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Een seizoen waarin het 35 jarige jubi-
leum werd gevierd met een serie van 4
benefietconcerten ten bate van een
scholenprojecten in Halti. Een jaar
waarin veel werd opgetreden en veel
nieuwe liederen werden ingestudeerd. 

We zongen onder andere op een be-
graafplaats, in kermistent, in zieken-
huis, op een boerenerf, een markt en
natuurlijk werkten we mee aan diver-
se kerkdiensten. Zingen bij Gospel-
koor Inspiration is dus absoluut niet
saai te noemen. Tijdens de slotavond
bleek ook nog eens dat de koorleden
veel talenten hebben. Talent om te zin-

gen maar ook het ter plekke verzin-
nen van liederen, het bouwen van to-
tempalen of het voordragen van een
superspannend midzomerverhaal. 

Onze dirigent Piet Piersma en Peter
Leenderse - de man van het geluid - lie-
ten zien dat zij samen hete vuren kun-
nen doorstaan, zie foto. Dat beloofd
nog wat voor de toekomst. 

Met een sfeervolle 'candlelight' optre-
den werd ook afscheid genomen van
voorzitter Marieke Teunissen.

Het koor stopt nu 2 maanden om van
een welverdiende vakantie te genie-
ten. Op woensdagavond 25 augustus
beginnen de repetities weer en staan
er al weer enkele leuke optredens in
de agenda. 

Nieuwe leden zijn vanaf dan ook weer
van harte welkom om een repetitie-
avond mee te maken. Kijk eens op de
website www.inspirationvorden.nl om
meer te lezen en te zien van het koor.
Of bel het secretariaat voor meer infor-
matie.

Gospelkoor Inspiration Vorden

Vurige seizoensafsluiting

Vorden - Met een midzomerinspiratiefeest sloot Gospelkoor Inspiration
Vorden het seizoen 2009-2010 af.

Onlangs deed een niets vermoedende
wandelaar een vreemde vondst. Een
vondst die doet vermoeden dat deze
mysterieuze verschijning na 100 jaar
weer is teruggekeerd naar de plaats
waar hij begin van de vorige eeuw voor
het laatst is gesignaleerd (zie foto). Bij
navraag van de redactie blijkt eerder
in de week bij graafwerkzaamheden
op het schoolplein van Katholieke Ba-
sisschool de Vordering, door leerlin-
gen een oude brief ontdekt te zijn die
het vermoeden van de terugkeer van
de dolende Depp  bevestigt. Naar aan-
leiding van deze recente gebeurtenis-
sen heeft de Katholieke Basisschool
de Vordering  het op zich genomen
om het Mistige Mysterie van Depp de-
ze zomer voorgoed op te lossen. De
school is de afgelopen dagen op onder-

Depp is terug?
Vorden - In de afgelopen dagen
neemt de geruchtenstroom toe
over de terugkeer van een oude his-
torische Vordense figuur. Het gaat
om een jongen genaamd Depp. Uit
onderzoek in historische archie-
ven blijkt dat deze jongen op mys-
terieuze wijze is verdwenen rond
het jaar 1900 en sindsdien op ver-
schillende plaatsen in de bossen en
velden van het Enzerinck, den Bra-
mel en Huize Vorden als verschij-
ning is waargenomen.

zoek uitgegaan en heeft veel feiten
over de herkomst en belevingen van
de jonge Depp weten te achterhalen
en op haar website gepubliceerd. Op
www.devordering.nl roept de school
haar leerlingen en alle kinderen in de
omstreken die mee willen  doen op,
om mee te helpen aan het ontrafelen
van het mysterie. De school looft hier-
voor zelfs een beloning uit! 
Ga naar de website en lees alles over
wat een spannende zomer beloofd te
worden.

Deze week
in Contact

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81
Zevenaar  Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

Kom binnen!
Surf direct naar 
www.binnenhuiscenterhci.nl

Laat u inspireren in onze
complete showrooms

Deze week 
verschijnt

Met groepen uit

de hele wereld,

waaronder

Guam,

Indonesië,

Wit Rusland, Italië,

Oostenrijk en Zwitserland

Deze week 
verschijnt
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 4 juli 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 4 juli 10.00 uur ds. J. de Goei uit Amersfoort.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 juli 10.00 uur ds. Marianne Benard, doopdienst
mmv Muzikeitjes uit Keijenborg.

R.K. kerk Vorden
Zondag 4 juli 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 3 juli 17.00 uur Woord- en Communieviering. 
Zondag 4 juli 10.00 uur Eucharistieviering.

Tandarts
3-4 juli G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24. 
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Woensdag 30 juni: to-
neelavond Deldense buurt-
vereniging, aanvang 20 u.
Vrijdag 2 juli: Deldens buurt-
feest, aanvang 19.30 u. Zon-
dag 4 juli: Deldense kloot-
schietmarathon, heren, da-
mes, gemengd en vrije klas-
se, opgave voor za. avond 3
juli 20 u. Dick Regelink 0575-
551328. Locatie alle festivi-
teiten: feestschuur fam.
Scheffer, Nieuwenhuisweg 1,
Vorden.

�

Houdt een levensvraag u
bezig? In uw levensloop ligt
het antwoord verborgen. Als
Reizende Biograaf wil ik
graag met u op zoek gaan
naar de rode draad in uw le-
ven. AMOR FATI -liefde tot
het lot- U kunt mij bellen voor
meer informatie:
0575441818 0649097202.

�

Vol smaak:
Nieuwe oogst: kersen mooie grote, 
zoet en grof 500 gram 2,99
Hollandse doperwten 
en kapucijners 500 gram 2,99
Nieuwe oogst:  
Eigenheimers uit Zeeland 3 kilo 3,95

Weekaanbiedingen:
Groente pakket; ijsbergsla + 
komkommers + 500 gram trostomaten 2,39

Uit eigen keuken:
Huisgemaakte pasta schotel 
+ bakje rauwkost van de dag per persoon 7,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 5 juli. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

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

Vlaai van de week
Verse vruchtenvlaai

6-8 pers € 6,55

Dinsdag = Brooddag
4 broden naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Week-aanbieding
• Puddingbroodje € 1,00
• Spiekerkoek € 4,50

Kruidkoek gebakken volgens 
ouderwets recept

Aanbiedingen geldig van di. 22 juni t/m za. 3 juli.

Zondag 4 juli Deldense
Klootschietmarathon heren,
dames, gemengd en vrije
klasse. Opgave voor za.
avond 3 juli 20 u.: Dick Re-
gelink 0575-551328. Locatie
alle festiviteiten: feestschuur
Fam. Scheffer, Nieuwenhuis-
weg 1, Vorden.

�

Woensdag 30 juni toneel-
avond Deldense buurtvereni-
ging aanvang 20 uur. Vrijdag
2 juli Deldens buurtfeest,
aanvang 19.30 uur. Zondag 4
juli Deldense Klootschietma-
rathon heren, dames, ge-
mengd en vrije klasse. Opga-
ve voor za. avond 3 juli 20 u.:
Dick Regelink 0575-551328.
Locatie alle festiviteiten:
feestschuur Fam. Scheffer,
Nieuwenhuisweg 1, Vorden.

�

Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

Medlerfeest 2 & 3 juli.
Vrijdag 2 juli Vrienden van
Medler Live! Zaterdag 3 juli
Keizerschieten, volks-kinder-
spelen. Feestavond met Kiek
Doar Es! Voor info zie;
www.medlerfeest.nl

�

Dagmenu’s
30 juni t/m 6 juli

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50. 

Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. Dagmenu
bij ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 30 juni
Mosterdsoep / Zuricher Geschnetzeltes van kipfilet, rösti aardappelen
en zomerse salade.

Donderdag 1 juli
Huisgemaakte Hachee met gekookte aardappelen en groente /
tiramisu met slagroom.

Vrijdag 2 juli
Champignonsoep / Zalmfilet met dille saus, peterselieaardappelen
en rauwkostsalade. 

Zaterdag 3 juli (alleen afhalen/bezorgen)
Duitse biefstuk met gebakken uien, frieten en zomer rauwkost-
salade / ijs met slagroom. 

Maandag 5 juli
Aspergesoep / Spies Hawaï van kipfilet en ananas, kerriesaus,
aardappelen en groente.

Dinsdag 6 juli
Wiener Schnitzel met frieten en zomer rauwkostsalade / ijs met
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even

binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

tk Prachtige Duitse
staande draadhaar pups in-
geënt en ontwormd. tel:
0651937524

�

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



Contactjes
vervolg

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

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

Alleen op afspraak.

Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

het einde van 
onmogelijke 

uitvaartwensen. 
Bij Monuta 

maakt u van elk
afscheid een mooie 

herinnering.

kijk op monuta.nl of bel 
Monuta in Zutphen

telefoonnummer (0575) 51 29 31

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

MUESLI
BOLLETJES

NU VOOR € 0.35
PER STUK

APPELFLAPPEN
DEZE WEEK

VAN € 1.45
VOOR € 1.25

VORDENSE
STOET

NU VOOR

€ 1.99

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 29 juni t/m zaterdag 3 juli.

RABARBER
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept
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Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
dochter en ons zusje

Anouk Grada Joanne
Anouk is geboren op 22 juni 2010 om 09.32 uur.
Zij weegt 3980 gram en is 52 cm lang.

Marco en Marian Arfman-Ruiterkamp
Thijs en Luuk

Lindeseweg 24
7251 NS Vorden
0575 - 55 62 84

1970 2010
Op zaterdag 10 juli 2010 zijn wij 40 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom op onze receptie van
14.30 tot 16.00 uur in zaal „De Herberg”, Dorps-
straat 10 in Vorden.

Harry & Toos Wagenvoort
Riethuisweg 8
7251 RE  Vorden

Dankbetuiging

De vele kaarten, troostende woorden, de prachtige
bloemen en uw aanwezigheid na het overlijden van
mijn lieve man, onze vader en opa

Karl Heinz Wiegmann

hebben ons goed gedaan.

Corrie Wiegmann-Mulderij
kinderen en kleinkinderen

Keijenborg, juni 2010

Studiekeuze lastig?
Bel: 06 - 44 88 66 58
www.keuzecoaches.nl

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

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

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl

EFFEKTIEF VERANTWOORD
AFSLANKEN, FITTER MET 

EIWITTEN/VOEDING 
EN PROFESSIONELE

BEGELEIDING.
0575 - 46 32 05

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, delen wij u mede, dat is overleden onze lieve
zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder.

Johanna Groot Nuelend-Eggink
Jo

Sinds 17 augustus 1990 weduwe van
Hendrik Jan Groot Nuelend

* Barchem 17 april 1914 † Vorden 26 juni 2010

Doetinchem: Wim Groot Nuelend
Nanny Groot Nuelend-Klukhuhn

Vorden: Joop Groot Nuelend
Marianne Wildenburg

Vorden: Reini Groot Nuelend
Tea Groot Nuelend-Brummelman

Vorden: Erna Bloemendaal-Groot Nuelend
Bennie Bloemendaal

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Moeder is thuis.

Vorden, juni 2010
Hengeloseweg 2
7251 PC Vorden

De afscheidsdienst zal worden gehouden woens-
dag 30 juni 2010 om 14.00 uur in de N.H. kerk te
Vorden, waarna aansluitend de begrafenis op de al-
gemene begraafplaats zal plaatsvinden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in zaal “De Herberg” Dorpsstraat 10 te Vorden.

Medlerfeest 2 & 3 juli.
Vrijdag 2 juli Vrienden van
Medler Live! Zaterdag 3 juli
Keizerschieten, volks-kinder-
spelen. Feestavond met Kiek
Doar Es! Voor info zie;
www.medlerfeest.nl

�

Dankbetuiging

„Voor de wereld was hij één van de velen,
voor ons was hij de wereld”.

Jacob Willem Hulshoff

Mijn man, onze vader en opa wilde in zijn leven
graag iets voor zijn familie, zijn vrienden en de
maatschappij betekenen. Een groot deel van zijn le-
ven heeft hij daaraan besteed.

De enorme hoeveelheid brieven, kaarten en reac-
ties die wij na zijn overlijden mochten ontvangen
bevestigen dat hij in zijn streven is geslaagd.

Namens de familie wil ik u allen daarvoor hartelijk
danken.

J. Hulshoff-Bretveld

Steintjeweide 13
Hengelo Gld.

Hartelijk dank
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de
grandioze avond ter gelegenheid van mijn 65e
verjaardag.

Toon Rust
Vorden, juni 2010

Gevraagd: Hulp in de
huishouding (Zelhem). Van
maandag t/m vrijdag onge-
veer 3 uur per dag. Informatie
0314-621028.

�

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

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

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

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



www.bouwmarkt-heijink.nl

• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

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

Voor
naaimachines
en kleinvak

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

voor al uw wasjes groot of klein 
o.a. vakantiewasjes

slaapzakken en dekbedden
voetbaltenue’s, linnegoed, 
gordijnen (mits wasbaar)

strijkservice

tevens verzorgen wij uw stoomgoed

tel: 0575 553957/0612455676

van Lennepweg 8   Vorden

Nu bij TOYOTA NIJENDIJK: 15x TOYOTA AYGO uit voorraad leverbaar
NU extra veel voordeel: • geen wegenbelasting

• geen BPM
• € 1.000,= inruilpremie

TOYOTA AYGO aktieprijzen

Access Special standaard met o.a.:
• Radio CD speler geïntegreerd
• TomTom navigatie heel Europa
• Stuurbekrachtiging rijklaar van € 9.950,=

NU voor € 8.950,=*

Cool Special meeruitrusting t.o.v. Access o.a.:
• Airconditioning
• 5 deurs rijklaar van € 10.650,=

NU voor € 9.650,=*

Comfort Special meeruitrusting t.o.v. Cool o.a.:
• Centrale vergrendeling met afstandbediening
• ZijArbags en ISO fix voor kinderzitjes
• Deelbare achterbank met hoofdsteunen
• Sportpack lichtmetalen velgen
• Elektrische ramen voor rijklaar van € 12.750,=

NU voor € 11.750,=*
*met inruilpremie

Kom nu langs en profiteer van onze 
Speciale AYGO aanbiedingen.

Wij hebben speciaal voor u 15 Aygo’s ingekocht in de kleuren
rood, blauw, wit, zwart, grijs en zilver en tegen wel heel
bijzondere condities:

• zeer scherpe rijklaar prijzen
• inruil is mogelijk 

(wij vragen dringend ter inruil gebruikte Toyota’s alle typen)

Wij verwelkomen 
u graag bij ons 

in de showroom
voor een 

vrijblijvende
offerte!

www.nijendijk.nl    0575-572020
Brinkhorst 7, 7207 BG  Zutphen
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ALLEEN GELDIG BIJ:

SUETERS
VORDEN
Dorpsstraat 15

ONDERHOUDSMEDEWERKER GROENVOORZIENING  
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Lochem zijn wij op zoek
naar een onderhoudsmedewerker groenvoorziening. Je onderhoud
tuinen bij bedrijven, overheidsinstellingen, gemeenten en woningcor-
poraties. Er zijn mogelijkheden in de omgeving van
Lochem/Apeldoorn/Enschede. Het betreft een fulltime functie voor
langere duur. Heb je ervaring in een soortgelijke functie of volg je op
dit moment een opleiding in de groenvoorziening? Neem dan direct
contact met ons op!

STEMPELMONTEURS
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Zutphen zijn wij op
zoek naar een stempelmonteur. In deze functie ben je verantwoorde-
lijk voor het verhelpen van storingen, daarnaast demonteer, inspec-
teer, repareer en reviseer je de stempels. Je voert metingen en beoor-
delingen van slijtage uit. Een afgeronde MTS WTB opleiding is een
must! De functie is een 3-ploegendienst en ervaring in een productie-
bedrijf is tevens een must. Daarnaast dien je kennis te hebben van
hydrauliek, pneumatiek, draaien, frezen en slijpen. Ben je flexibel,
proactief en stressbestendig? Neem dan direct contact met ons op!

SCHILDER
Voor een opdrachtgever in de regio Zutphen zijn wij per direct op
zoek naar een ervaren schilder. Ben jij woonachtig in de regio
Zutphen en beschik je over ruime werkervaring als schilder? Ben je in
het bezit van rijbewijs B en eigen vervoer? Neem dan direct contact
met ons op!

Oosterbleek 59 Lochem 0573-250185
info@match4u.nl     www.match4u.nl



In totaal namen ruim 200 personen aan dit zwemfestijn deel. Mevrouw
Bos was met haar 36e deelname de meest fanatiek zwemmer en me-
vrouw Dorhout Mees de oudste. 
Het badpersoneel had de gehele week tevens tal van activiteiten georga-
niseerd. Zo werd het Vordens kampioenschap ‘langzaam fietsen’ ge-
wonnen door Jesse Weenk. 
Bij het ‘spijkerbroekhangen’ lukte het winnares Marij Tolkamp om
meer dan zes minuten te blijven hangen !

Zwemvierdaagse Vorden - Ideale weersomstandigheden tijdens de zwemvierdaagse
die afgelopen week in het Vordense zwembad werd gehouden.

Spijkerbroekhangen Wie het eerst op het kussen is

De DGA-scouts liepen, ter ere van
hun naamgever, een deel van de
vluchtroute. De hike-leider van de
eerste dag arriveerde geheel in stijl
met de jeep van dhr. Wormgoor. 

Dit voertuig kreeg meteen al veel
belangstelling van de scouts. Onder-
weg moesten er allerlei opdrachten
uitgevoerd worden, waaronder
vliegtuigherkenning en het maken
van een vals persoonsbewijs. 

