansen 60,94%; 2.Theo 
Damen & Theo Geurts 53,80%; 3. 
Mien & Gerrit Vorselman 52,60%.
Beste gastspelers, deze week bezetten 
de eigen leden de eerste plaatsen, u 
bent bij deze uitgenodigd zich de ko-
mende week weer te laten zien. Wij 
nodigen van harte alle bridgespelers 
in de gemeente Bronckhorst -en daar 
buiten- uit om donderdag 28 juni in 

Den Bremer, Zutphen Emmerikse-
weg 37, 7227 DG Toldijk bij ons te 
komen bridgen. Kom, dan u zult een 
zeer gezellige avond beleven. Met een 
entree van 2 euro p.p. per lijn worden 
kleine prijsjes verzorgd. De nummers 
één hebben altijd prijs. Verder maakt 
iedereen evenveel kans om met iets 
naar huis te gaan, omdat op de avond 
zelf wordt beslist op welke plaatsen, 
ook prijzen zullen vallen. I.v.m. plan-
ning graag mailen naar bcbronk-
horst@hotmail.nl of voor 17.30 uur 
aan-, dan wel afmelden met een sms 
of door te bellen naar 06-28633453 
(inspreken lukt niet!) U blijft echter 
ook tot kort voor aanvang welkom.

B R I D G E N

Op de laatste zondag van de maand
wordt ook weer de ‘Amparte Weur-
den’ prijsvraag gespeeld, waarmee 
een tweetal leuke prijzen te winnen
zijn. Verder in de uitzending weer
een verhaal en een komische voor-
dracht op ‘de Praotstoel’, aangevuld
met streektaal muziek uit de regio.
De uitzendingen van Radio Ideaal Di-
alect kunt u op zondagmorgen van
11.00 uur tot 12. 00 uur beluisteren
via FM 105.4 of via de kabel.

Gery Groot 
Zwaaftink te gast 
bij Ideaal Dialect
Zelhem - De Vordense zanger en
verhalenverteller Gery gr. Zwaaf-
tink heeft voor Radio Ideaal live
vijf prachtige ballades gezongen,
waarvan er aanstaande zondag
twee te horen zullen zijn in het
programma ‘Ideaal Dialect’. U 
kunt luisteren naar ‘Ik Hol de
Wacht’ en ‘Vriendschappen’. 
Daarnaast werd een uitgebreid
‘Präötje’ met hem opgenomen,
dat ook zondag wordt uitgezon-
den.

Opname in een zorginstelling is voor de 
meeste mensen een stap die ze liever 
niet zetten. Lichamelijke beperkingen 
kunnen echter op enig moment de 
reden zijn dat er niet aan te ontkomen 
valt. Gelukkig zijn er veel technische 
oplossingen waarmee u langer in uw 
eigen vertrouwde omgeving kunt blijven 
wonen, zonder veiligheid of comfort in 
te leveren. Met alle geplande bezuini-
gingen op de zorg, is het verstandig na 
te denken over uw mogelijkheden om 
langer thuis te blijven wonen. 
Loopt u het risico te vallen in uw bad- 
kamer of douche? Heeft uw huis (te 
veel) drempels? Zijn de deuren niet 
breed genoeg voor een rolstoel of 
rollator? Wordt het rolluik te zwaar om 
met de hand te bedienen? Moet uw 
wastafel of zelfs de hele keuken in 
hoogte verstelbaar zijn?

Hoe regel je zoiets? En geeft de 
gemeente een tegemoetkoming voor 
deze aanpassingen?

Veel vragen om te beantwoorden. Kan 
het wel wat ik wil? Welke oplossingen 
zijn er?
Als dit ook uw vragen zijn kies dan voor 
een bedrijf dat u hierin van begin tot 
eind kan begeleiden. Overleg met de 
gemeente, bekijken van uw (subsidie) 
mogelijkheden, een duidelijke offerte, 
uitvoering van de werkzaamheden 
met eigen vakmensen en een goede 
service en garantie.
Bruggink begeleidt u hierbij van begin 
tot eind. Tot 1 maart 2014 is het ook 
nog eens extra aantrekkelijk om werk-
zaamheden aan uw woning te laten 
uitvoeren. Doordat de btw op arbeids-
loon verlaagd is van 21 naar 6 procent, 
betaalt u 15 % minder btw over het 
werkloon! Meer weten? Kijk dan op 
www.bruggink-bv.nl/aangepast-wonen. 
Wilt u elke maand nuttige tips via email 
ontvangen en bovendien elke maand 
nog kans maken op een cadeaubon? 
Abonneer u dan gratis op onze nieuws-
brief op www.bruggink.bv.nl. 