Nog net voor het echt donker werd
kon het laatste groepje de post "Kist
inhoud herkennen en onthouden"
goed afhandelen. De tocht leidde de
scouts uiteindelijk naar een kamp-
terrein waar ze toegang verkregen,
nadat ze de codezin die in morsete-
kens was opgenomen, hadden ont-
cijferd. Verscholen onder camoufla-
genetten konden de scouts hun log-
boeken bijwerken en na de verorbe-
ring van een broodje hun slaapplek
in gereedheid brengen in één van
de legertenten.

De tweede dag van de Midzomer-
nachtshike stond in het teken van
100 Jaar Scouting in Nederland. De
route leidde de scouts langs dreven
en paden, waar diverse opdrachten
uitgevoerd en vaardigheden getest
werden. EHBO, vuurmaken, natuur-
kennis en knopen waren daarbij de
thema's. Uiteindelijk arriveerden de
scouts tussen half een en een uur

weer in de Vordense blokhut. Daar
stond inmiddels een voedzame na-
simaaltijd op de hikelopers te wach-
ten en was er nog even gelegenheid
om het logboek in orde te brengen. 

Tegen twee uur stond de hele groep
aangetreden bij de vlag. Na de ope-
ning verwelkomde de groepsleider
de scouts en de aanwezige ouders.
Hij vertelde in het kort de betekenis
van scouting voor de jeugd van toen
en nu. 

Daarna maakte de teamleider van
de verkenners de winnaars van de
Midzomernachtshike bekend. Bij de
junioren bleken Eva-, Linde, Jill en
Lenneke de meeste punten behaald
te hebben en bij de "veteranen"wa-
ren dat Jeroen en Mieke. 

Voor de winnaars was er meteen
een klus te doen, want na een (win-
ter) seizoen hard werken, was de
blokhut voor de Explorers echt
klaar voor gebruik.

Ook dit gebouw kreeg een naam
met meer betekenissen, n.l. "De
Keet"verwijzend naar de bijnaam
van de oorspronkelijke eigenaar
van de grond, en tevens naar het
feit dat je bij scouting veel plezier
kunt maken.

Tenslotte konden de scouts en hun
ouders de tentoonstelling, die in
het verkennerslokaal ingericht was,
bekijken. Op een aantal panelen
werd aandacht gegeven aan de ge-
beur-tenissen rond DGA en de rol
die de oprichter van de groep,
W.Spanhaak, daarin heeft gespeeld. 

Door middel van een aantal attribu-
ten uit de oorlogstijd en enkele pa-
nelen over het leven toen, ter be-
schikking gesteld door het Achter-
hoeks Oorlogs- en verzetsmuseum
1940 - 1945, werd de sfeer van toen
opgeroepen. Voor de welpen was de
jeep van een van de museummede-
werkers een interessant klimobject.

Het feestjaar van Scouting Vorden
wordt tevens gevierd met een zo-
merkamp van 31 juli tot en met 7
augustus 2010 op het kampterrein
Gilwell Ada's Hoeve in Ommen.

Scoutinggroep David G. Alford
viert 65 jaar bestaan
Vorden - Stofwolken stegen op bo-
ven de Oude Ruurloseweg toen de
scouts op vrijdagavond 25 juni, ar-
riveerden op het startpunt van de
12e Midzomernachtshike die
door de Vordense Scoutinggroep
David G. Alford was georgani-
seerd. De Amerikaanse piloot
D.G. Alford was ook het thema
van het eerste deel van de hike.
Hij had op 4 februari 1944 een
noodlanding moeten maken in
de buurt van Meddo en was na
twee dagen aangekomen in Vor-
den, waar hij door een lid van het
verzet, W.Spanhaak, een tijdlang
verborgen werd gehouden. Een
jaar later (1945) werd de scouting-
groep opgericht zodat deze hike
in het kader van het 65 jaar be-
staan van de groep stond.

Er was een grote poule voor de kinde-
ren die spelen op het miniveld. Jens
Sijtsma heeft hierin de eerst prijs ge-
wonnen. Er waren 4 poules voor de

kinderen die spelen op het driekwart-
veld, de winnaar van deze poules zijn
achtereenvolgens; Bryan Smits, Floor
Bruinsma, Sam Besselink en Tess Rein-

tjes. In de speciale poule is Rens van de
Waterlaat kampioen geworden.
Op zondag 27 juni zijn de laatste par-
tijen gespeeld op heel veld door de
jeugd t/m 13 jaar. De prijzen werden
als volgt verdeeld; Jongens t/m 11 jaar:
Stephan Weenk, Meisjes t/m 12 jaar:
Lynn Hartman, Jongens t/m 13 jaar:
Hugo Hoenink

Verhitte clubkampioenschappen
voor de jeugd

Vorden - Woensdagmiddag 23 juni jl. deden er 24 kinderen mee aan de
clubkampioenschappen voor de jongere jeugd. Het was een erg warme
middag maar alle kinderen hebben goed mee gedaan. Er werden leuke,
sportieve wedstrijden gespeeld.

Keurslager Vlogman werd samen met
zijn collega Keurslagers in 2009 door
het publiek uitgeroepen tot Beste Win-
kelketen. Met het behalen van de Oor-
konde Hygiëne bewijst Keurslager
Vlogman dat deze titel hem ook op
het gebied van hygiëne past. Het Kwa-
liteit Bewakingsbureau Levensmidde-

len (KBBL) te Wijhe bv testte en beoor-
deelde naast de hierboven genoemde
aspecten van de hygiëne, onder meer
de volgende producten op bacteriolo-
gische gesteldheid:
Rundvlees 10 - Varkensvlees 10 - Run-
dergehakt 9,7 - Kipfilet 8 - Stamppot/
maaltijd met groente 9,7.

Keurslager Vlogman werkt volgens de
Keurslager Hygiënecode. Deze werk-
wijze is door de Voedsel en Waren Au-
toriteit (VWA) voorzien van een 'groe-
ne status'. De groene status geeft aan
dat de VWA vertrouwen heeft in het
voedselveiligheidssysteem van de
Keurslagers.
Naast de hygiënekeuring vindt er jaar-
lijks ook een formulekeuring plaats
bij alle 550 Keurslagers. De uitslag van
beide keuringen bepaalt of Keurslager
Vlogman zich weer een jaar lang
'Keurslager' mag noemen.

Hygiëneoorkonde voor Keurslager Vlogman
Vorden - Keurslager Vlogman te Vorden ontving onlangs een oorkonde
voor de uitstekende hygiëne in zijn bedrijf. Onlangs toetste een onafhan-
kelijk kwaliteit bewakingsbureau bij Keurslager Vlogman de hygiëne, ver-
sheid en productiewijze. Op alle punten was de score dusdanig hoog dat
hiermee een Oorkonde Hygiëne is verdiend.

De Verfdiscounter
Zutphen

tot 40% voordeliger 
op Sikkens verven.

Vraag niet hoe het kan, 
maar profiteer ervan.

Maak kans op een verfpakket
t.w.v. € 250,= bij minimale
bestelling van € 25,=

Emmerikseweg 52
7204 SM  Zutphen zu
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Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

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

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN



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

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Opzied

B. Haevel

C. Tokke(n) Wekke

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Mechteld, de zus van Berend van
Hackfort, ging in de middeleeuwen bij
deze Agnes in de leer om zodoende la-
ter een goede jonkvrouw te worden,
Agnes was deze zondag speciaal naar
de Berenddag bij kasteel Hackfort ge-
komen, want zij had het via het ‘mid-
deleeuws mailtje’ ook wel een post-
duif genoemd, vernomen dat een vier-
tal stoere ridders op het landgoed be-
reid waren om voor haar gunsten te
vechten. Onderwijl de muzikanten
van ‘De Blauwe Schuyt’ klaroenge-
schal lieten horen, betraden de rid-
ders van Maliënkolder het strijdto-
neel, een arena omgeven door stroba-
len. Het publiek klapte en klapte en
moedigde de dappere strijders op en-
thousiaste wijze aan. 
Agnes verklapte dat zij een favoriet
had. Ze liep naar hem toe en overhan-
digde deze geukkige ridder een sjaal-
tje, die deze tijdens de gevechten trots
om zijn arm droeg. Er werd door de
ridders fanatiek met het zwaard ge-
streden. Veel wapengekletter en voor
de rest ‘bloed, zweet en (voor de verlie-
zers) de tranen’. Het kon niet uitblij-
ven, de ridder met sjaal kwam als de
grote overwinnaar uit het strijdperk.
Hij kreeg inderdaad de ‘gunsten’ van
Agnes en leefde tot op de dag van van-
daag nog lang en gelukkig met haar.
Niet in een kasteel, maar waarschijn-
lijk gezien de ingestorte huizenmarkt
in een woning voor starters! Wanneer
je zo vanaf de zijlijn deze ridders anno
2010 in de harnassen hevig ziet trans-
pireren, dan krijg je bijna medelijden
met de ridders die in de tijd van Be-
rend van Hakcfort leefden.
Roofridders die rond de vele Vordense
kastelen vochten voor ‘volk en vader-
land’. Wat moeten zij bij tropische
temperaturen hebben afgezien! De
ridders die zondagmiddag voor ‘de
gein’ vochten konden na afloop een
lekkere koude douche pakken of bij-
voorbeeld een verfrissende duik ne-
men in het Vordense zwembad In de
Dennen . ‘In de middeleeuwen kon-
den ridders niet zwemmen. Berend
van Hackfort kon hier bij zijn kasteel
in de Vordensebeek (thans Baakse-
beek) hooguit wat pootje-baden’, zo
vertelde Martine Letterie. De Vordense

kinderboekenschrijfster en tevens ad-
viseur van de Stichting Berend van
Hackfortdag was op deze Berenddag
samen met Rick de Haas (illustrator
van haar boeken’) in een stand aanwe-
zig om de door haar geschreven boe-
ken te signeren. ‘

Martine: ‘Door het warme weer zijn er
vandaag minder bezoekers dan vorig
jaar, maar toch druppelt het de gehele
dag door en mogen we niet moppe-
ren’, zo zegt ze. Het was trouwens voor
het derde achtereenvolgende jaar dat

de Berenddag bij kasteel Hackfort
werd georganiseerd. De jaren daar-
voor speelde het ‘middeleeuws-gebeu-
ren’ zich bij kasteel Vorden af. Hoogte-
punt voor de kinderen, het meedoen
aan allerlei activiteiten zoals bijvoor-
beeld pony rijden, ringsteken, kleien,
vilt maken of een familiewapen schil-
deren. De kids konden zelfs op
zwaardvechtles gaan om dan vervol-
gens tot schildknaap te worden ‘gesla-
gen’ en dan straks bij thuiskomst vol
trots de medaille en het diploma te la-
ten zien. Verder waren er doorlopende
shows met roofvogels. In een grote
tent zorgde ‘Campvere’ voor middel-
eeuws onderdak. De organisatie van
deze Berenddag ging al op voorhand
uit van mooi weer. Het bestuur werd
op haar wenken bediend, al hoorde je
zondagmiddag wel dat voor Berend-
dag 2011 een ‘paar graadjes minder’
toch wel de voorkeur geniet !

Tijdens Berenddag

'Vechten' om in de gunst van
Vrouwe Agnes te komen

Vorden - Terwijl de zang van de middeleeuwse monniken langzaam weg-
ebde, kwam zij daar plotseling in de verte aanrijden. Gezeten op een
schimmel, met de benen aan één kant van het paard, aan de andere kant
een stok waarmee ze het paard aanstuurde. Het publiek werd verzocht
‘deftig’ naar Agnes te zwaaien. Nee, terug zwaaien deed ze niet, daar
was ze zelf en te deftig en te plechtig voor! En bovendien was zij rijk. De
lieftallige Vrouwe Agnes bezat een landhuis in Nijmegen en een kasteel in
Batenburg.

Op twee plekken zal een dansplek
worden ingericht, zodat alle ontbij-
tende gasten getuige kunnen zijn
van een stukje folklore. Maar er zijn
nog meer gasten, want later op de za-
terdag is er een regionaal folkloris-
tisch evenement, waarvoor 12 groe-
pen uit Oost-Nederland naar Zelhem
komen. Ook zij zullen aanschuiven
aan het ontbijt en waarschijnlijk al
een dansje maken. Er is ruimte voor
3000 bezoekers die in de openlucht
gratis kunnen aanschuiven aan een
heerlijk ontbijt onder het genot van
muziek en dans.
Het idee voor ‘het langste ontbijt’
ontstond in 1994 toen dhr. Hollak, ei-
genaar van Super de Boer Hollak,
zijn klantenkring wilde verassen
met een gratis ontbijt op zaterdag-
morgen. Dit werd een zodanig suc-
ces dat hij besloot elk jaar een gratis
ontbijt te organiseren. 
Het ontbijt werd steeds groter en uit-
gebreider. Er kwam voor elke bezoe-
ker een gekookt eitje, croissantjes,
verse koffie en thee en zo meer. Ook
voor de kinderen wordt er ieder jaar

iets bijzonders georganiseerd. Tus-
sen een hap en een slok door kunnen
de bezoekers dan genieten van optre-
dens van onder andere 'de Boeren-
dansgroep de Blauwe Kielen', 'Het
Huisvrouwenorkest' en 'W'j eren 't
Olde'. 
Dit jaar wordt het ontbijt dus, net als
vijf jaar geleden, een bijzonder kleur-
rijk evenement door de samenwer-
king met het Internationaal Folklo-
ristisch Dansfestival. Muzikanten en
dansers vanuit alle windstreken tre-
den in klederdracht op en zorgen
voor een uniek en feestelijk ontbijt.
De ontbijtgasten zullen dan ook van-
uit de wijde omgeving naar Zelhem
komen. Hopelijk wil het weer ook
meewerken, zodat bezoekers er een
bijzondere fietstocht aan vast kun-
nen knopen langs de mooiste plekjes
van de Achterhoek en die ‘toevallig’
in de buurt van Zelhem liggen. 
Dankzij dhr. Hollak, medewerkers
van Super de Boer Hollak, vrijwilli-
gers en bewoners van de Bergstraat is
het ontbijt jaarlijks een succes. Ook
u bent van harte uitgenodigd om
aan te schuiven aan het gratis ontbijt
op zaterdag 10 juli van 9.00-12.00 uur
in de Bergstraat in Zelhem.

Het langste ontbijt van de
Achterhoek
Zelhem - Het belooft zaterdag 10
juli bijzonder sfeervol te worden
tijdens het 17e 'het langste ontbijt
van de Achterhoek'. Het ontbijt
valt namelijk samen met het In-
ternationaal Folkloristisch Dans-
festival en de beide organisaties
hebben overlegd dat alle buiten-
landse gasten naar het ontbijt ko-
men om te ontbijten, maar ook
om te dansen.

Het jaar 2010 staat in het teken van
het 75-jarig jubileum met allerlei acti-
viteiten. Het grote jubileumconcert in
april met Erik Hulzebosch was een ge-
weldig hoogtepunt in dit jubileum-
jaar. Er staat nog een najaarsconcert
op 9 oktober op het programma.  De
jubileumcommissie is maanden bezig
geweest met het verzamelen en uit-

zoeken van stapels foto’s. Uit al dat
materiaal, gelukkig is er veel bewaard
gebleven, is een keuze gemaakt voor
de tentoonstelling. Het is een prachti-
ge weergave geworden van 75 jaar mu-
ziekvereniging, maar natuurlijk ook
van 75 jaar Hengelo Gld. Zeer de moei-
te waard! 
Deze tentoonstelling is nu tot eind ju-
li te bewonderen in de bibliotheek van
Hengelo. Tijdens de openingstijden
van de bibliotheek bent u van harte
welkom.
LET OP: in verband met uitbreiding
van het computernetwerk zijn alle
bibliotheekvestigingen van West-
Achterhoek van 12 tot en met 17 juli
gesloten.

Bibliotheek Hengelo

Tentoonstelling 
muziekvereniging Crescendo
Hengelo - Op 17 juni 1935 werd in
Hengelo de Christelijke Muziekver-
eniging ‘Crescendo’ opgericht. Wat
begon als een fanfare met 22 leden,
is na 75 jaar een harmonie met
slagwerkgroep, een actieve suppor-
tersgroep en vanaf augustus een
jeugdopleiding met jeugdkoor.

Op het programma staan orgelwerken
van de fam. Bach. Aanvang 15.30 uur.
Het concert duurt circa 30 minuten.
De toegang is gratis,wel vrije gift aan
de uitgang.

Zomerorgelconcert dorpskerk
Vorden
Vorden - Donderdag 1 juli a.s. geeft
Elske te Lindert uit Oeding (Dld.)
op het Lohmanorgel in de dorps-
kerk te Vorden het eerste orgelcon-
cert in de ‘donderdagmiddag-serie’
voor toeristen.



IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.

• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-
centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

JUNI
30 ANBO Klootschieten, Olde Lettink

JULI
1 Klootschietgroep de Vordense Pan
7 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
7 ANBO klootschieten, Olde Lettink
8 Klootschietgroep de Vordense Pan
14 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
14 ANBO klootschieten, Olde Lettink
15 Klootschietgroep de Vordense Pan
21 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
21 ANBO klootschieten, Olde Lettink
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 Koffiemorgen PCOB, hotel Bakker
28 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme, inlasmiddag
28 ANBO klootschieten, Olde Lettink
28 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
29 Klootschietgroep de Vordense Pan

Het verhaal achter de schalen uit Tu-
nesië is al bijna net zo mooi als de
schalen zelf. De kleurrijke schalen
worden met de hand gemaakt bij een
familiebedrijfje in de Tunesische stad
Nabeul. 

Bij het familiebedrijf, zijn ongeveer 20
mensen betrokken bij de productie
van aardewerk schalen. Aan het hoofd
van de afdeling staat een vrouw die op
een goede manier leiding geeft en
zorgdraagt voor het personeel. 