Advertorial

Langer zelfstandig blijven wonen



Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij 

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op 

onze site.

Rente 10 jaar vast vanaf 3,9%.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Peugeot 106 1.1 
Accent 4/2001

84.000 km
€ 2450,-

Citroen 2CV6 rood voll. gerest. 1986 33.000 km € 11750,-

Peugeot 107 1,0-12V XS Full Opt. 2009 41.000 km € 6400,-

Peugeot 107 sublime 1,0 12v 2010 41.000 km € 6900,-

Peugeot 207 1,6 120pk VTI XS Pack 2007 63.000 km  € 7850,- 

Mitsubishi Space Star autom. 1,6 airco 2003 143.000 km  € 4450,-

AUTOMOTIVEREND

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

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

GITAARLES
Vanaf september in Steenderen.

Door gediplomeerd gitaardocent Eduard Peelen.
Voor kinderen en volwassenen.

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

Bent u toe aan vervanging van radio, 
televisie, computer, wasmachine, 
koelkast of inbouwapparatuur...... 
Misschien wilt u wel gewoon eens 
iets anders.

Loop dan eens binnen bij:
DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29, Vorden
Tel.: 0575-551224

Ook voor al uw reparaties!

Gedurende werkzaamheden Zutphenseweg:

OPHAALSERVICE!!

Zaterdag 29 juni & 
zondag 30 juni

Beach 
volleybal 
toernooi

BBQ - Tropical Beachbar
Cocktails - Schuimparty

DJ’s

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak. Tel. 0575- 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

SUZUKI SX-4 1600 5-DRS 
COMFORT, 2008 € 9350,-

VW JETTA 1600 TRENDLINE 2006 € 8950,-
VW TIGUAN 1.4 TSI 110 KW 4-MOTION 2008 € 19950,-
PEUGEOT 307 1600-16V 5-DRS 2001 € 3450,-
PEUGEOT 206 1.4 3-DRS 2004 € 3950,-
PEUGEOT 307 SW 1600-16V PREMIUM 2006 € 8450,-
OPEL CORSA 1200-16V 5-DRS 2003 € 4350,-
OPEL VECTRA 1800-16V ELEGANCE 2003 € 4950,-
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM.ELEGANCE 2005 € 7950,-
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007 € 9950,-
SAAB 9-3 SPORT TURBO 2004 € 6950,-
CHEVROLET TRAILBLAZER 4200 LTZ AUTOMAAT 2004 € 9950,-
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006 € 13950,-
MITSUBISHI OUTLANDER 4WD 2.4 SPORT 2004 € 9950,-
MINI COOPER 1600-16V 2004 € 9950,-
MERCEDES C COMBI CLASSIC 2004 € 9950,-
MERCEDES ML 270 CDI AUTOMAAT 2003 € 7950,-
MERCEDES SPRINTER 218 CDI DUBB.CAB AUTOMAAT 2007 € 17500,-
VOLVO V 70 2.4 T COMFORT 2001 € 5950,-

Citroën Xsara 1.6i 16v Ligne Prestige jan-01 137.500 km Grijs € 2.000
Citroën Xsara 1.6i 16v Ligne Prestige jul-01 211.600 km Grijs € 1.750
Ford Focus 1.6 16v Trend dec-10 67.276 km Grijs metallic € 12.250
Hyundai Getz 1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 km Grijs metallic € 6.250
Hyundai i10 1.1 5drs. Active Cool jun-08 31.827 km Blauw metallic € 6.500
Hyundai i10 1.25i 5drs. I-catcher Airco apr-10 71.925 km Rood € 7.750
Opel Corsa 1.4 16v 5drs. Enjoy Navigatie okt-08 101.482 km Zwart € 9.250
Renault Scénic 1.6 16v Expr. Luxe LPG-G3 MPV mei-04 198.087 km Groen metallic € 4.500
Suzuki Alto 1.1 5drs. GL Spirit nov-03 130.834 km Grijs metallic € 2.000
Suzuki Alto 1.1 5drs. Glx Spirit mrt-05 82.109 km Zwart € 4.000
Toyota Yaris 1.0 Vvt-i 3drs. Idols mrt-04 110.602 km Grijs metallic € 5.600
Volkswagen Golf  1.6 5drs. airco, cruise, stoelverw. mrt-08 93.922 km Zwart metallic € 13.750
Volkswagen Golf Variant 1.9 Tdi 101pk Turijn okt-05 173.267 km Grijs metallic € 6.250