Verder is er een evenredige verdeling
over het aantal mannen en vrouwen

dat in dit project werkt. Bij het ont-
werpen van de patronen voor de scha-
len werken een viertal dove vrouwen,
hetgeen vrij uitzonderlijk is in Tune-
sië. Deze werkneemsters reizen elke
dag naar Nabeul en krijgen een salaris
dat boven het gemiddelde ligt. 

En dan zit u buiten lekker te genieten
van een hapje en een drankje en ja
hoor daar zijn ze weer: de muggen en
wespen die uw rust verstoren! 

Ook daar heeft Wereldwinkel Vorden
een oplossing voor, namelijk zuive-
ringshoutwierook: houdt muggen en
wespen op afstand met een harsachti-
ge geur, die ook binnen de atmosfeer
in huis zuivert en is zodoende ideaal
voor zomers buiten en binnen voor u
en uw kinderen, ook in de tent en
caravan. Al deze zomerse producten
zijn verkrijgbaar in de wereldwinkel,
naast de VVV in Vorden!

(H)eerlijke zomer in Vorden!
Vorden - Dé tijd van lekker buiten
zitten, een heerlijk fairtrade wijnt-
je of sapje erbij en lekkere hapjes
in een kleurrijke, handgemaakte
schaal uit Tunesle. Dit vindt u alle-
maal en nog veel meer in de We-
reldwinkel Vorden.

Dat haar tomeloze inzet werd ge-
waardeerd bleek uit een bijzonder
gebaar. Tijdens de feestelijke af-
scheidsdienst kreeg ze van ede heer
Hissink, uit naam van het hoofd-
bestuur van de vereniging voor
Kerkrentmeesterlijk beheer in de de
pkn, het draaginsigne in zilver opge-
speld en werd haar tevens de bijbeho-
rende oorkonde uitgereikt. 

‘Wees zuinig op dit kleine bijzondere
orgel’, zo zei Janny Brouwer in haar
dankwoord. Samen met Rudi van
Straaten heeft zij zich er hard voor
gemaakt om het orgel op de monu-
mentenlijst te krijgen. Een orgel
hoeft niet groot te zijn om groots te
zijn. Dit orgel is een kostbaar klei-
nood. ‘Hel zal wennen zijn zonder
Janny Brouwer’, zo sprak ds. Marian-
ne Benard. ‘Janny was een stabiele
factor binnen onze gemeente. Ze was
er altijd, ziek of niet ziek, slecht weer
of geen slecht weer’. Na afloop van
de dienst was er nog een gezellig sa-
menzijn in zaal Withmundi, waar
men onder het genot van een drank-
je afscheid van Janny Brouwer kon
nemen.

Kerkelijke onderscheiding
organist Janny Brouwer
Wichmond. Na 25 jaar organist
van de hervormde gemeente in
Wichmond te zijn geweest, heeft
Janny Brouwer vorige week zon-
dag voor de laatste keer de smalle
trap naar het karakteristieke or-
gel beklommen. ‘Het is mooi ge-
weest’, vindt. Tijd voor wat anders.

Verder gelden er voor de meeste vesti-
gingen aangepaste openingstijden.
Kijk daarvoor op de website van de
bibliotheek, 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl,
of vraag in de bibliotheek naar een
overzicht. Van zaterdag 10 juli t/m

dinsdag 13 juli is de online webcatalo-
gus i.v.m. de update van het automati-
seringssysteem van de bibliotheek
niet bereikbaar. Men kan dan dus ook
niet online reserveren en/of verlengen
of de eigen bibliotheekaccount raad-
plegen. 

Tijdens de week waarin de bibliotheek
gesloten is, maar ook tijdens uw va-
kantie in Nederland, kan men met de
bibliotheekpas ook terecht in andere
bibliotheken. Men kan dan gastlenen! 

Lekker makkelijk. Wilt u weten welke
bibliotheken er meedoen aan gast-
lenen kijk dan op www.gastlenen.nl

De bibliotheek 
in de zomervakantie
Vorden - In de zomervakantie zijn
er wijzigingen in de openingstij-
den. Alle vestigingen van biblio-
theek West Achterhoek zijn geslo-
ten in week 28 (12 t/m 17 juli). In die
week wordt het automatiserings-
systeem van de bibliotheek geup-
date zodat men de bezoekers nog
beter van dienst kan zijn.

Dat nam niet weg dat de teams fana- tiek werden aangemoedigd .De ruim

200 kinderen zwommen in twee etap-
pes een leuke estafette. Tijdens het
zwemmen moesten er tevens allerlei
opdrachten uitgevoerd worden. Voor
de kinderen was deze middag een
prachtige afsluiting van het school-
zwemseizoen.

Schoolzwemkampioenschap

Vorden - De aanduiding ‘schoolzwemkampioenschap’ is eigenlijk niet het
juiste woord want bij het kampioenschap in het Vordense zwembad ‘In de
Dennen ‘ (afgelopen donderdagmiddag) waren de leerlingen van de groe-
pen vijf t/m acht van de drie basisscholen Het Hoge, De Kraanvogel en de
openbare dorpsschool door elkaar gehusseld.

bijna klaar voor de start

Het harmonieorkest bood het publiek
een gevarieerd programma met luch-
tige muziek. Ook het leerlingenorkest
deed een (muzikaal) duit in het zakje.

Vier leerlingen van dit orkest kregen
zondag, behalve een diploma, van het
orkest een ‘Lang zullen ze leven ‘ aan-
geboden. Henk Vruggink, dirigent van

Jubal heeft tijdens het dirigeren op lu-
dieke wijze het nieuwe logo van de
vereniging gepresenteerd. Hij had een
shirt aangetrokken met op de rug het
logo (zie foto). Frank Kuiers van Difra
Design heeft het logo gemaakt.

Zomerconcert Jubal

Wichmond - Gezellig en warm, zo kan het beste het zomerconcert om-
schreven worden dat de muziekvereniging Jubal zondagmorgen in de
openlucht nabij het Ludgerusgebouw gaf.

Nieuw logo Jubal.

Voor de MLD Stichting ging het bij die
toiletrol niet om de kleur. Weten-
schappelijk onderzoek heeft aange-

toond dat de kleur van de ontlasting
wel belangrijk is. De kleur kan name-
lijk een alarmsignaal zijn voor een
spijsverteringsaandoening. Om dit on-
derzoek verder gestalte te geven en de
strijd tegen die spijsverteringsziekten
aan te binden heeft de MLDS veel geld
nodig en de opbrengst van de collecte
is hoopgevend op meer onderzoek.
Zonder de bijdrage van de collectan-

ten, maar ook van de gulle gevers, was
het resultaat niet zo mooi geworden
en de MLDS wil iedereen dan ook har-
telijk danken voor de inzet.

Mocht u de collectant gemist hebben
en toch nog een bijdrage willen geven,
dan kunt u die storten op giro 2737
ten name van Maag Lever Darm Stich-
ting te Nieuwegein.

Opbrengst collecte MLD Stichting

Vorden - De Maag Lever Darm Stich-
ting heeft in de collecteweek van 14
t/m 19 juni in Vorden ¤ 1.005,70 op-
gehaald. De oranje toiletrol zorgde
dit jaar voor extra aandacht gedu-
rende de collecteweek.



De jeugd koos blijkbaar vanwege het
warme weer, liever voor een middagje
zwemmen, want de belang stelling
was nihil. Er was slechts één kind van
de partij. Wel vertrokken er 53 volwas-
senen voor een tocht vanaf het Medler,
de Wiersse, Barchem, Zwiep, Lochems-
eberg en van daaruit weer terug naar
het Medler. Voorzitter André Knoef
reikte na afloop de prijzen uit. De eer-
ste prijs ging naar de groep Veen met
125 punten, 2 Wenneke Boersbroek-
Meyerink, 3 familie Nijenhuis, Kra-
nenburg.

Vrijdag 2 en zaterdag 3 juli staat het
Medler helemaal in het teken van het
jaarlijks buurtfeest. Vrijdagochtend

worden voor de kinderen van de basis-
school De Kraanvogel de kinderspelen
gehouden. Vrijdagavond begint om
19.45 uur de 3e editie van ‘Vrienden
van Medler Live’. Inmiddels hebben
zich al een flink aantal artiesten aan-
gemeld om het publiek te vermaken.
Het publiek bepaalt aan het eind van
de avond wie de wisselbokaal bij de
jeugd en wie de bokaal voor de volwas-
senen in ontvangst mag nemen. De af-
ter- party wordt verzorgd door de Vor-
dense formatie ‘Over the hil’.

Zaterdagmiddag 3 juli wordt het feest
vanaf 13.30 uur vervolgd. Dan start on-
der de muzikale begeleiding van de
muziekvereniging Concordia de kin-
deroptocht, waarna begonnen wordt
met de volks- en kinderspelen. Omdat
het Medlerfeest voor de 85e keer
wordt gevierd, zijn voor dit jaar alle
oud- schutterskoningen en koningin-
nen uitgenodigd om deel te nemen
aan het Keizerschieten. Zaterdag-
avond wordt het feest afgesloten met
medewerking van de Achterhoekse
formatie ‘Kiek Doar Es’.

Fietspuzzeltocht en
Medlerfeest
Medler. De oranjecommissie Med-
lertol organiseerde zondagmiddag
als voorproefje op het aanstaand
weekend, wanneer het Oranjefeest
gevierd zal worden, de traditionele
fietspuzzeltocht. De tocht had een
lengte van 20 kilometer. Onderweg
moesten er verschillende opdrach-
ten uitgevoerd worden.

Iedere vrijdagavond wordt er compe-
titie gespeeld op de rustieke bridge-
boerderij van 't Onstein, Schuttestraat
13 te Vorden. Het hoge niveau van de-
ze competitie schrikt sommige
bridgers uit de regio af. Jammer want
het is echt gezellig maar het is wel
begrijpelijk dat bridgers niet altijd in
de onderste regionen willen verkeren.
De club wil deze bridgers graag kennis
laten maken met de faciliteiten die de
Bridgeboerderij te bieden heeft, maar
dan alleen tegen tegenstanders van
hetzelfde niveau. Daartoe start BC
't Onstein volgend seizoen een woens-
dagmiddagclub.

Bij de oprichting van deze middag-
club is aandacht besteed aan de flexi-
biliteit die mensen in deze tijd ver-
wachten. Zowel wat deelname aan, als
lengte van de clubmiddag betreft. 

Van deze club kan men lid worden.
Maar ook kan men er voor kiezen inci-
denteel op de club te spelen. In het
laatste geval betaalt men niet contri-
butie, maar een inleg per middag. 

Op een middag worden maximaal 28
spellen gespeeld maar een paar kan
ook kiezen voor 20 of 24 spellen. Uiter-
aard is er onmiddellijk na het spelen
een uitslag. Het hoogst eindigende
paar wint twee flessen wijn. Boven-
dien wordt bij voldoende belangstel-
ling eenmaal per maand voorafgaand
aan het spelen een korte bridgeclinic
gegeven door een van de topspelers
van 't Onstein. In de loop van een sei-
zoen kunnen Berry Westra, Huub Ber-
tens, Sjoert Brink, Bas Drijver, Bauke
Muller, Simon de Wijs, en Ton en
Frank Bakkeren de kennis van het
bridgespel verhogen.

Meer informatie over de club vindt
men op www.onstein.info/ 
Communiceren met, of inschrijven
voor, de club kan men u via 
bconsteinmelden@live.nl 

Op vrijdagmiddag en volgend seizoen
op de woensdagmiddag, is de Bridge-
boerderij telefonisch bereikbaar:
(0575) 55 90 43.

Woensdagmiddagbridge 
op 't Onstein
Vorden - Bridgeclub 't Onstein staat
bekend als een sterke club. In het
afgelopen seizoen veroverde de
club de dubbel: zowel het lands-
kampioenschap als de beker wer-
den gewonnen. Deze geweldige
prestatie van de club uit Vorden
werd vooral mogelijk gemaakt
door Hans Melchers. Hij betrok di-
verse internationals bij de club.

Christiaan Wichers, voorzitter, opent
de avond en legt uit dat er eerst een
kort programma zal zijn met muziek
van leerlingenorkest, slagwerkgroep
en de harmonie. Daarna zal om plm.
19.45 de stertocht van start gaan. Vijf
muziekverengingen uit de buurt ko-
men elk vanuit een andere weg naar
het grasveld toe gemarcheerd. 
Het leerlingenorkest, onder leiding
van Geert Jan Dijkerman, begint met
de hoe toepasselijk kan het zijn, de
jeugdorkest mars. Vlot en een leuk
deuntje. Daarna speelt het leerlingen-
orkest samen met de harmonie het
thema van de film The Incridibles.
Snel en verrassend. De harmonie gaat
verder en neemt ons mee terug in de
tijd. Een bekende medley van Frank Si-
natra. Wie kent hem niet. 

Everybody love somebody en My Way
hoeven geen uitleg. Geweldige muziek
om naar te luisteren. Stukje nostalgie,
maar dat mag ook als je als vereniging
al 80 jaar bestaat. De harmonie gaat
nog verder terug in de tijd. Een med-
ley van memories of the 60's. Liedjes

zoals Der kleine Italiener, Tanze mit
mir in der Morgen, Lets twist again
zijn toch hele bekende deuntjes. Je
zingt ze zo mee. Schroom niet om
mee te zingen en als je niet op je stoel
kunt blijven zitten is mee swingen al-
tijd goed. Woorden die dirigent Jacob
Jansen sprak voor het nummer begon.
Dan is de slagwerkgroep, onder lei-
ding van Geert Jan, aan de beurt. Met
Yellow Q, een vlot nummer met vele
wisselende tempo's. Niet zo eenvou-
dig. Klinkt erg swingend en er wordt
vol overgave gespeeld. 

Als laatste speelt de harmonie nog een
medley van The Eagles en de popgroep
Toto. Desperado en Hotel California en
Africa zijn wel wereldbekende num-
mers en klinken dan ook als muziek
in de oren. Inmiddels is het eerste
korps, De Eendracht uit Hummelo
dan al onderweg. Vol aandacht kijkt
het publiek naar het binnenkomende
korps. Irma te Brake, instructrice van
de majorettegroepen, doet de intro-
ductie van elk korps en heet ze van
harte welkom. De Voormalige Schutte-

rij uit Doesburg is nummer 2 die erbij
komt. Dit korps speelt lang zal ze le-
ven voor Sursum Corda als ze er is, een
mooi gebaar. Crescendo uit Hengelo
(gld) is de nummer 3, mooi uniform
en met vlotte muziek komen ze bin-
nen. Dan is het de buurt aan Concor-
dia Vorden. Met de majorettes van Sur-
sum Corda ervoor een mooi geheel.
Als laatste is Excelsior uit Warnsveld
aan de beurt. In een groen uniform,
een vlotte pas sluiten zij aan bij de
rest. Dan volgt het sluitstuk van de
avond. Het spelen van het voor Sur-
sum Corda gemaakte muziekstuk Mu-
zifesti. Alle 6 korpsen, neuzen en oren
gericht op Jacob Jansen, die op een ver-
hoging is gaan staan. Het klinkt gewel-
dig, een pracht slot van het mooie zo-
meravondconcert. 

Christiaan bedankt de verenigingen
voor hun inzet en deelname aan dit
concert en noemt nog wat aktiviteiten
die de 80 jarige vereniging in petto
heeft dit jaar. De korpsen worden voor
een drankje uitgenodigd in het Dorps-
centrum. Het afmarcheren kan begin-
nen. Het grasveld wordt weer netjes
achtergelaten en opgeruimd door le-
den en supporters en is weer leeg. 
Weer een mooi geslaagd concert met
stertocht. Op naar de volgende …….
(het Contact goed in de gaten houden). 
U komt dan toch ook !!

Zomeravondconcert Sursum Corda

Vorden - Op een super mooie zonnige vrijdagavond, de 25ste juni, houdt
muziekvereniging Sursum Corda Vorden haar jaarlijkse zomeravondcon-
cert bij het grasveld midden in Vorden. Een concert met een extra muziek
tintje. Het grasveld dat 's middags nog leeg is, is om even voor 19.00 uur
goed gevuld met publiek. Ook rondom op de stoep staan mensen stil,
nieuwsgierig naar wat er gaat gebeuren.

Elk team dient uit tenminste drie per-
sonen en maximaal uit 5 personen te
bestaan. Per team mag één deelnemer
lid zijn van de NKB, AKF of NKF. Men
kan zich inschrijven voor de volgende
klassen: heren, dames, gemengd (mi-
nimaal twee dames). Dan is er verder
nog de vrije klasse waarbij meerdere
personen lid van een bond mogen
zijn. 

In de recreanten klasse kan jeugd t/m
16 jaar onder begeleiding meedoen. Er
is evenals voorgaande jaren ook, voor

degenen die tien kilometer te ver vin-
den, een klasse over 6 kilometer. Bij de-
ze klasse zijn alle team samenstellin-
gen mogelijk (heren, dames, ge-
mengd). Er wordt met houten kloten
gegooid, alleen bij de vrije- en recrean-
tenklasse mag er ook met kunststof
kloten worden gegooid. De houten
kloten kunnen gehuurd worden van
de Deldense buurtvereniging. 

Het inschrijfgeld bedraagt acht euro
per team. Start en finish zijn bij de fa-
milie Scheffer aan de Nieuwenhuis-
weg 1 in Vorden. De heren gaan om
10.00 uur van start, de dames, ge-
mengde en vrije klasse om 10.30 uur
en de recreanten vanaf 11.30 uur. Hal-
verwege het parcours wordt een hapje
en een drankje aangeboden. Men kan
zich uiterlijk t/m zaterdag 3 juli in-
schrijven bij Dick Regelink tel. 551328.

Zondag 4 juli

Vordense klootschietmarathon
(10 kilometer)
Delden - De Deldense buurtvereni-
ging organiseert zondag 4 juli de
Vordense klootschietmarathon
met een lengte van tien kilometer.
Deelname voor dit recreantentoer-
nooi is mogelijk voor bedrijven,
straten, buurten, families ed.
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Vaatwasser Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen 
op www.rowielektro.nl

Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu 
tot wasautomaatdeur online op voorraad. 