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Opel Zafira 1.6 16v Comfort
MPV, jun-02, 170.656 km,

Grijs metallic € 3.750

M
M Autobedrijf

Melgers
DAIHATSU SIRION 1.0 12v Trend 78.809 km 2007 € 6.750
OPEL ASTRA 1.6 I Automaat 5drs. GL 138.795 km 1996 € 1.000
PEUGEOT 508 SW 1.6 Thp 16v 25.376 km 2011 € 22.950
SEAT LEON 1.4 Tsi 5drs. Sportstyle 124.325 km 2008 € 11.750
SKODA FABIA 1.4 16v Spirit 57.516 km 2007 € 7.950
TOYOTA AVENSIS VERSO navi 7 pers 174.118 km 2002 € 6.750
TOYOTA AYGO 1.0 12v 5drs. Comfort 98.357 km 2009 € 7.500
TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 16v Sol Cruise 5-persoons 99.170 km 2007 € 14.950
VOLKSWAGEN POLO 1.4 16v 3drs. Sportline 114.981 km 2004 € 6.750
VOLVO V70 2.0 107KW 156.055 km 2009 € 17.250
TOYOTA RAV4 Automaat 52.000 km 2007 € 17.950
TOYOTA AVENSIS wagon 2.2 Dcat 71.000 km 2009 € 15.750
CITROEN C3 1.6 5-drs. Ligne Business 150.000 km 2002 € 3.500

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Opel Corsa
1.2 16V

170.000 km, 1999

€ 1.750



Coöperatie Loonbedrijf Almen Harf-
sen u.a misschien beter bekend als 
Loonbedrijf Almen Harfsen, is opge-
richt op 5 mei 1937 als dorsvereni-
ging. Na een moeilijke periode tij-
dens de vijftiger jaren, is het bedrijf 
uitgegroeid tot een modern agrarisch 
loonbedrijf met ongeveer 23 mede-
werkers.
De werkzaamheden bestaan voor 
het grootste gedeelte uit agrarische 
werkzaamheden zoals grasmaaien, 
inkuilen, zaaien/poten van maïs, 

gras, graan, bieten en aardappelen, 
het verzorgen van deze gewassen en 
natuurlijk ook het oogsten ervan. 
Daarnaast houden zij zich bezig met 
grondwerk, bermonderhoud en slo-
ten maaien. En sinds anderhalf jaar 
hebben ze ook een mestscheider met 
3 separatoren. Deze machine scheidt 
de dikke en dunne fractie mest. De 
dikke fractie wordt veelal gebruikt in 
de rundveestallen voor boxvulling.
Na een grondige verbouwing van de 
werkplaats, kantine en kantoren is 

het aanzien van het bedrijf weer ge-
heel vernieuwd. De werkplaats is ver-
dubbeld evenals het magazijn. Ook 
de kantoren, kleedruimte en kantine 
zijn vergroot. Door de bouw van een 
nieuwe overdekte was- en tankplaats 
met een vloeistofdichte vloer, die vol-
gens de laatste normen is gebouwd, 
voldoet het bedrijf weer aan alle ei-
sen van deze tijd. Voor het wassen 
van de machines zijn er meerdere 
opvangputten met gescheiden af-
voer van de diverse soorten afvalwa-
ter. De landbouwspuiten kunnen nu 
op een speciale wasplaats hun tank 
wassen. Het water wordt in een bio-
filter opgevangen en door een meng-

sel van compost, stro en boomschors 
gereinigd zodat het na filtering weer 
schoon water is.
Tevens zal het 25 jarige jubileum 
van bedrijfsleider Freddie Heuvelink 
worden gevierd. Freddie is begonnen 
als trekkerchauffeur en is later chef 
werkplaats geworden. Daarna heeft 
hij de planning overgenomen en uit-

eindelijk heeft hij nu alweer 10 jaar
de dagelijkse leiding over het bedrijf.
Om al de verbouwingen en de diver-
se machines te laten bekijken, bent
u van harte welkom op zaterdag 29
juni a.s. van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Er is dan ook gelegenheid om Fred-
die Heuvelink met zijn jubileum te
feliciteren.