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

3 JULI VAN 15.30 TOT 16.30 UUR
LIVE PIANOMUZIEK

piano improvisaties van en door
Jack van Dodewaard

&
Scarlatti, Turina, Rachmaninov

door Rita Boshart

TOEGANG GRATIS
Ambachtsweg 2a, Vorden

0575-552794
www.het-klavier.nl

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

FIAT BRAVO 1.4 SX 12V 02-1998 165.981 km € 1.900 

HYUNDAI ATOS 1.1I ACTIVE VERSION PRIME 10-2005 21.577 km € 5.650 

HYUNDAI GETZ 1.3I 5-DRS ACTIVE VERS COOL 05-2005 60.059 km € 7.000 

NISSAN PRIMERA 1.6 5D BUSINESS 09-2002 88.430 km € 7.750

PEUGEOT 207 XR 1.4 16V 3-DRS 01-2007 79.890 km €10.600

RENAULT SCENIC 1.6 16V DYNAMIQUE LUXE 11-2003 135.486 km € 8.400 

SUZUKI ALTO 1.1 5D GLX JUBILEE-2 01-2005 99.386 km € 4.950 

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V 77KW 3D OCEAN 03-2003 117.503 km € 8.250 

TOYOTA AYGO 1.0 
12V 3-DRS

07-2008, 18.519 km, grijs

€ 7.950,-

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

• Voor al uw onderhoud en reparatie • Verkoop nieuw en gebruikt • APK-keuringen 
• Bovag garantie • Ruitreparatie, onderhoud, aircoservice en reparatie

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Hyundai Atos Prime 1.0I 08-2000 blauw 157.000 km
Citroën Saxo 1.4I 04-1999 groen 180.000 km
Opel Corsa Strada 1.4I 1998 rood 128.000 km

BANDEN VOOR PERSONENAUTO’S EN CARAVANS
ZOMERSE PRIJZEN STERK IN ELK MERK

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55

Citroën Berlingo
Multispace 1.8I

11-1999, blauw met., 158.000 km

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74
www.autobedrijfmelgers.nl

M
M

Peugeot 107 XS
1.0-12V 5D, 67.524 km,

04-2007 € 7.750,-
HYUNDAI ACCENT 1.3I 5-DRS ACTIVE VERS € 6250 117384 KM 2005-06  
MAZDA 3 1.6I SPORT TOURING € 13500 28478 KM 2006-01  
MITSUBISHI COLT 1.3 5DR INFORM COOL PACK € 8500 85032 KM 2004-11  
NISSAN ALMERA 1.5 5D VISIA € 8250 56201 KM 2004-09  
NISSAN ALMERA 1.6 3D SPECIAL EDITION € 3750 76408 KM 2000-02  
NISSAN PRIMERA 1.8 ESTATE VISIA VISION € 10750 119921 KM 2005-02  
OPEL ASTRA Z1.6XE 16V STATW EDITION € 7750 132781 KM 2002-04  
OPEL ZAFIRA 1.8 16V EXECUTIVE € 16950 118611 KM 2006-01  
PEUGEOT 206 1.4 XS 3 DRS € 6500 118000 KM 2004-08
PEUGEOT 307 GRIFFE 2.0-16V 5-DRS € 13950 36541 KM 2005-01  
PEUGEOT 307 SW 1.6-16V € 11750 86742 KM 2004-04  
PEUGEOT 307 XS 1.6-16V BREAK € 12750 134333 KM 2006-03  
TOYOTA AVENSIS 1.8 16V SEDAN LUNA € 10950 123036 KM 2003-09  
VOLKSWAGEN GOLF 1.4 16V FSI 66KW 5D € 12950 139500 KM 2005-08  
VOLVO S60 D5 GEARTRONIC € 14750 158484 KM 2005-06
NISSAN ALMERA TINO 1.8 2004

Autobedrijf
MelgersZutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48

www.autobedrijfwisselink.nl

Chevrolet Trailblazer
4.2 Jeep

2004  15.950,-
HYUNDAI SANTA FE 2.0 EDITION 2003 8.450

SEAT TOLEDO 1800 TURBO SPORT 2004 8.950

VOLVO S40 2.0 SEDAN 2000 3.650

AUDI A4 TDI B.LINE 2003 11.450

VOLVO S60 D5 SPORT 2005 16.950

TOYOTA COROLLA VERSO MPV 2003 10.950

LANDROVER DISCOVERY 4.0 V8 HIGHLANDER 2001 11.950

MERCEDES ML 270 CDI 4X4 AUTOMAAT 2001 12.950

CHRYSLER 300 C 3.0 V6 TOURING AUTOMAAT 2006 25.950

OPEL CORSA 1400 5-DRS ENJOY 2008 13.950

OPEL MERIVA 1600 16V ENJOY 2006 10.450

OPEL ASTRA 1600 5-DRS AUTOMAAT 2002 5.950

OPEL VECTRA GTS 2.2 AUTOMAAT 2003 11.450

OPEL VECTRA 1800 STATION 2006 15.950

OPEL VECTRA 1800 V-LINE SEDAN 2005 14.950

OPEL ZAFIRA 1600 16V ELEGANCE 7-PERS. 2003 10.950

OPEL ZAFIRA 1600 16V ENJOY 7-PERS. 2006 15.950

OPEL OMEGA 2200 STATION 2003 8.950

PEUGEOT 106 3-DRS. ACCENT 2003 5.250

FORD FIESTA 1600 SPORT 2007 10.950



De bezoekers werden om 19.30 uur
ontvangen in sporthal 't Jebbink in
Vorden, die speciaal voor deze gele-
genheid luxe en stijlvol was ingericht.
Na de ontvangst begon het officiële ge-
deelte. Marlies Claasen behandelde in
een vraaggesprek met Jan ten Hove (di-
rectievoorzitter) en Frits Oostrik (voor-
zitter Raad van Commissarissen) kort
de jaarcijfers van de bank. Harry Kort-
stee, lid van de ledenraad van de Rabo-
bank, lichtte toe hoe Rabobank Graaf-
schap-Noord haar leden betrekt bij het
reilen en zeilen van de bank. 

WISSELING VAN DE WACHT
Speciale aandacht was er voor de aftre-
dend voorzitter van de Raad van Com-
missarissen, Frits Oostrik. Hij nam af-
scheid na 12 jaar als toezichthouder
bij de bank en ontving de gouden or-
ganisatiespeld. Bij de afsluiting van

het officiële gedeelte werd bekend ge-
maakt dat de heer Bonnes Venema de
nieuwe voorzitter wordt en dat me-
vrouw Manda Oplaat als nieuwe com-
missaris toetreedt tot de RvC van de
bank. Het grootste eerbetoon aan Frits
Oostrik volgde echter onverwachts,
drie kwartier later, en werd verzorgd
door Nederlands grootste diva Karin
Bloemen.

LA BLOEMEN
Er was op de ledenavond niet alleen
aandacht voor bankzaken en officiële
mededelingen. Karin Bloemen was
uitgenodigd om de avond van een ex-
tra feestelijk tintje te voorzien. Zij
heeft hier met verve gehoor aan gege-
ven. In een wervelende show liet zij
nostalgie, actualiteit, fantasie en
scherpe humor naadloos in elkaar
overgaan. Na het Rabo lied, dat ze spe-
ciaal voor die avond had geschreven,
wendde La Bloemen zich tot de heer
Oostrik. In een eigenzinnige uitvoe-
ring van het nummer "You've got a
friend" zette zij hem nog éénmaal uit-
gebreid in het zonnetje. 
Na afloop van het optreden was er nog
volop gelegenheid om na te praten on-
der het genot van een hapje en een
drankje. Deze werden geserveerd door
een bediening die bijna volledig be-
stond uit medewerkers van de Rabo-
bank.

Dag van de Leden Rabobank Graafschap-Noord

Karin Bloemen zingt 
1000 Rabo-leden toe
Vorden - Ongeveer duizend leden
van Rabobank Graafschap-Noord
hebben dinsdag 22 juni de jaarlijk-
se 'Dag van de Leden' bijgewoond.
Zij hebben kunnen genieten van
een energiek en humoristisch op-
treden van Karin Bloemen. Naast
amusement was er aandacht voor
de jaarcijfers van de bank en het af-
scheid van Frits Oostrik als voorzit-
ter van de Raad van Commissaris-
sen.

De kinderen mochten vooraf de hap-
jes bedenken en de benodigde inko-
pen doen. Op de markt werden allerlei
verse ingrediënten gekocht. Ook wa-
ren de groenteboer, poelier, kaasboer
en bakker Joop bereid deze happening

te sponsoren, een geweldig leuk ge-
baar! De hele vrijdagochtend stond in
het teken van hapjes maken, koekjes
bakken, salades maken, rauwkost en
fruit snijden. De kinderen waren er
erg druk mee, maar vonden het erg

leuk om te doen. Vanaf 11 uur werden
de hapjes door de kinderen geserveerd
op het feestelijk aangeklede school-
plein. Kinderen, (groot)ouders, leer-
krachten, kortom iedereen genoot van
het prachtige weer en al het lekkers. 

Op een hele leuke, gezellige en ont-
spannen wijze werden alle aanwezi-
gen bedankt voor hun hulp.

Feestelijke brunch dorpsschool

Vorden - Vrijdagochtend was het feest op het plein van de Openbare
Dorpsschool. Als dank voor alle hulp in het afgelopen schooljaar waren
ouders, opa's, oma's en andere vrijwilligers uitgenodigd voor een feeste-
lijke brunch.

Starten kan tussen 18.30 en 19.00 van-
uit het Dorpscentrum, Raadhuisstraat

6, te Vorden. De routes zijn ongeveer
25 km lang en leiden over bekende en

onbekende paden. Opgeven kan vanaf
maandag 5 juli tussen 18.30 en 19.00 bij
het Dorpscentrum. Voor meer inlich-
tingen en informatie zie www.jong-gel-
re.nl of mail naar info@jong-gelre.nl.

Fietsvierdaagse Jong Gelre Vorden/Warnsveld
Vorden - Jong Gelre Vorden/Warnsveld organiseert van maandag 5 t/m
donderdag 8 juli a.s. haar jaarlijks terugkerende fiets vierdaagse.

De afgelopen jaren was de openings-
ceremonie altijd op de zaterdagmor-
gen voorafgaande aan het toernooi.
Om het speelschema meer ruimte te
geven is er voor gekozen de opening
een dag eerder te doen. Dat zal nu
gaan gebeuren op de vrijdagavond
op het Marktplein te Vorden. Daar
wordt het Wim Kuijper straatvoetbal-
toernooi gehouden met amateur-
teams uit de omgeving. De deelne-
mende teams zullen vervolgens on-
der begeleiding van de muziekkorp-
sen Concordia en Susum Corda van-
af de Zutphenseweg en de Stations-
weg naar het Marktplein toe komen
lopen. De officiële opening zal ge-
daan worden door burgemeester
Henk Aalderink. 

Zaterdagmorgen 21 augustus zal de
aftrap plaatsvinden van de eerste
poulewedstrijden. Dit jaar zijn de D
teams van Ajax en Feyenoord niet
aanwezig te Vorden, het toernooi
paste niet in het schema van de bei-

de clubs. Wel is er de toezegging van-
uit Amsterdam en Rotterdam om er
in 2011 weer bij te zijn in Vorden.
Landskampioen FC Twente en PSV
zijn wel aanwezig, evenals Vitesse.
Met thuisclub Vorden is dan het rij-
tje Nederlandse ploegen compleet.
Vitesse maakt haar opwachting na
een laatste deelname in 2003, en is
uitgenodigd vanwege een sterk sei-
zoen in de competitie. Uit het buiten-
land zijn er twee debutanten op het
toernooi, Olympic Marseille en Vil-
larreal CF. De organisatie is blij met
de komst van de subtopper uit Span-
je, Villarreal staat in Spanje bekend
om zijn opleiding. Met het team uit
Marseille staat er voor het eerst een
Franse naam op de toernooi affiche.
Winnaar 2009 Bayer 04 Leverkusen
komt de beker verdedigen, en Loko-
motiv Moskou, Lierse SK en West
Ham United maken het veld van tien
ploegen compleet. Lokomotiv Mos-
kou maakte in 2009 een goede in-
druk op het toernooi. Lierse SK was
winnaar in 2004, en is altijd een las-
tige tegenstander om van te winnen.
West Ham United viel vorig jaar op
het laatste moment in, en speelde
een goed toernooi. 

Tijdens het toernooi zal de arbitrage
volledig bestaan uit jonge talentvolle
scheidsrechters. De vier Nederlandse
scheidrechters en Craig Taylor uit
Engeland en Andreas Winkler uit
Duitsland zullen aangevuld worden
met assistent scheidsrechters van de
voetbalvereniging Vorden.

Franse kampioen 
op Wim Kuijpertoernooi
Vorden - Op 21 en 22 augustus zal
de voetbalvereniging Vorden het
twintigste Wim Kuijpertoernooi
voor D teams organiseren. Aan dit
lustrum toernooi zal voor het
eerst een team uit Frankrijk deel
gaan nemen. Kampioen Olympic
Marseille komt vrijdagmorgen 20
augustus in Vorden aan. Daarmee
is men ruim op tijd aanwezig
voor de opening van het toernooi,
dat gaat namelijk op de vrijdag-
avond plaats vinden.

Bij de traditionele volksspelen is wat
betreft het vogelschieten een tijds-
limiet gesteld. Zo vermeldt het pro-
gramma dat de prijsuitreiking om
22.00 uur zal plaatsvinden. Voor de
kinderen staat er o.m. een stoelendans

op het programma. Na afloop van de
spelen gaan de Deldenaren nog lang
niet naar huis. Dan wordt er met me-
dewerking van de band ‘Ach nee e’
nog een dansje gemaakt. 

Het bestuur van de Deldense buurtver-
eniging organiseert zondag 5 septem-
ber een speciale kindermiddag. 

Op vrijdag 29 oktober wordt er voor de
leden van de buurtvereniging een
‘spelletjesavond’ gehouden.

Buurtfeest Delden
Vorden - Vrijdagavond 2 juli staat
in het buurtschap Delden het tra-
ditionele buurtfeest op het pro-
gramma waarbij de organisatie
hoopt dat de feestgangers allemaal
in het Oranje zullen verschijnen.

Naast het tweejaarlijks prom-concert
(dat weer in 2011 aan de beurt is) krij-
gen we dit jaar een nieuwe activiteit
op het Marktplein in het eerste week-
end van september. Een dag rond het
thema “hoed”, een dag rondom Frida
Pelgrum die al vele jaren in haar eigen
hoedenatelier roem en complimenten
verzameld heeft. Nu zijn er in Vorden
vast wel creatieve mensen die ook een
leuk of origineel hoofddeksel kunnen
en willen maken. Er is in de komende
maanden genoeg inspiratie op te
doen.

In het buitenland als bescherming te-
gen de zon of kou, op schilderijen, af-
fiches of oude foto’s waar hoeden als
versiersel of onderscheidingsteken ge-
dragen worden. Er zijn zoveel materia-
len te gebruiken: vilt, fluweel, stro,
wol en als versiering b.v. bloemen, lin-
ten en veren. Hoeden dragen en ma-
ken is niet alleen een vrouwenzaak.
Ook veel mannen tooien zich bij gele-
genheden met een zonnehoed, een
cowboyhoed, een hoge hoed, strohoed
of vilthoed. Ook hen dagen we uit
“hem op te zetten”. Op 4 september
mag het resultaat getoond worden op
een gezellig Marktplein waar behalve
een catwalk voor de shows, ook mu-
ziek zal zijn, een terras, fotosessie en
kramen met creatieve activiteiten. 

Inlichtingen bij Cultuurfonds Vorden
op site www.cultuurfondsvorden.nl

Creativiteit centraal op
Vordense 'Hoedjesdag'
Vorden - Cultuurfonds Vorden
daagt Vorden uit om in de voetspo-
ren van haar bekendste hoeden-
maakster (Frida Pelgrum) te treden
en een eigen hoofddeksel te maken
en te showen op zaterdag 4 septem-
ber, hoedjesdag.

Op deze manier werd een ieder in de
gelegenheid gesteld te ervaren wat
een muziekvereniging zoal doet naast
de diverse buiten- optredens. Van deze
optredens kent iedereen de muziek
immers wel, maar wat wordt er op de
wekelijkse repetitie gedaan en hoe is
het om een instrument te bespelen?
Over de opkomst van de gelnteresseer-
den kon Concordia tevreden zijn, al
heeft de voetbalwedstrijd van ons
Oranje-elftal later op de avond , wel-
licht toch mensen thuis gehouden.
Nadat het orkest samen met de leer-
lingen enkele muziekstukken had ge-

speeld en dirigent Berjan Morsink eni-
ge uitleg had gegeven over een harmo-
nieorkest, was het de beurt aan het pu-
bliek om met het orkest mee te spelen.
Daarna konden er vragen aan de mu-
zikanten worden gesteld en uiteraard
instrumenten worden geprobeerd. 

Ook interesse om bij Concordia mu-
ziek te komen maken? Kijk dan op
www.concordiavorden.nl voor meer
informatie over de vereniging en de
opleidingen. Ook kan men hier de
contactgegevens vinden van de be-
stuursleden voor meer informatie of
opgave. Men kan ook gerust een kijkje
nemen op de wekelijkse repetitie. Elke
donderdagavond vanaf 19.30 uur in
het Dorpscentrum.

Openbare repetitie
Concordia
Vorden - Donderdag 24 juni hield
Concordia Vorden in het Dorpscen-
trum een openbare repetitie.