Zaterdag 29 juni

Open Dag Loonbedrijf Almen Harfsen

Almen - Op zaterdag 29 juni houdt Coöperatie Loonbedrijf Almen 
Harfsen u.a. een Open Dag. Belangstellenden kunnen een kijkje komen 
nemen op het recent verbouwde bedrijf aan de Kapelweg 22 in Almen.

Het zwemfestijn werd opgeluisterd 
met tal van neven- activiteiten. Het 
onderdeel ‘spijkerbroekhangen’ werd 

gewonnen door Sarah Koolen. Benthe 
Wilgenhof won het ‘plankspringen’.

Zwemvierdaagse

Vorden - Aan de zwemvierdaagse die vrijdagavond In het Vordense 
zwembad In de Dennen werd afgesloten, namen 239 personen deel, 
beduidend meer dan voorgaande jaren.

Pluvius had echter andere gedachten 
en liet zich rijkelijk gelden.
Het enthousiasme van de botterstich-
ting om de vrijgevallen tijd in te vul-
len was lovenswaardig. We hebben 
kunnen bewonderen hoe een prach-
tige botter wordt gerestaureerd, mid-

dels het door de stichting opgezette 
Leer-Werkproject. Aansluitend heb-
ben we de historie, inmiddels 4e ge-
neratie palingroker, en fijne kneepjes 
van het palingroken geleerd onder 
begeleiding van buitengewoon hu-
moristische uitleg van de Elburgse 

‘Italiaan’, Jan Aart van Triest.
De dag werd smakelijk afgesloten
in het Olde Regthuys en zoals echte
VOC’ers betaamt konden we het na-
tuurlijk toch niet laten om, toen het
zonnetje eindelijk door kwam, nog
even op de EB24 ‘uit’ te varen over de
voormalige Zuiderzee….
De volgende bijeenkomst is op don-
derdag 19 september a.s. Opgave via
vordensondernemerscafe@gmail.
com Informatie over VOC via 
www.vov-vorden.nl/ondernemerscafe

Uitje VOC ‘valt in het water’

Elburg - Afgelopen donderdag 20 juni 2013 was het jaarlijkse uitje 
van het Vordens Ondernemers Café en dit jaar ging de reis naar het 
prachtige Elburg, alwaar we het ruime sop zouden kiezen met de EB 
24, een door de Stichting tot behoud van Elburger Botters gerestau-
reerde botter.

In het morgen programma kwamen zij in de Heren 680 
kg.klasse nog niet verder dan een gedeelde vijfde plaats 
met Valleitrekkers. Veenseboys (Veenendaal) veroverde 
hier het goud voor de teams van TTV Eibergen en Vor-
den. Vios Bison uit Beltrum werd vierde. Tegelijk met de 
6-tallen werd ook de Heren 600 kg.klasse en de Mix-klasse 
getrokken. Ook hier waren Berkellandse verenigingen 

succesvol: TTV Eibergen ging in de Heren 600 kg.klasse
met het goud aan de haal. Tweede werd hier Oele (Hen-
gelo Ov.) voor het team van Veenseboys. Vios Bison moest
ook in deze klasse genoegen nemen met een vierde plek.
De relatief nieuwe Mix-klasse, een team bestaat uit vier
dames en vier heren, werd na een spannende strijd een
prooi voor TTV Koapman uit Tilligte. Touwtje uit Laren
NH werd goede tweede, het brons was voor TTV Eibergen.
Op zaterdag 6 Juli zullen de meeste teams elkaar nog één
keer treffen tijdens de selectiewedstrijden in Eibergen.

Hier word dan beslist wie ons land in de diverse klassen
mag vertegenwoordigen op de Europese Kampioenschap-
pen die in september plaatsvinden in Assen, Drente.

Heure prolongeert titel
Borculo - Na op de eerste wedstrijddag van de Neder-
landse Kampioenschappen touwtrekken al voor de 
vijfde keer op rij het kampioenschap in de Heren 
720 kg. te hebben gewonnen herhaalden de sterke 
mannen van TTV Heure uit Borculo dit op de tweede 
dag in Zoeterwoude in de Heren 6-tallen 540 kg.