Iedere visser had een eigen krib om
te vissen. In totaal is er 17.560 gram
vis gevangen.

DE UITSLAG:
1. Rob Golstein 6360 gr.
2. Marcel Dekkers 2600 gr.
3. Michiel van Gijtenbeek 2240 gr.
4. Jan Groot Jebbink 1980 gr.
5. Jan Eggink 1740 gr.

De volgende wedstrijd is in de Ber-
kel te Lochem.

H.S.V 

de Snoekbaars
Vorden - Op woensdag avond
16 juni jl. is de 3de onderlinge
senioren wedstrijd gevist in de
IJssel.

Er deden 9 jeugdvissers aan mee.
Ditmaal gingen ze naar de Berkel te
Borculo. In totaal werden er 14 vis-
sen gevangen met een totale lengte
van 197 cm.

DE UITSLAG:
1. Thijs Eijkelkamp 3 stuks, 45 cm
2. Patrick Gr. Jebbink 3 stuks, 44 cm
3. Jorik Hissink 3 stuks, 42 cm
4. Sander Arfman 3 stuks, 40 cm
5. Rowin Burghout en 

Ronnie Peters 1 stuks 13 cm

De volgende wedstrijd is op 6 juli.

Vorden - Op dinsdag 22 juni jl. is
de 3de onderlinge jeugd wed-
strijd gevist.
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Drukwerk. Drukwerk is niet weg te
denken uit het dagelijkse leven van
nu: kranten, tijdschriften en boeken
worden gedrukt. Maar ook teksten op
glazen en informatie op bijvoorbeeld
een melkpak is drukwerk. De grafi-
sche industrie heeft een lange histo-
rie. In het Grafisch Museum in Zut-
phen zijn vele machines te bezichti-
gen. Vrijwilligers zijn aanwezig om
rondleidingen te verzorgen. Boven-
dien kunnen vakmensen de machines
in werking laten zien! De permanente
tentoonstelling die is ingericht, toont
de verschillende facetten van hand- en
machinezetten, drukken en boekbin-
den en de bijbehorende gereedschap-
pen, hulpmiddelen en drukvormen
die werden gebruikt. 

SCHILDERWORKSHOP
Om zelf aan de slag te kunnen met let-
ters, kan het Grafisch Museum een
schilderworkshop bieden. Met beel-
dend kunstenaar Sonja Brussen kun-
nen belangstellenden aan het werk.
Op papier, met acrylverf en met ge-
bruik van de oude houten letterstem-
pels van het museum, kunnen fraaie
schilderijen worden gemaakt. 
Sonja Brussen is vrijwilliger van het
Grafisch Museum en werd gelnspi-
reerd door het museum en zijn letters.
Een aantal van haar werken zijn tij-
dens de workshop te zien. 

KANTKLOSSEN
Een ambacht dat, net als drukwerk, al
heel oud is, is het kantklossen. Waar
kant exact vandaan komt, kan nie-
mand met zekerheid zeggen. Vermoed
wordt dat het of in Vlaanderen of in
Italië is ontstaan, in een periode van
nauwe culturele samenwerking tus-
sen beide landen. In het Grafisch Mu-
seum is een tentoonstelling ingericht
van gekantklost werk van mevrouw
Riek van Houte uit Hengelo Gld. Zij
heeft jarenlange ervaring met kant-
klossen en volgde vele cursussen. De
resultaten hiervan, onder andere het
Brug’s Bloemwerk, Torchon en het
veelkleurig vrije werk is te zien in het
Grafisch Museum. Mevrouw van Hou-
te geeft een demonstratie, maar diege-
ne die dat wil kan ook zelf ervaren hoe
het kantklossen in zijn werk gaat. Op
een speciaal kloskussen is alvast een
beginnetje gemaakt. 

KALLIGRAFEREN
Tijdens de workshop kalligraferen
krijgen belangstellenden de gelegen-
heid zich te verdiepen in de kunst van
het schoonschrift. De term komt uit
het Grieks: kalos is mooi en grafein is
schrijven. Het werd aanvankelijk uit-
gevoerd door Romeinse slaven en later
door monniken. Door de boekdruk-
kunst werd deze ambacht overbodig,
maar beleefde een herleving eerst als

hobby en vervolgens als zelfstandige
kunstvorm. Tijdens de workshop wor-
den met speciale pennen zelf teksten
en letters uitgewerkt. 
Het Grafisch Museum Zutphen, Kerk-

hof 16, 7201 DM Zutphen is op woens-
dag, donderdag en vrijdag geopend
van 13.00-16.30 uur, op zaterdag van
11.00-15.00 uur. Groepen kunnen op
aanvraag ook buiten de gewone ope-

ningstijden afspreken. 
Tel. (0575) 54 23 29, email 
grafischmuseumzutphen@planet.nl
Meer informatie staat op 
www.grafisch-museum.nl

Activiteiten bij het Grafisch Museum Zutphen

Druk- en schrijfwerk, verf & klosjes

Zutphen - In het Grafisch Museum Zutphen aan de Kerkhof 16 zijn tal van
oude machines, gereedschappen, materialen en producten te bezichtigen,
die betrekking hebben op de grafische industrie en de grafische ambach-
ten. Naast het bekijken van deze collectie is het voor groepen mogelijk om
aan extra activiteiten deel te nemen, zoals schilderen, kalligraferen en
kantklossen.

De drukpers wordt hier door een bezoekster bediend, onder leiding van de deskundige.
Sonja Brussen (m.) laat op papier, met acrylverf en oude houten letterstempels van het museum, fraaie schilderijen
maken.

Riek van Houte demonstreert het kantklossen.

Hendrik Christiaan van der Houven
van Oordt deed op meerdere fronten
van zich spreken en mag best in het
rijtje van Bronckhorster VIP’s opgeno-

men worden. Zijn vader, Hendrik van
Oordt, bezat in het Gelderse Hengelo
een aantal boerderijen. Hendrik Chris-
tiaan van der Houven van Oordt ves-
tigde zich na zijn huwelijk in 1859 als
landbouwer op een ervan, de buiten-
plaats Het Stapelbroek. De oudste ver-
melding van deze afgebroken buiten-
plaats in Varssel stamt uit 1612 als ‘Sta-
pelbroeck off ‘t Joikinck’. In de perio-
de dat Hendrik Christiaan van der
Houven van Oordt er ging wonen be-
droeg de oppervlakte 72 morgens en
484 roeden. Achter Het Stapelbroek
waren een viertal trapeze vormige per-
celen aangelegd, waarvan 1 met een
ronde vijver. Twee percelen waren
voorzien van symetrisch geplante ha-
gen, die op het eerste gezicht lijken op
een doolhof. De nieuwe bewoner van
Het Stapelbroek was ‘Landbouwkun-
dige, Grondbezitter, Steenfabrikant en
Bestuurder’ en werd geboren in Rot-
terdam op 11 januari 1837 als zoon

van Hendrik van Oordt, suikerraffina-
deur te Rotterdam, en Elizabeth van
der Houven. In 1854 werd hem bij Ko-
ninklijk Besluit toegestaan de ge-
slachtsnaam van zijn moeder aan de
zijne toe te voegen. Hij trouwde in Am-
sterdam op 13 mei 1859 met Louise
Victoire van Houten, een notarisdoch-
ter uit Amsterdam. Uit dit huwelijk
zijn zes kinderen geboren. Van der
Houven van Oordt overleed op 15 april
1901 te Arnhem. Hendrik Christiaans
eerste interesse ging uit naar de land-
bouw. Waarschijnlijk heeft hij een op-
leiding gevolgd aan het Instituut voor
de Landbouw te Hengelo (Gld.). Vol-
gens een artikel van zijn hand uit 1856
in De Boerengoudmijn was deze
school, in 1849 opgericht door Adria-
nus de Stoppelaar, “eene particuliere
inrigting, om jongelieden uit den be-
schaafden stand tot landbouwers op te
leiden”. In 1858 werd de school ver-
plaatst naar het landgoed Buitenzorg

te Heerde, dat eigendom was van
H.W.A. van Oordt, een familielid van
Hendrik Christiaan. Intussen was Van
der Houven van Oordt in 1879 verko-
zen tot lid van de Provinciale Staten
van Gelderland. In 1883 werd hij lid
van het College van Gedeputeerde Sta-
ten, welke functie hij tot zijn dood in
1901 heeft bekleed. Ook heeft hij in
1897 in het district Apeldoorn nog
kandidaat gestaan voor de Tweede Ka-
mer, maar hij werd niet gekozen. Van
der Houven van Oordt werd in 1893
benoemd tot ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. Op 15 april 1901
overleed hij in Arnhem en werd daar
op 19 april op de begraafplaats Mosco-
va begraven. Bij zijn begrafenis waren
volgens de krantenberichten veel be-
langstellenden uit het hele land aan-
wezig en werd onder anderen het
woord gevoerd door de Commissaris
der Koningin en door de Hoofdinspec-
teur van Rijkswaterstaat namens het

Zuiderzeecomité, waarvan hij sinds de
oprichting in 1886 secretaris was. Van
der Houven van Oordt stierf na een
zeer actief leven in wezen failliet: in
1906 moesten zijn crediteuren, onder
wie veel familieleden, genoegen ne-
men met een heel klein deel van hun
vorderingen. Wilt u reageren op deze
rubriek of wilt u een oude foto of een
verhaal uit de gemeente Bronckhorst
beschikbaar stellen? Ik zou ook graag
meer willen weten over het Instituut
voor de Landbouw te Hengelo (Gld.).
Stuur of mail uw reactie dan naar
Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH te
Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (140)
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Na jarenlang te hebben rondgetoerd
als ‘The Jailshakers’ en dankzij gratie
van de Koningin, kan de band onder
de naam ‘Tailshakers’ met een blanco
strafblad verder. De band bewerken
het hele land met swingende Rock &
Roll. Met ‘pompend pianospel, gillen-
de gitaarsolo’s, bevende basklanken

en daverend drumwerk’ zorgt de band
voor een weergaloze Rock & Roll show,
wanneer en waar u maar wilt. Bij voor-
baat excuses aan de buurt voor lekke-
re muziek van o.a. Jerry Lee Lewis,
Chuck Berry, Carl Perkins en Brian Set-
zer. Het merendeel van de huidige
bandleden speelt al samen sinds 1995.

U kunt de uitzendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen
(er wordt geen entreegeld gevraagd) of
beluisteren via Radio Ideaal en de live-
stream website Radio Ideaal. 

Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Tailshakers op podium bij
LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 30 juni zal de band ‘The Tailshakers’ tussen
20.00 en 22.00 uur een aantal nummers live spelen in het programma-
live@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitge-
zonden.

Deze dag stond in het teken van twee
goede doelen: het KNGF, deze organi-
satie zorgt voor het opleiden van blin-

de geleide honden en Energy4All, zij
zetten zich in voor kinderen met een
energiestofwisselingsziekte. 

Deelnemers konden meedoen aan ver-
schillende activiteiten waaronder een
Yoga les, BodyBalance les, RPM/Spin-
ning marathon en als afsluiter het
Zumba event. De opbrengst van deze
dag was ruim 600 euro.

Sportcentrum AeroFitt Zutphen

Summer Event

Zutphen - Op zondag 13 juni organiseerde Sportcentrum AeroFitt Zut-
phen een Summer Event aan het meer bij Bronsbergen.

Summer event voor het goede doel.

Antoine Peters: "Popartiesten dragen
steeds meer designerkleding. Hier-
door zien sommige videoclips eruit
als een complete modeshow. Denk
aan Kylie Minogue, Beyonce of Lady
Gaga. Daarnaast beginnen sommigen
ook nog eens eigen kledinglijn. Ik
vond het een mooi idee om mij deze
tendens toe te eigenen en nu eens om
te draaien! De modeontwerper met
een modecollectie, die een popliedje
en een videoclip maakt! En ja, ik doe
zelfs wat vocalen!" De track is gecreë-
erd in productionele samenwerking
met Rimer London, bekend van Lele
en Comtron. En Peters, die al eerder
de wereld verraste met zijn reizende
2-persoons trui en zijn conceptueel
doordachte presentaties en collecties,
belooft dat ook de collectie en wijze
van presentatie geheel in lijn met de
popsong en popvideo zullen zijn. 

Over ANTOINE PETERS 
De geboren en getogen Achterhoeker
studeerde aan de kunstacademie te
Arnhem, volgde daar ook de master-
opleiding en heeft werkervaring bij
Viktor & Rolf. De nu reeds al jaren in
Amsterdam woonachtige fanatieke
voetballer weet sindsdien met zijn
op populaire cultuur gelnspireerde
ontwerpen de weg te vinden tot ver
buiten de landsgrenzen. Zo is Peters
opgenomen in het boek "100 New Fa-
shion Designers" door Hywel Davies,
waarin 's werelds 100 meest innova-
tieve jonge ontwerpers worden ge-
portretteerd. Tevens had Antoine Pe-
ters de eer het kostuum voor de me-
dewerkers van de recente Arnhem
Mode Biënnale te mogen ontwerpen.

Peters' werk staat bekend om zijn
conceptuele, gelaagde en innovatie-
ve stijl welke wordt geloofd om het
optimisme, de speelsheid en vernieu-
wende vorm van elegantie. Serieuze-
re zaken worden op luchtige wijze
gebracht, waardoor er een nieuw on-
bevooroordeeld perspectief ontstaat.
Een luchtigheid die hij brengt mid-
dels concept, maar ook letterlijk in
de kleding zelf. ANTOINE PETERS on-
derscheidt zich middels 'one size fits
all elegantie'. Het beste uit beide we-
relden van 'casual' en 'sophisticati-
on'. ANTOINE PETERS staat voor een
glimlach. www.antoinepeters.com

Modeontwerper Antoine
Peters tekent platendeal
Vorden - Geïnspireerd door de de-
signerkleding dragende Lady Ga-
ga's van deze wereld zal Antoine
Peters als eerste modeontwerper
ter wereld zijn nieuwe collectie
aan de wereld presenteren mid-
dels een heuse 'popvideo' met
'popsong' welke wordt uitge-
bracht bij Dox Records, bekend
van Giovanca en Wouter Hamel.
Niet eerder presenteerde een mo-
deontwerper zijn collectie op de-
ze manier.

In de categorie Amateurs B stonden
namens de RTV Peter Makkink uit
Hengelo en Martin Weijers uit ́ s-Heer-
enberg aan de start. Makkink, die te-
vens de organisatie van het wielereve-
nement voor zijn rekening nam, reed
een sterke wedstrijd en was veelvuldig
in de voorste gelederen van het pelo-
ton te zien. Hij miste echter de slag
toen er zich een kopgroep van vier
renners vormde. Het kwartet wist het
peloton voor te blijven. 
Arnout Hurenkamp uit Enschede
kwam als eerste over de eindstreep,
voor Nijmegenaar Hermi Beute en
Ronny Essink uit Ruurlo. Makkink
wist op een zeer verdienstelijke zes-
tiende plaats te eindigen. Ook Weijers,
die vooral in de slotfase van de koers
een sterke indruk maakte, eindigde in
het peloton. In de gecombineerde
wedstrijd voor Amateurs A en Junio-
ren vertegenwoordigden Reynold
Harmsen uit Lochem en Martijn Ver-
steege uit Hengelo het rood-geel van
RTV Vierakker-Wichmond. Een hoog
tempo zorgde ervoor dat veel renners
het peloton niet meer konden bijbe-
nen. Harmsen hield echter goed stand
in het peloton. Halverwege de wed-
strijd ontsnapten negen renners uit
het peloton. Marcel Beumer uit Ede
reed vervolgens uit deze kopgroep weg

en wist zijn voorsprong nipt tot de fi-
nish te behouden. Martin Bekking uit
Apeldoorn werd tweede en Marcel Al-
ma uit Harskamp mocht als derde
mee op het podium. 

KAMPIOENSCHAP
Ook buiten Vorden waren er afgelo-
pen weekend diverse RTV´ers actief.
Voor Rens te Stroet uit Keijenborg
stond zaterdag het Nederlands Kampi-
oenschap voor Beloften op het pro-
gramma. Te Stroet reed in de Limburg-
se heuvels een goede wedstrijd, maar
kon niet meestrijden om de kampi-
oenstrui. Hij eindigde uiteindelijk als
zeventigste in het peloton. Zijn plaats-
genoot Joost Berentsen reed voor de
ploeg Achterhoek 2000 een etappe-
koers voor junioren in het Brabantse
Bladel. Berentsen wist de drie zware
etappes en de tijdrit tot een goed ein-
de te brengen. Ook Simon Bargeman
en Felix Wolbert reden in Bladel. Zij
namen hier deel aan een criterium in
de categorie Elite/Beloften. Bargeman
koos meerdere malen de aanval, maar
zijn strijdlust werd niet beloond. Na-
dat enkele renners waren weggereden
uit het peloton, zette hij samen met
ploeggenoot Wolbert de achtervolging
in. Bargeman kon even later met een
groep van zeventien renners mee-
springen en eindigde uiteindelijk op
een 27e plaats. De renner uit Vorden
was gematigd tevreden met dit resul-
taat. ̈ Ik had eigenlijk het gevoel dat er
meer in zat¨, sprak hij na afloop van
de koers. Wolbert eindigde de wed-
strijd in het peloton.

Hitte zorgt voor 
zware wielerronde
Vorden - Het warme weer zorgde
afgelopen zondag voor een zware
editie van de Wielerronde van Vor-
den. Organisator RTV Vierakker-
Wichmond sprak na afloop van
een ´succesvol evenement´.

Sindy Schepers begon 2002 als partyca-
tering. Door de jaren heen is het bedrijf
aan de Broekweg in het buitengebied
van Hengelo enorm gegroeid. Acht jaar
geleden is Sindy alleen begonnen en
nu werken er 28 mensen waarvan veel
parttimers en chauffeurs. 

’s Middags zijn acht bestelauto’s op de
weg voor acht routes die samen twee-
honderd maaltijden bezorgen. ’s
Avonds wordt er meestal één route ge-
reden. “We bezorgen nu in de hele ge-
meente Bronckhorst en in Doetin-
chem. We willen de maaltijdenservice

nu ook aanbieden in Ruurlo en Warns-
veld en in de omgeving van Leesten”,
zegt Sindy. Klanten kunnen dagelijks
kiezen uit twee menu’s. Bij Sindy’s Ca-
tering wordt vers gekookt en gewerkt
volgens de norm HACCP (hygiëne en
voedselveiligheid). De laatste jaren zijn
de werkzaamheden uitgebreid. Het
werk is te verdelen in de maaltijdenser-
vice, partycatering en bedrijfscatering.
Bij partycatering kan het gaan om al-
lerlei soorten feesten: verjaardagen,

buurtfeesten maar ook grote evene-
menten. Sindy’s Catering kan bij een
activiteit de hele organisatie verzorgen
met hapjes, buffetten, barbecues of
ontbijt maar ook een gedeelte ervan.
Bij bedrijfscatering kan het Hengelose
bedrijf onder meer recepties, jubilea,
lunches en overwerkmaaltijden verzor-
gen.  Door uitbreiding van werkzaam-
heden is de taak van Sindy ook anders
geworden. “Ik moet nu veel meer rege-
len en zit meer op kantoor als in de be-

ginjaren. Het wordt steeds meer aan-
sturen, het managen”, zegt ze opge-
wekt. “Nu kom ik ook meer toe aan an-
dere dingen die ik kan oppakken. Maar
belangrijk vind ik de betrokkenheid,
persoonlijk contact en klantvrien-
delijkheid. Dat is kenmerkend van het
bedrijf en dat moet ook zo blijven. 
Sindy’s Catering is gevestigd aan de
Broekweg 5 in Hengelo. 
Tel. 0575-464532. Mobiel: 06-12119624. 
Website: http://www.sindyscatering.nl

Nu ook in Ruurlo en Warnsveld

Sindy's Catering bezorgt verse maaltijden
Hengelo - Al jaren bezorgt Sindy’s Catering verse maaltijden voor ouderen,
alleenstaanden of voor tijdelijke klanten die uit het ziekenhuis komen. Het
Hengelose bedrijf is actief in de gemeente Bronckhorst en Doetinchem,
maar gaat de bezorgroutes nu ook uitbreiden met Ruurlo en Warnsveld.



Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 26 van
28 juni t/m 3 juli 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN
Gelukkig!!! Albert Heijn blijft gewoon Albert Heijn!

H E N G E L O
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BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

I.v.m. vakantie zijn wij gesloten van 16-7 t/m 27-07.

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

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

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

HENGELO GLD  vr.pr. q 229.000,- k.k.

Kerkekamp 41 - UITSTEKEND ONDERHOUDEN HOEKWONING 
met oprit en tuinberging. Sanitair en keuken vernieuwd ± 2004.
Bwjr. ± 1971. Inh. ± 400 m³. Perceelsopp. 169 m². Volledig v.v.
dubbel glas en dakisolatie. Woonkeuken v.v. rolluiken. Woon-
kamer, keuken en hal v.v. massief eiken vloerdelen. Verdieping 
grotendeels v.v. laminaatvloeren. Onderhoudsvriendelijke 
achtertuin op het westen. Het betreft een zeer verzorgd geheel!

NIEU
W 
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www.wrij.nl

Ontwerp-lozingsvergunning 
en Keurontheffing 
NV Nederlandse Gasunie

BEKENDMAKING

Waterschap Rijn en IJssel heeft een aanvraag ontvangen van NV Nederlandse Gasunie te 
Groningen. Het bedrijf vraagt de volgende vergunning en ontheffing aan in verband met 
de aanleg van een nieuwe hoofdaardgastransportleiding op het tracé Angerlo-Ommen:
• een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Keur 

voor de watergangen / waterhuishouding voor het op oppervlaktewater lozen van 
bronneringswater. Het bronneringswater is afkomstig van de grondwateronttrekkingen 
ten behoeve van de aanleg van de nieuwe hoofdaardgastransportleiding en wordt 
geloosd op diverse oppervlaktewateren in het beheersgebied van het waterschap;

• een ontheffing op grond van de Keur voor de watergangen / waterhuishouding voor 
het kruisen van de hoofdaardgastransportleiding met diverse watergangen in het 
beheersgebied van het waterschap.

Waterschap Rijn en IJssel is van plan deze vergunning en ontheffing te verlenen.

Ontwerpen inzien?
U kunt de ontwerpen en overige stukken die van belang zijn van 1 juli 2010 tot en 
met 11 augustus 2010 op de volgende plaatsen inzien:
• het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem. Wilt u de 

stukken buiten kantooruren inzien? Maakt u dan een telefonische afspraak; 
• bij de publieksbalie in het gemeentehuis van de gemeente Lochem, Markt 3 in 

Lochem, op werkdagen van 8.00 tot 13.00 en donderdag tot 20.00 uur;
• de gemeente Zutphen op de afdeling Milieu van de Sector Ruimte, Waterstraat 33, 

Zutphen op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 
8.30 tot 12.30 uur;

• het gemeentehuis van de gemeente Bronckhorst, Raadhuisstraat 20 en het gemeente-
kantoor, Banninkstraat 24a in Hengelo. De openingtijden zijn werkdagen van 8.30 tot 
15.00 uur, vrijdag tot 12:30 uur en het gemeentehuis op donderdag tot 19.30 uur;

• het stadhuis van de gemeente Doesburg, Philip Gastelaarsstraat 2 in Doesburg, van 
maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 14.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 
uur. Tevens kunt u de stukken inzien op maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur;

• het gemeentehuis van Zevenaar (balie Ruimte), Raadhuisplein 1 in Zevenaar op 
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en woensdag van 18.00 tot 
19.30 uur.

Zienswijze naar voren brengen?
Uw zienswijze over de ontwerpen kunt u schriftelijk of mondeling naar voren brengen 
tot en met 11 augustus 2010. U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf 
en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. 
Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met 
de unit Vergunningverlening en Handhaving.

Meer informatie?
Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving:
mevrouw C. Kuijvenhoven, telefoon (0314) 369 767 of de heer R. Nijhof, 
telefoon (0314) 369 764. 

Ontvang nu bij uw boeking 

een prachtige strandtas kado.

VakantieXperts Avanti

Stationsstraat 7 • 7021 CJ Zelhem

Tel. 0314 626 171

www.zelhem.vakantiexperts.nl

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

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

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

In verband met vakantie is 
ons kantoor in Hengelo Gld. van 
5 juli t/m 16 juli 2010 gesloten.

Voor al uw zaken kunt u contact opnemen met 
ons kantoor in Zelhem. Telefoon 0314 62 42 15.



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

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

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

en Bestuurszaken), Recreatie en toeris-

me, Voorlichting/communicatie en

promotie, Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke orde-

ning, Financien en belastingen, Afval en

milieu, Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken

(dienstverlening), Informatisering en

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), Wegen

en groen, Verkeer en vervoer, Werk,

inkomen en zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisa-

tie, Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

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

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 5
Nr. 26, 29 juni 2010

De gemeente start na de zomer met
de herinrichting van de openbare
ruimte rondom de kerk in Hengelo.
Het 'rondje om de kerk' is één van
de concrete uitvoeringen van het
eind 2009 door de gemeenteraad
vastgestelde Masterplan Hengelo
Centrum. 

Het centrum van Hengelo krijgt hier-
mee een kwaliteitsverbetering. De
groene ruimte rondom de kerk blijft
behouden. Aan de noordzijde van de
kerk komt een plein dat gebruikt kan
worden als verblijfsgebied en par-
keerruimte. Hier bestaat tevens de
mogelijkheid terrassen te realiseren.
De gemeente koos in goed overleg
met de ondernemers, kerkbestuur
en Dorpsbelang Hengelo voor deze
invulling. Een invulling met extra
terrasruimte langs de Spalstraat
ten koste van de huidige parkeer-
plaatsen, wordt door ondernemers
niet als gewenst gezien. Ook zien zij
op dit moment geen mogelijkheden
om dit terras te exploiteren. Voor de
inrichting van het plein gebruiken
we hetzelfde materiaal als in de
Spalstraat en Banninkstraat. De
gemeente en Dorpsbelang hebben
afgesproken dat indien hieraan in de
toekomst wel behoefte is zij de mo-

gelijkheden serieus bekijken.
Dorpsbelang Hengelo is voorstander
van een voortvarende uitvoering van
het Masterplan Hengelo Centrum. 

Aanpassing rijbaan Spalstraat
De gemeente is van plan de rijbaan
in de Spalstraat aan te passen. Veel
gebruikers ervaren deze weg als on-
plezierig en gevaarlijk. In de Raad-
huisstraat wordt een vergroting van

de capaciteit van de riolering gere-
aliseerd. Dit is nodig in verband met
de regenwateroverlast aan de Snet-
lageweg. Voor het oude gemeente-
huis zullen enkele tijdelijke parkeer-
vakken komen. Een definitieve invul-
ling van dit deel wordt in een volgen-
de fase opgestart. Parkeren in het
hele centrum is straks uitsluitend
toegestaan in de daarvoor aangedui-
de vakken. 

Reconstructie Kervelseweg 
Gelijktijdig met de werkzaamheden
in het centrum wordt ook de Kervel-
seweg gereconstrueerd. In de Ker-
velseweg komt een regenwaterriool,
dat dient als overstortleiding van het
regenwaterriool in de Raadhuis-
straat naar de sloot langs de provin-
ciale weg. Dit betekent dat regen-
water dat op de straat valt, rechtst-
reeks in de bodem terecht komt.

In het voorjaar konden belangstel-
lenden inspreken op de concept-
plannen. Dit leverde verschillende
reacties op (o.a. ten aanzien van de
verkeersveiligheid in de Spalstraat).
Deze zijn opgenomen in een reactie-
nota die nu is vastgesteld. In de zo-
mer start de aanbesteding van de
werkzaamheden. Na de zomerva-
kantie zal de aannemer bekend zijn.
Hierna volgt meer informatie over
werkwijze, fasering en planning. In
het voormalige gemeentehuis aan
de Raadhuisstraat komt een infor-
matieruimte. Deze ruimte wordt na
de bouwvak gedurende een spreek-
uur bemand. Ondernemers en inwo-
ners kunnen hier straks terecht met
vragen over de realisatie.

Ontwikkeling centrum Hengelo start na zomer
Herinrichting openbare ruimte rondom kerk krijgt vorm

Binnen onze gemeente ligt op na-
genoeg alle locaties een zoge-
naamd gescheiden rioolstelsel.
Praktisch betekent dit dat er onder
elke straat twee buizen liggen; een
vuilwaterstelsel voor het huis-
houdelijke afvalwater uit de huizen
en een regenwaterstelsel voor het
regenwater dat op de daken en op
straat valt. Het afvalwater wordt
afgevoerd naar de afvalwaterzuive-
ring van het waterschap en het
regenwater naar de dichtstbijzijnde
beek. 

Onderzoek
Onlangs constateerden wij dat in
sommige beken na neerslag de
resten van huishoudelijk afval-
water dreef. Kennelijk zijn sommige
huizen per ongeluk met hun afval-
water op het regenwaterstelsel
aangesloten. Om te achterhalen
welke huizen dit zijn, hebben wij
de afgelopen maand in de kern van
Zelhem en op het industrieterrein
in Hengelo temperatuurmetingen
verricht. Hiervoor is zowel in Zel-
hem als Hengelo eerst een glas-

vezelkabel van bijna twee
kilometer in het regenwa-
terriool getrokken. Vervol-
gens is met een speciale
computer gedurende een
week elke 30 seconden op
elke locatie in het riool de
temperatuur gemeten.
Doordat het huishoudelijk
afvalwater (vaatwasser,
douche e.d.) warmer is dan
het in het riool aanwezige
water, wordt de glasvezel-
kabel op die locatie in het

riool verwarmd. Omdat de appara-
tuur de locatie, tijdstip en tempera-
tuur van alle lozingen registreert,
zien wij waar de fout aangesloten
woningen zich bevinden.

In totaal zijn in Zelhem acht en in
Hengelo zes locaties gevonden.
Deze zogenaamde 'foutieve aan-
sluitingen' belasten het regenwa-
terstelsel dag in dag uit met ver-
ontreinigende stoffen als faeces,
E-coli bacteriën, resten van medi-
cijnen en schoonmaakmiddelen
als bleekmiddel etc. Bij neerslag
stroomt dit vuile water dan uit het
regenwaterstelsel de beken en
sloten in. 
In Zelhem zijn wij inmiddels begon-
nen met het herstellen van de fou-
tieve aansluitingen. De aansluitin-
gen in Hengelo volgen zo spoedig
mogelijk.

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaam-
heden, neem dan contact op met
Marco Bremer van de gemeente,
tel. (0575) - 75 02 50.

Opzoeken foutieve rioolaansluitingen

Computeruitdraai rioolonderzoek

Een dezer dagen ligt hij bij u in de
bus: de spiksplinternieuwe gemeen-
tegids Bronckhorst 2010/2012. Een
kleurrijke en handige wegwijzer voor
alle inwoners van de gemeente.
Zoals u gewend bent, staat ook de
nieuwe gids weer boordevol infor-
matie over verenigingen, scholen,
stichtingen, bedrijven en instellingen
in Bronckhorst. Daarnaast bevat de
gids vanzelfsprekend de nodige
informatie over het gemeentebestuur,
de ambtelijke organisatie, onze wijze
van dienstverlenen en de producten
en diensten die wij verstrekken. Ook
is er aandacht voor de geschiedenis
en bezienswaardigheden van de
plaatsen die Bronckhorst vormen,
onze trouwmoge-
lijkheden etc. 

Let op
Het kan zijn dat de
gegevens van uw
vereniging of in-
stantie onlangs 
zijn gewijzigd of
binnenkort veran-
deren. U kunt dan
het reactieformu-
lier in de gemeen-
tegids invullen en
rechtstreeks toe-
sturen aan FMR-
producties, de uit-
gever van de gids. 
Op de website van
de gemeente vindt
u de digitale ge-
meentegids met
alle gegevens van
verenigingen en
instanties inclusief

een handige routewijzer. Deze gege-
vens worden door FMR-producties
bijgehouden en zeer regelmatig
ververst. Uw vereniging kan dan
binnenkort wel met de juiste, nieuwe
gegevens op de website  van de ge-
meente staan. 

De gemeentegids wordt huis aan
huis bezorgd. Let op: hij kan mee-
gestuurd zijn met meerdere folders!
Inwoners met een ja/nee adres-
sticker ontvangen de gemeentegids
wel in de bus. Inwoners met een
nee/nee sticker niet. Zij kunnen deze
binnenkort afhalen bij de publieks-
balie in het gemeentehuis. 
Hierover informeren wij u later nog.

Nieuwe gemeentegids Bronckhorst
2010/2012 binnenkort uit!

Gemeentegids
medio 2010 - medio 2012



De maanden juli en
augustus staan bij
de brandweer
Bronckhorst in het
teken van de actie
Wichelroede. Gedu-
rende deze periode

gaan de brandweervrijwilligers op
zoek naar defecte of moeilijk bereik-
bare bluswatervoorzieningen. Niet
alleen de brandkranen bij u in de
straat, maar ook de speciaal ge-
boorde putten in het buitengebied
worden gecontroleerd. In geval van
brand moeten deze voorzieningen
snel kunnen worden gevonden en
gebruikt. In de praktijk blijkt echter
de toegankelijkheid soms te wensen
over te laten. De putten of kranen
zijn bijvoorbeeld onder het zand ver-
dwenen of geheel begroeid. 

Voor deze 'Wichelroede' actie doet
de brandweer ook een beroep op uw
locale kennis. Weet u een verzakte
of slecht aangegeven put of stuk-
gereden brandkraan? Of is een aan-
wijspaaltje verdwenen? Laat het ons

weten. Of wellicht heeft u zelf nog
een te gebruiken puls of put bij uw
woning of bedrijf. Tip ons via (0575)
75 02 50 of via e-mail
brandweer@bronckhorst.nl. Voor
meer informatie kunt u terecht op
www.brandweerbronckhorst.nl. 

Goede bluswatervoorzieningen
in Bronckhorst, ook in uw
belang!

Brandweer Bronckhorst start actie
'Wichelroede'

In Zelhem zijn twee scholen voor
openbaar basisonderwijs, de Schil-
dersoordschool en de Jan Ligthart-
school. Beide scholen vallen onder
stichting IJsselgraaf en werken
nauw samen. Onlangs diende IJssel-
graaf bij de gemeente het verzoek in
om de Schildersoordschool op te
heffen, omdat het aantal leerlingen
de laatste jaren behoorlijk is afge-
nomen. Volgens IJsselgraaf gaat
dit ten koste van de kwaliteit van
het onderwijs. In Zelhem blijft het
openbaar onderwijs aanwezig op

de Jan Ligthartschool. Het is de
bedoeling de lagere groepen te
vestigen op de locatie van de huidige
Jan Ligthartschool en de boven-
bouwgroepen op de locatie van de
huidige Schildersoordschool. 

De medezeggenschapsraden van
beide scholen zijn positief over het
plan en de gemeente stimuleert
scholen vanuit onder andere
financieel en efficiëntie oogpunt
om gecombineerde huisvesting te
realiseren. Door de plannen zou
een deel van de Schildersoordschool
in gebruik blijven voor de lessen.
Een deel kan door derden in gebruik
worden genomen.

B en w gingen vorige week akkoord
met het plan om de Schildersoord-
school op te heffen en vragen de
raad hier ook mee in te stemmen.
De raad bespreekt het plan in sep-
tember.