Graag stellen we ons aan u voor: 
het zangkoor Enjoy uit Steenderen. 
‘Enjoy’ betekent ‘plezier’; en wat be-
treft het zangkoor Enjoy: ‘plezier in 
zingen’. 
Het ontstaan: Aan het eind van de 
jaren ’80 ontstond het koor spon-
taan ter gelegenheid van een jeugd-
dienst in de protestantse kerk van 
Steenderen. Daar was een koor no-
dig en diverse enthousiaste zangers 
en zangeressen meldden zich daar-
voor aan, onder begeleiding van een 
dirigent die het destijds nog met 
gitaar begeleidde. De reacties op dat 
eerste optreden waren zo positief, 
dat het koor bleef bestaan en weke-
lijks ging repeteren.

Het zangkoor Enjoy nu: Dat ‘plezier 
in zingen’ en ‘genieten van zingen’ 
staat ruim 20 jaar later nog steeds 
centraal bij het zangkoor Enjoy. Het 
bestaat inmiddels uit ruim dertig 
leden, repeteert wekelijks en zingt 
onder leiding van dirigent Piet 
Piersma.

Optredens: Het koor treedt diverse 
malen per jaar op. Dat kan zijn in 
een kerkdienst of bij een concert, 
maar ook in een wijkcentrum of 
verpleeghuis. In een regio die zich 
uitstrekt over de westelijke Achter-
hoek en Liemers. Overal waar men 
behoefte heeft aan de aanwezigheid 
van een zangkoor dat plezier heeft 
in zingen -a capella of met geluids-
band- en anderen van die zang laat 
meegenieten. 
Voor informatie over het koor kunt 
u terecht bij het bestuur: 
hansconny@hetnet.nl

Zingen in Wichmond
Wichmond - Zangkoor Enjoy uit 
Steenderen komt op zondag 30 
juni in de Protestantse kerk te 
Wichmond de dienst begint om 
10.00 uur.



Banen
Contact

VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 

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 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Gezondheidsproblemen?
Zoekt u een natuurgeneeskundige oplossing, 
zonder bijwerkingen?

Neem dan eens contact op met:
Eef Jansen 
orthomoleculair therapeut MBOG
Weverstraat 6, Zelhem e-mail: info@eefjansen.nl
Tel: 0314 - 622630 www.eefjansen.nl

Bij aanvullende verzekering worden consulten geheel of 
gedeeltelijk vergoed.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

Voor onze opdrachtgever in de omgeving van Lichtenvoorde zijn 
wij op zoek naar een:

HELPDESKMEDEWERKER M/V
Fulltime - vacaturenr. VIO1162806

Als helpdeskmedewerker ben je verantwoordelijk voor het snel 
oplossen van storingen/vragen van klanten in het servicetraject op 
hard- en software gebied (1e lijns), het voorbereiden en implemen-
teren van programmawijzigingen of upgrades bij installaties via 
Modem/VPN verbinding, het monitoren van installaties en status 
terugkoppelen naar de klanten, het genereren van rapportages met 
een bijbehorend advies voor de klant en het actief contact houden 
met klanten nadat de storing is opgelost. Incidenteel dient de 
storing door middel van inzet op locatie verholpen te worden en af-
gerond te worden, maar de werkzaamheden zijn grotendeels intern.

De kanidaat die wij zoeken beschikt over een HBO opleiding, richting 
Electro/besturingstechniek. Tevens heb je ervaring met het in bedrijf 
stellen van installaties en minimaal 2 à 3 jaar ervaring in het ontwerpen 
en in bedrijf stellen van grotere PLC-systemen. 

Onze opdrachtgever is een gerenommeerd bedrijf in de transport-
middelenbranche. Het betreft een gezond (familie) bedrijf met een 
reputatie van kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Afzetgebied 
zijn klanten in Europa, het Midden oosten en Afrika. Het bedrijf is 
een full-line supplier; van het ontwerp op de CAD afdeling, de engi-
neering tot productie, spuiten, logo applicaties en verkoop. Veel van 
de ontwerpen zijn gepatenteerd. Ter uitbreiding van het team op de 
afdeling engineering zoeken wij voor onze opdrachtgever een :

ENGINEER (TEKENAAR/CONSTRUCTEUR) M/V
Fulltime - vacaturenr. VIO1161660

Als engineer schrik je niet terug  voor een complex stukje technisch 
ontwerpwerk. Daarnaast zet je al je vakkennis en ervaring in bij het 
geven van adviezen over uiteenlopende technische vraagstukken. Je 
hebt een brede oriëntatie op techniek en affiniteit met de automotive 
& transportmiddelenbranche waardoor je gemakkelijk alternatieve 
oplossingen voor problemen kunt bedenken. Je verzorgt de werkvoor-
bereiding voor de afdeling Tankbouw. Tevens verricht je ordergebon-
den en/of projectmatig teken- en constructiewerk. Je analyseert en 
interpreteert projectgegevens op uitvoerbaarheid, aanpak en risico’s.