B en w vragen raad 
Zelhemse Schildersoordschool 
op verzoek van IJsselgraaf op te heffen

De gemeente heeft het beleid voor
het verbranden van afvalstoffen on-
langs aangepast. Door de aanpas-
sing kunnen we de aanvragen voor
het verbranden van afvalstoffen ef-
ficiënter afhandelen. De aanvrager
krijgt meer speling bij het gebruik
maken van de ontheffing, wat han-
dig is in geval van slechte weer-
somstandigheden. Afgelopen jaren
kwam het vaak voor dat inwoners
hierdoor na afloop van de genoem-
de stookperiode in de ontheffing,
verlenging van de ontheffing moes-
ten aanvragen. Om deze extra stap
voor de inwoners zo veel mogelijk
te voorkomen, verruimen we de
stookperiode. Door een verzoek om
ontheffing digitaal in te dienen kan
de ontheffing ook direct digitaal

worden verstrekt. Daar komt bij
dat voor het in behandeling nemen
van een verzoek geen leges meer
betaald hoeven worden. 

Landschapsbeheer
Het verbranden van afvalstoffen is
verboden. Alleen onder enkele
voorwaarden kan de gemeente het
toestaan door een ontheffing te
verlenen. Onder andere voor land-
schappelijk onderhoud in het bui-
tengebied. Het gaat dan om land-
schappelijke elementen als bomen
en struiken (solitair of in de vorm
van een singel/houtwal die bijvoor-
beeld landerijen omgrenzen)
die geen onderdeel uitmaken van
tuinen of de grenzen daarvan. Het
is voor ons belangrijk dat het bui-

tengebied aantrekkelijk blijft. Het
onderhouden van landschappelijke
elementen speelt daarbij een
belangrijke rol. Om de bewoners
van het buitengebied hierbij te
betrekken, willen wij zo eenvoudig
mogelijke afvoermogelijkheden
van snoeihout voor deze groep
inwoners (via de stookontheffing).
Op dit moment bestaan er naast
het verbranden nog geen goede
alternatieven die kostentechnisch
interessanter zijn. Verder helpt een
snelle ontheffing voor verbranding
van snoeihout uit het buitengebied
bij het bestrijden van besmettelijke
ziekten in bomen en struiken. 

Snoei- en groenafval
Het verbranden van hout, snoeihout
en takken afkomstig uit tuinonder-
houd in het buitengebied, bebouwde
kom of binnen een inrichting op
grond van de Wet milieubeheer,
valt niet onder deze versoepelde
aanpassing van het beleid. Dit groen-
afval moet u afvoeren (container,
milieustraat) of verwerken in een
composthoop. Voor meer informa-
tie over ons stookbeleid zie ook de
rubriek Openbare bekendmakingen
onder Gemeentelijke regelgeving
algemeen.

Gemeente past beleid verbranden afvalstoffen aan
Meer speling bij stookontheffing en geen leges meer

Op 10 en 11 juli kom je ogen en oren
te kort. Op landgoed Zelle staat de
passie voor het landschap centraal
tijdens het landschapsweekend
De Graafschap. Iedereen die woont,
werkt of vakantie viert in De Graaf-
schap is welkom! 

Landschapsweekend De Graaf-
schap is een activiteit van de
gemeente Bronckhorst, NPO,
landgoed Zelle, Sheep Dog Trials,
't Onderholt en Nationaal Landschap
De Graafschap. Al deze organisa-
ties delen graag hun passie voor

het landschap met u. Daarom heb-
ben zij een veelzijdig programma
ontwikkeld. Dat deden ze samen
met Landschapsbeheer Gelderland,
de VVV Bronckhorst, Natuurmonu-
menten en talloze lokale verenigin-
gen, organisaties, actieve onder-
nemers en vrijwilligers.

Op www.nationaallandschapde-
graafschap.nl leest u meer over
wat een Nationaal Landschap is en
wat er tijdens het weekend te doen
is. Dit is maar een tipje van de slui-
er: internationale wedstrijden
schapendrijven (een absolute
topattractie in ons gebied), een
houtverwerkingsstraat waarin u
ziet hoe het werkt van boom tot
product, streekproducten, veel
stands en demonstraties van alles
wat met het landschap te maken
heeft. Ontdek het landschap in en
rond landgoed Zelle wandelend, op
de fiets, in een tram, bus of koetsje. 

Ook aan de kinderen is gedacht.
Je maakt je eigen zeepje of mandje,
je kunt scheppen in een poel, een
ritje op een ezel maken of in een
echte kraan zitten.

Kijk achter de coulissen van Nationaal Landschap De Graafschap

Landgoed Zelle

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus ook
in de gemeente Bronckhorst. 

De sirenes geven dan één luid alarm
dat 1 minuut en 26 seconden te ho-
ren 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 als burger
bekend bent met het sirenegeluid en
weet wat u moet doen als de sirene
gaat in geval van een ramp: 'Ga di-
rect naar binnen, sluit ramen en
deuren en zet de radio of TV op om-
roep Gelderland'. Via deze omroep
wordt u op de hoogte gehouden van
de ramp en ontvangt u zonodig in-
structies. Op maandag 5 juli a.s. is
de eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest

Op 5 juli 2010 starten wij met het
afkoppelen van de kolken (putjes
die het regenwater afvoeren) van
De Heurne, tussen de Vordenseweg
en de Hofstraat. De kolken aan de
kant van de woningen worden afge-
koppeld van de riolering. Voor de
afvoer van het regenwater leggen
wij een nieuwe buis naar de sloot
aan de overzijde. De kolken aan de
zijde van de sloot worden verwijderd.
Hier worden de banden ter hoogte
van de verwijderde kolken verlaagd,
zodat het regenwater de berm in kan
lopen.

Werkzaamheden
De werkzaamheden starten op 5 juli
en duren tot ca. 19 juli 2010.

In de week van 5 juli is de rijbaan
overdag afgesloten. Vanaf de Vor-
denseweg worden de kolken richting
de Hofstraat één voor één afgekop-
peld. Elke avond is het straatwerk
weer hersteld, zodat alle woningen
's avonds te bereiken zijn. 

In de week van 12 juli worden de
kolken aan de zijde van de sloot
verwijderd en de trottoirbanden
verlaagd. Tijdens deze werkzaam-
heden wordt de weg niet afgesloten.

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaam-
heden, neem dan even contact op met
Marco Bremer van de gemeente,
tel. (0575) - 75 02 50.

Afkoppelen kolken op De Heurne in Hengelo

De verharding op de Hummelose-
weg in Hengelo is aan vervanging
toe. Dit onderhoud staat voor 2010
op onze planning. Gelijktijdig met
het onderhoud willen wij de inrich-
ting van de weg, die een doorgaan-
de functie heeft, verbeteren en
afstemmen op de geldende maxi-
mumsnelheid van 30 km/uur. Dat
is nu niet het geval en uit metingen
blijkt dat  harder wordt gereden
dan is toegestaan. Om de ver-
keersveiligheid op de weg te verbe-
teren verbreden wij onder andere
de fietssuggestiestroken, waar-
door de rijbaan smaller lijkt en leg-
gen we plateaus aan op drie kruis-

ingen, die de gereden snelheden
moeten remmen. Tot slot worden
de trottoirs herstraat en door-
lopend aangebracht. De huidige
inritten krijgen een verlaagde trot-
toirband. 
B en w stemden onlangs met dit
voorstel in. Om met belangstellen-
den van gedachten te wisselen
over de maatregelen, organiseren
we op 12 juli a.s. een inloopavond
in het gemeentehuis van 17.00 tot
20.00 uur. Tot en met 22 augustus
a.s. kunt u uw reactie op de plan-
nen indienen. 
Het is de planning dat we de werk-
zaamheden dit najaar uitvoeren.

Verkeersmaatregelen
Hummeloseweg in Hengelo
Inloopavond op 12 juli van 17.00 tot 20.00 uur



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 archiefgege-
vens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag later)
hebben wij alle gegevens bij de hand.

Op 24 juni jl. vergaderde de ge-
meenteraad. Er is o.a. gesproken
over:
• Bestemmingsplan Ruurloseweg-

Enkweg in Vorden                                   
De raad stelde dit bestemmings-
plan ongewijzigd vast. Het plan
gaat over de realisatie van 16
grondgebonden woningen en een
woon-zorgcomplex voor GGNet
met circa 30 wooneenheden op
het onbebouwde terrein aan de
Ruurloseweg-Enkweg-Groene-
weg in Vorden. De grondgebon-
den woningen zijn als volgt onder-
verdeeld: negen rijwoningen voor
starters, twee twee-onder-een-
kapwoningen, vijf vrijstaande
geschakelde woningen en vier
bouwkavels voor vrijstaande wo-
ningen die de gemeente uitgeeft.
Wel is een motie van VVD en CDA
aangenomen, waarin b en w ver-
zocht worden o.a. te onderzoeken
wat de mogelijkheden zijn om het
zogenaamde Havo-terrein in Vor-
den te slopen en aan te geven of
het mogelijk is de bestemmings-
planprocedure hiervoor op te

starten met grondgebonden
woningen als uitgangspunt

• Bestemmingsplan
Braambergseweg 2 in Drempt 
De raad besloot geen mede-
werking te verlenen aan deze
bestemmingsplanherziening ten
behoeve van twee (burger)wonin-
gen/appartementen. Het verzoek
tot legalisering past niet binnen
ons volkshuisvestingsbeleid

• Zendmachtiging Radio Ideaal
De raadsfracties stemden in met
dit plan om het Commissariaat
voor de Media te adviseren om
de zendmachtiging voor onze
gemeente weer voor vijf jaar toe
te wijzen aan Radio Ideaal

• Plan van aanpak evaluatie afval-
beleid
In 2007 voerden wij een nieuw
afvalinzamelingsysteem in: het
volumesysteem. Hierbij betalen
huishoudens, naast een vast
basistarief dat iedereen betaalt,
voor de grootte van de containers
die ze kiezen. Wie een kleinere
container kiest, biedt minder afval
aan en betaalt minder. Dit kan

doordat wij meer scheidings-
mogelijkheden bieden, zoals de
milieuparkjes met ondergrondse
containers voor papier, textiel,
glas en drankpakken. Nu is de tijd
gekomen om het afvalbeleid te
evalueren. De bedoeling is om
hiervoor een tevredenheids-
onderzoek onder inwoners te doen.
De raad stemde in met het plan
van aanpak voor de evaluatie 

• Plan van aanpak 'Toekomst-
bestendig Bronckhorst' /
Gemeente moet komende jaren
fiks bezuinigen 
Nederland zit in een economische
recessie en de gemeente gaat
daar de komende jaren ook veel
van merken. Ook al weten we op
dit moment nog niet precies hoe
en wat. Door de val van het kabi-
net en de formatie van de nieuwe
regering die nu plaatsvindt, is de
verwachting dat over de bezuin-
gingen die het rijk op de uitkerin-
gen aan de gemeenten gaat door-
voeren pas halverwege 2011
meer duidelijkheid komt. Ook de
provincie geeft een richting voor
de bezuinigingen die zij wil door-
voeren, maar komt pas eind 2010

met een uitwerking. We weten
dus ook nog niet of en hoe dit onze
gemeente zal raken. Op basis van
het plan van aanpak van decem-
ber 2009 houden wij voor Bronck-
horst als werkscenario een
bedrag aan van geschat € 6 miljoen
aan bezuinigingen vanaf 2013. 

Wij hebben de gemeentelijke bud-
getten doorgelicht met behulp
van gegevens uit vergelijkingson-
derzoeken met andere gemeen-
ten en eigen analyses en kunnen
bezuinigingsopties benoemen.
Maar daar ligt geen logische visie
aan ten grondslag. Het is duidelijk
dat we moeten starten vanuit bre-
de principes en kaders om te ko-
men tot de benodigde bezuinigin-
gen. 

Met de raad is op 24 juni jl. afge-
sproken dat we eerst bepalen hoe
de gemeente zijn rol in de toe-
komst wil invullen gelet op de
huidige trends. Vanuit die rol be-
palen we dan in de periode de-
cember 2010 tot september 2011
welke taken we schrappen etc.
om de bezuinigingstaakstelling te
realiseren met ingang van 2013.
Duidelijk is dat bezuinigingen van
de omvang die we op ons af ver-
wachten te komen, vragen om
fundamentele keuzes. Anders
gezegd: de gemeente zal taken in
z'n geheel ter discussie stellen.
Vanuit een visie op de trends (ont-
groening, vergrijzing, woning-
bouw, individualisering etc.) waar

Bronckhorst in de toekomst mee
te maken heeft en wat voor
gemeente we willen zijn. Het
zullen geen gemakkelijke keuzes
worden. Wellicht worden ze ook
voor u merkbaar.
Vanzelfsprekend bespreken we
de plannen die we maken met de
gemeenteraad, maar we gaan te-
zijnertijd ook met instanties en
organisaties in gesprek.

• Overdragen van bevoegdheid
tot besluitvorming van project-
besluiten op grond van de Wro
of de Wabo
Zie voor de inhoudelijke infor-
matie in de rubriek Openbare
bekendmakingen onder Gemeen-
telijke regelgeving

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u
naar de website van de gemeente
(onder Bestuur en organisatie �
Vergaderstukken � Gemeenteraad.
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 23 september 2010.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, diverse locatie plaatsen van tijdelijke reclameborden, 17 juli t/m 2 augustus 2010,

kasteeltuinfestival Ruurlo
• Drempt, Braambergseweg, innemen standplaats voor de verkoop van vis en visprodukten,

wekelijks op de woensdag van 09.00 tot 13.00 uur, vishandel J.C. van de Groep
• Hengelo (Gld), gedeelte van de Venneweg, minibike race, 15 augustus 2010 van 09.00 tot 

16.00 uur, Slick '96
• Vorden, diverse wegen en percelen rondom Vorden, endurorit voor motoren (Oost Gelderland rit),

afsluiten van diverse wegen, 16 oktober 2010, v.a.m.c. de Graafschaprijders
• Halle, Roggestraat 50, tijdelijke gebruiksvergunning bestaand bouwwerk, 13 en 14 augustus 2010,

sportvereniging Halle
• Hummelo, van Heeckerenweg, innemen standplaats voor de verkoop van vis en visprodukten,

wekelijks op de woensdag van 14.00 tot 17.30 uur, vishandel J.C. van de Groep
• Vorden, Larenseweg 1, buurtfeest met vogelschieten, 18 september 2010, buurtvereniging de Veldwijk
• Vorden, Eikenlaan 2A, viering 60-jarig jubileum en opening clubhuis, tijdelijke gebruiksvergunning

tent, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 11 september 2010, v.a.m.c. de Graafschaprijders
• Zelhem, afsluiten van de Oldenoord, tussen de Breide en de Grade, 18 juni 10.00 uur t/m 19 juni 2011

17.00 uur i.v.m. buurtfeest, A. Graffelman-Wechgelaer
• Zelhem, Akkermansstraat 1A, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 7 augustus 2010, A.J.M. Kleve
• Zelhem, diverse locaties in het centrum en afsluiten gedeelte van de parkeerplaats Stationsplein

i.v.m. dorpssurvival, 14 augustus 2010 van 14.00 tot 17.00 uur, VVV platform Zelhem

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

Drank- en horecavergunningen
• Hummelo, Dorpsstraat 1, aanvraag vergunning horecabedrijf, S. Dorrestijn en M. Rexwinkel
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 5, aanvraag vergunning horecabedrijf, tennisvereniging

Nieuwe Hellewei

Bouwvergunningen 
• Hengelo (Gld), Rozenstraat 2, vergroten woning en bouwen garage
• Hoog-Keppel, Hessenweg 1, plaatsen hekwerk en toegangspoorten
• Keijenborg, Kerkstraat 23, vergroten woning
• Steenderen, Emmerweg 3, verbouwen woning
• Vorden, Brandenborchweg 7A, gewijzigd plaatsen veranda
• Vorden, Hamminkweg 10, vernieuwen bergruimte 
• Vorden, Wildenborchseweg 14, verbouwen woning en bouwen schuur
• Vorden, Wildenborchseweg 20, renovatie diverse bouwkundige objecten in de buitenplaats
• Wichmond, Lankhorsterstraat 8, verbouwen woning

Kapvergunningen 
• Halle, Roggestraat 59, 2 essen, geen herplant
• Zelhem, Thorbeckestraat 10, 2 platanen, 1 berk, geen herplant
• Zelhem, Kerkhoflaan 10, 1 acacia, geen herplant

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 18 juni 2010:
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van het dorpsfeest, 

9 t/m 23 augustus 2010, Hengelsfeest
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van de landelijke

collecteweek KWF, 1 t/m 14 september 2010, Bizon buitenreclame
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor de donorwervingscampagne Nierstichting,

15 t/m 30 september 2010, Bizon buitenreclame
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 21, dorpsfeest met live-muziek, tijdelijke gebruiksvergunning

tent, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 21 augustus van 20.00 tot 01.00 uur en 22 augus-
tus 2010 van 15.00 tot 22.00 uur,  Hengelsfeest

• Hengelo (Gld), Oude Varsselseweg 18, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. besloten
huwelijksfeest, 7 augustus 2010, R.J. Driessen

• Vorden, Dorpsstraat 8E, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten tot 
31 december 2010, Xiang, Zhao, Zhang

• Zelhem, hoek Magnoliaweg/Smidsstraat, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m.
Zelhemse zomerfeesten, 24 juli en 7 augustus 2010 van 14.00 tot 22.00 uur, Super de Boer
Hollak 

Drank- en horecavergunningen
Verzonden op 22 juni 2010:
• Vorden, voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Mosselseweg 5, G.B. van den

Biggelaar

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 23 juni 2010:
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 48, vernieuwen houtloods tot garage
• Vorden, Biesterveld 96, vergroten woning
Verzonden op 24 juni 2010:
• Drempt, Kruysakker 20, veranderen en vergroten woning
• Vorden, Lindeseweg 25, bouwen berging/carport

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 23 juni 2010:
• Baak, Steenderseweg 4, bouwen verging annex hobbyruimte
• Halle, Meuweg 3, verbouwen woning
• Vorden, Lindeseweg 17, bouwen vleesstierenstal 
Verzonden op 24 juni 2010:
• Hengelo (Gld), Scharfdijk 3, bouwen recreatiewoning
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 5, veranderen woning

Kapvergunningen 
Verzonden op 24 juni 2010:
• Zelhem, Zonnebloemstraat 2, 1 tulpenboom, geen herplant

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens het Varsselse School- en Volksfeest, is van 8 oktober 09.00 uur tot 

10 oktober 2010 12.00 uur de Veldermansweg afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer en wordt een omleidingsroute ingesteld voor het doorgaande verkeer
via de Rijnweg, Venneweg, Antinkweg en Varsselseweg

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

De bovengenoemde besluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van
het bezwaar en uw ondertekening. 