Voor deze vacature geldt dat je minimaal dient te beschikken over 
een afgeronde opleiding HTS werktuigbouwkunde (bij voorkeur via 
MTS doorgestroomd naar HTS). Je dient ervaring te hebben met 
3D-CAD software (Inventor) die je hebt opgedaan in een gestruc-
tureerde werkomgeving. Bovendien ben je analytisch ingesteld en 
communicatief goed onderlegd. Het behoort tot de mogelijkheden 
een werkdag mee te lopen op de afdeling om beter inzicht te krijgen 
in het werk.

Voor meer informatie kun jij je richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnr.: 0575 - 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

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

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER 
BINNENDIENST M/V
Omgeving Ulft - Fulltime - vacaturenr. VVN1162084

Werkzaamheden
In deze uitdagende functie ben je actief bezig met het benaderen 
en beheren van bestaande en nieuwe relaties binnen bepaalde 
productgroepen. Door het volgen van markt- en productontwik-
kelingen en het analyseren van klant-/verkoopstatistieken worden 
acties ondernomen zodat gestelde doelen behaald kunnen worden. 
Een functie die vraagt om eigen initiatief, een grote mate van 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt een advi-
serende en verkopende rol op nationaal en internationaal niveau. Je 
bewaakt het volledige verkoopproces, voldoet aan klantvragen op 
het gebied van prijzen, verkoopprognoses, leveranciersverklarin-
gen, monsters, etc. en zorgt voor de nodige follow-up.

Functie eisen
-  HBO werk- en denkniveau;
-  Je bent toe aan een tweede stap in je carrière;
-  Kennis van WTB;
-  Goede beheersing van Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
-  Beheersing van een 3e vreemde taal is een pre;
-  Communicatief vaardig en flexibel.

MONTEUR BUITENDIENST M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VMK 1162799

Werkzaamheden
Wij zoeken per direct een monteur buitendienst. Ben je sleutelvaardig 
en heb je geen 9-5 mentaliteit dan is de uitdagende baan voor jou! 
Je gaat samen met een collega op klus door heel Nederland. De 
werkzaamheden zijn voornamelijk het monteren van celdeuren op 
locatie.

Functie eisen 
-  Ervaring met montage;
-  Geen 9-5 mentaliteit;
-  In het bezit van een Verklaring van goed gedrag 
 (i.v.m. werken in justitiële gebouwen).

MACHINESTELLER DIEPTREK PERSEN M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VMK1162845

Werkzaamheden
Wij zoeken per direct een machinesteller voor het afstellen van 
hydraulische trekpersen, exenter persen en de automatische 
nabewerking installatie achter de dieptrek persen. Je bent zowel 
verantwoordelijk voor het instellen als zelfstandig productie draaien 
aan deze machines. Het betreft een structurele functie in dagdienst, 
bij drukte bereidheid tot 2 ploegendienst.

Functie eisen
- Ervaring met instellen van persmachines (metaal);
- Werken in dagdienst, bereidheid te werken in 2 ploegendienst.

TEAMLEIDER PRODUCTIE FOOD M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VIA1152680 

Werkzaamheden
Wij zijn op zoek naar een Teamleider Productie Levensmiddelen. 
Je geeft leiding aan het team van 15 tot 20 medewerkers. Je zorgt 
voor een optimaal en efficiënt verloop van het hele productie- en 
distributieproces. Je bereidt de werkzaamheden voor. Je bent 
verantwoordelijk voor het opstellen van personeelsplanningen. 
Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole (HACCP) van 
de producten en de voedselveiligheid. Je motiveert, stimuleert en 
controleert je teamleden.

Functie eisen 
-  MBO werk- en denkniveau;
-  Je beheerst de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk, 

goed;
-  Je hebt 3 tot 5 jaar werkervaring binnen een productieomgeving 

in de levensmiddelen;
-  Je hebt 3 tot 5 jaar leidinggevende werkervaring;
-  Ervaring met TPM is een pre;
-  Ervaring in de bakkerijwereld is een pre;
-  Bereidheid om in ploegen te werken.