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

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

Reguliere bouwvergunningen 1e fase verleend met ontheffing op grond van artikel 3.6 lid 1
van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 23 juni 2010:
• Vorden, Het Hoge 36, oprichten basisschool

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 3.6 lid 1 onder c
van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 24 juni 2010:
• Zelhem, Stationsstraat 22, vernieuwen winkel en twee appartementen

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening
Verzonden op 23 juni  2010:
• Zelhem, Aaltenseweg 4, plaatsen antenne ten behoeve van mobiele communicatie
Verzonden op 24 juni 2010:
• Vorden, de Decanije 2, bouwen terrasoverkapping
• Vorden, de Decanije 14, bouwen terrasoverkapping

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening
Verzonden op 22 juni 2010:
• Hengelo (Gld), Kreunenskamp 13, plaatsen tijdelijke woonunit

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

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

Voornemen tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het volgende object te plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst:
• Vorden, Wiersserallee 11  

Voornemen tot het niet plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het volgende object niet te plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst:
• Baak, Dollemansstraat 11
• Bronkhorst, Onderstraat 12
• Bronkhorst, Onderstraat 7
• Bronkhorst, Onderstraat 8B
• Bronkhorst, Boterstraat 4
• Olburgen, Roggeland 11A
• Rha, Rhabergseweg 17
• Toldijk, Lamstraat 10
• Zelhem, Pluimersdijk 5

De plannen zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 22 juni jl. en liggen van 1 juli t/m 11 augus-
tus 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de
publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken
in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. 
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt van 1 juli t/m 11 augustus 2010 het volgende ontwerp-
besluit ter inzage:
• Vorden, Wildenborchseweg 20, voor herstel en nieuwbouw van bouwkundige objecten binnen

de beschermde buitenplaats de Wildenborch

Ontwerpbesluit (art. 11 erfgoedverordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt van 1 juli t/m 11 augustus 2010 het volgende ontwerp-
besluit ter inzage:
• Laag-Keppel, Rijksweg 88, voor het vervangen van de achterbouw

Monumenten

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door belanghebbenden worden ingediend, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 12 augustus 2010. Indien u dat
wenst worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. 
Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact
opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk)
beroep instellen tegen de definitieve besluiten.

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Kerkstraat 13, voor het bouwen van een commerciële ruimte met vier appartementen,

geldend bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 1 juli t/m 11 augustus 2010
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie
in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken
ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen

Zienswijze indienen?
U kunt gedurende de termijn van terinzagelegging uw zienswijze op het ontwerpbesluit naar
keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 61, vergroten woning, ontheffing in verband met het bouwen voor

de gevel van het hoofdgebouw grenzend aan de openbare ruimte, geldende bestemmingsplan
'Hengelo Dorp 1995'

• Hengelo (Gld), Waarleskamp 6, bouwen carport, ontheffing voor het bouwen binnen de zijdelingse
perceelsgrens van 2 meter, geldend bestemmingsplan 'Oosterwijkse Vloed 1983'  

• Zelhem, Roessinkweg 10, bouwen ligboxenstal, ontheffing voor het overschrijden van de maximale
toegestane goothoogte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Zelhem herziening 2-1988' 

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (buitenplans)
• Hengelo, Beukenlaan 30, voor het toestaan van cateringactiviteiten, geldend bestemmingsplan

'Hengelo Dorp 1995'

De ontheffingen liggen van 1 juli t/m 11 augustus 2010 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het plan
naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. 

Onherroepelijk projectbesluit ‘Hummeloseweg 57 Zelhem’
Het projectbesluit ‘Hummeloseweg 57 Zelhem’ is onherroepelijk geworden. Het onherroepelijke
projectbesluit ligt voor een ieder ter inzage.

Het projectbesluit heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische functie in aannemersbedrijf
en het bouwen van een bijgebouw bij de bedrijfswoning op het perceel Hummeloseweg 57 in
Zelhem.

Het projectbesluit ligt van 1 juli t/m 11 augustus 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale
telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Onherroepelijk bestemmingsplan '48 inch aardgastransportleiding
Noord-Zuid Project Gasunie, gemeente Bronckhorst'
Het bestemmingsplan '48 inch aardgastransportleiding Noord-Zuid Project Gasunie, gemeente
Bronckhorst' is onherroepelijk geworden.

Het plan heeft betrekking op de aanleg van een aardgastransportleiding tussen Ommen en
Angerlo met een lengte van circa 67 km en een doorsnede van 48 inch (120 cm) en een maximale
gasdruk van 79,9 bar. Om deze leiding mogelijk te maken, dienen de geldende bestemmingsplannen
waarin het tracé is gelegen te worden herzien. Dit tracé in Bronckhorst wordt gebundeld met
de bestaande leidingen en komt onze gemeente in het noordwesten bij Vierakker binnen. 
In zuidelijke richting loopt het door het buitengebied dicht langs de kernen Steenderen (oostzijde),
Achter-Drempt (noordwestzijde) en Voor-Drempt (westzijde).

Het bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegen-
heid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met via ons centrale telefoonnummer
(0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

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

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder
Een vrijstelling zoals bedoeld in artikel 19.2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voorziet in
de bouw van een woongebouw aan de Kerkstraat 13 in Vorden. In het gebouw wordt op de begane
grond een commerciële ruimte ingericht met op de eerste verdieping vier appartementen met in
de kap de slaapvertrekken. 

Ook is een bestemmingsplanherziening in voorbereiding dat voorziet in de bouw van twee 
'twee-onder-één-kap' woningen aan de Zutphen-Emmerikseweg gelegen tussen de bestaande
huisnummers 129 en 133 in Baak.

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken hebben wij voor beide plannen afzonderlijk een ontwerp-
besluit genomen voor een hogere geluidwaarde, als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder. 

Van 1 juli t/m 11 augustus 2010 liggen voor een ieder de volgende stukken ter inzage:
• een verzoek met bijlagen tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van artikel 83

van de Wet geluidhinder voor de bouw van:
a. een woongebouw met daarin vier appartementen aan de Kerkstraat 13 in Vorden 
b. twee 'twee-onder-één-kap' woningen aan de Zutphen-Emmerikseweg tussen de bestaande

huisnummers 129 en 133 in Baak
• de ontwerpbesluiten van 11 mei 2010

U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met via ons
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op 
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Gedurende bovengenoemde termijn wordt u in de gelegenheid gesteld opmerkingen over beide
ontwerp-besluiten schriftelijk kenbaar te maken. De schriftelijke reacties kunt u richten aan b en w
van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ, Hengelo (Gld).

Besluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder Ruurloseweg -
Enkweg in Vorden
De ontwikkeling van het bestemmingsplan 'Vorden, Ruurloseweg - Enkweg' voorziet in de bouw
van vier vrijstaande woningen, vijf gedeeltelijk geschakelde woningen, negen sociale koopwoningen
en twee seniorenwoningen, alsmede de bouw van een woon/verpleegcomplex. In verband met de
relatie tussen de Wet geluidhinder en de Wet ruimtelijke ordening heeft onderzoek plaatsgevonden
naar de mogelijke geluidhinder vanwege wegverkeer op de geplande geluidgevoelige bestemmingen.
Om de bouw mogelijk te maken hebben wij op 15 juni 2010 een besluit genomen voor hogere
geluidwaarden, als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder. 

Van 1 juli t/m 11 augustus 2010 liggen voor een ieder de volgende stukken ter inzage:
• een verzoek tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder 
• het besluit hogere geluidwaarde van 15 juni 2010
• het akoestische onderzoek rapport met bijlagen

U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale
telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Wij wijzen u erop dat tegen het besluit gedurende de termijn van terinzagelegging beroep open
staat bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.
Alleen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben
gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest, kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen. Gelijktijdig kan een voor-
lopige voorziening worden gevraagd, als onverwijlde spoed dat vereist.

Wegwerkzaamheden
• Hengelo (Gld), vanwege aanpassing van de riolering sluiten wij van 5 juli t/m 7 juli De Heurne,

tussen de Vordenseweg en de Snethlageweg af. Op 8 juli en 9 juli 2010 sluiten wij het deel van
De Heurne tussen de Snethlageweg en de Hofstraat af

Helaas kunnen wij de periode van de afsluitingen niet exact aangeven omdat er omstandigheden
kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen.
Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Verkeer en vervoer

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 29 juni t/m 11 augustus 2010 tijdens de
openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Laag-Keppel, Lendenstraat 1,  het opslaan van propaan waarop het Besluit algemene regels

voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

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

Ontwerpbesluit (art. 8.25 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 30 juni 2010 t/m 11 augustus 2010 tijdens de
openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Keijenborg, Zaarbelinkdijk 4, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkeling van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkeling in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming
van het milieu.

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij ons
worden ingediend vóór 12 augustus 2010. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een
gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

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

Wet milieubeheer

Vaststelling 'Beleidsnotitie verbranden van afvalstoffen gemeente
Bronckhorst'
B en w van Bronckhorst stelden op 22 juni 2010 de gewijzigde 'Beleidsnotitie verbranden van
afvalstoffen gemeente Bronckhorst' vast. Met deze gewijzigde notitie is de procedure voor de
afhandeling van aanvragen voor een stookontheffing vereenvoudigd. Voor meer informatie zie het
artikel elders op deze gemeentepagina's. Met dit beleid mag (onder voorwaarden) nu gestookt
worden van 1 november tot 16 maart van het volgende jaar. Ook kan bij het aanvragen van een
ontheffing onderscheid gemaakt worden tussen een reguliere stookontheffing, een ontheffing
voor een paasvuur en een ontheffing in verband met een besmettelijke ziekte in het snoeihout. 
Het gewijzigde beleid ligt van 30 juni t/m 12 augustus 2010 ter inzage bij de publieksbalie in het
gemeentehuis en is te downloaden via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Snel naar �
Regelgeving � Milieu.

Delegatie Wet ruimtelijke ordening en Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
De raad van de gemeente Bronckhorst heeft op 24 juni 2010 besloten de bevoegdheid tot het
nemen van projectbesluiten op grond van de Wet ruimtelijke ordening te delegeren aan b en w.

In het delegatiebesluit wordt de bevoegdheid voor het nemen van besluiten op grond van artikel
3.10 van de Wet ruimtelijke ordening gedelegeerd aan b en w. Door dit delegatiebesluit kunnen
zij een besluit nemen voor projectbesluiten op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening.
Hierdoor wordt de termijn voor het afhandelen van de projectbesluiten aanzienlijk teruggebracht.

Met ingang van 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking.
Door het inwerking treden van deze wet worden er geen projectbesluiten meer op grond van de
Wet ruimtelijke ordening genomen. Vanaf dat moment kan de gemeente een omgevingsvergunning
afgeven waarin de strijdigheid met het bestemmingsplan wordt vergund. In de gevallen dat
afgeweken wordt van het bestemmingsplan (waarvoor nu nog een projectbesluit vereist is) kan
de omgevingsvergunning alleen verleend worden als de gemeenteraad hiervoor een verklaring
van geen bedenkingen afgeeft. Het delegatiebesluit voorziet er ook in dat b en w bevoegd zijn
om de verklaring van geen bedenkingen af te geven. Hiervoor zijn alle categorieën aangewezen
waarvoor b en w bevoegd gezag zijn.

Het delegatiebesluit ligt van 30 juni t/m 11 augustus 2010 ter inzage bij de publieksbalie in het
gemeentehuis. U kunt het besluit ook downloaden via www.bronckhorst.nl onder Infobalie �
Snel naar � Regelgeving � Bestuur en recht.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

PBB
Bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14

7021 BK  Zelhem

tel./fax 0314 - 625159

De verspreider in de gemeente Bronckhorst

van: • regiokranten

• reclamefolders

• huis-aan-huis-drukwerk

vraagt enkele

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

Reacties uitsluitend schriftelijk.

G
E
E
N

M
A
S
S
A
!

Nu ook bij ons:
Bronspuiten en/of aanleggen van
complete beregeningsinstallaties.

Wij informeren u graag over
de diverse mogelijkheden.

Ruurloseweg 65c, 7251 LB  Vorden
Tel.: (0575) 55 20 80
Fax: (0575) 55 51 00
Mobiel: (06) 51 631 878
www.bulten-techniek.nl

Nu ook bij ons:
Bronspuiten en/of aanleggen van
complete beregeningsinstallaties.

Wij informeren u graag over
de diverse mogelijkheden.

www.bulten-techniek.nl

Tuin-, Bos- en Parkmachines

Sindy’s
Catering

Broekweg 5
7255 KP Hengelo G.
Tel. 0575 - 46 45 32

Mob. 06 - 12 11 96 24

• Partycatering
• Maaltijdenservice

www.sindyscatering.nl
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BELANGRIJK
GLASVEZELNIEUWS
BELANGRIJK
GLASVEZELNIEUWS

www.zelhemopglasvezel.nl

GLASVE
HEMZEL

LAATSTE KANS
1 juli is de laatste mogelijkheid u in te schrijven 

voor een gratis glasvezelaansluiting.

De 40% is nog niet binnen, maar het gevoel is goed.

Ter afsluiting van het project hebben wij een 
Happy Hour georganiseerd in:

Hengelo Gld/Keijenborg Café de Egelantier te Hengelo Gld
Vorden Bistro de Rotonde
Zelhem Café de Mallemolen

Hierbij nodigen wij u uit op 1 juli van 20.00 tot 22.00 uur
om u nog in te schrijven en 

met ons een drankje te drinken op de goede afloop.

Radio Ideaal zal op iedere locatie aanwezig zijn en 
schakelen tussen de locaties om de laatste stand door te geven.

Wij hopen dat u komt, u aanmeldt en
dat we de benodigde 40% op 1 juli halen.

Meld u aan, het is een geweldige kans voor onze dorpen. 

Gaan we het halen, of niet? Het is aan u.

De gezamenlijke initiatiefgroepen.

www.hengelopglasvezel.nl www.vordenopglasvezel.nl



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

Arendsen (46) ging na de lagere school
naar de LTS in Doetinchem en volgde
de opleiding metaal en autotechniek.
In Zutphen deed hij de vervolgoplei-
ding KMBO richting metaal. Nadat
zijn tijd in militaire dienst erop zat,
ging hij op zoek naar werk. “Ik heb
niet gesolliciteerd, maar ben gewoon
naar het bedrijf gestapt en gevraagd of
ze nog werk hadden”, zegt Arendsen
die toen met een bromfiets naar zijn
werk ging. Het bedrijf was toen in een
boerenschuur aan de Broekweg in het
buitengebied van Hengelo. Daar heeft
Arendsen zo’n anderhalf jaar gewerkt
samen met vijf andere collega’s. Hier-
na verhuisde het bedrijf naar de Mole-

nenk in Hengelo waar het nog steeds
gevestigd is. Inmiddels heeft AhcCawi
twintig mensen in dienst. 
De eerste drie jaar werkte Max als las-
ser en deed hij constructiewerk en
montage. Nu werkt hij alweer 22 jaar
met plezier aan de hoofdtaken zoals
de assemblage van stalinrichtingen,
voederautomatisering, productont-
wikkeling en als chef van de werk-
plaats stuurt hij enkele collega’s aan.
Alles wat met techniek te maken heeft
vindt Arendsen leuk. Productontwik-
keling blijft voor hem een uitdaging
en hij heeft goede ideeën. Max Arend-
sen werkt met plezier bij AhcCawi en
hoopt dit nog jaren zo vol te houden.

Max Arendsen 25 jaar in dienst bij
AhcCawi

Hengelo - Max Arendsen uit Hengelo is 25 jaar in dienst bij AhcCawi Stal-
techniek B.V. in Hengelo. Samen met collega’s wordt dit 1 juli gevierd met
een hapje en een drankje.

Max Arendsen werkt 25 jaar met plezier bij AhcCawi.

Er kunnen daarna eindelijk ook in
deze gemeente interactieve digitale
televisie worden geleverd over het ge-
moderniseerde kabelnetwerk. Een
UPC medewerker liet een presentatie
zien, waarna er gelegenheid was tot
het stellen van vragen over de produc-
ten en diensten. 

De informatie werd gegeven door een
UPC medewerker. Hij poogde duide-
lijk te maken, dat in de context van de
werelwijde tendens om over te schake-
len van koperkabel naar glasvezelka-
bel, dit voor coaxkabel netwerken van
UPC de eerstkomende 15 jaar nog niet
nodig zal zijn.
UPC stelt zelfs kwalitatief betere dien-
sten te kunnen verlenen, dan die over
glasvezel mogelijk zijn. Toehoorders
vroegen zich daarbij af wat dan over
15 jaar van UPC kwalitatief kan wor-
den verwacht. 

Nog verwarrender, stelde de woord-
voerder dat bij UPC voor 97% glasvezel
ligt. Daarop stelde de zaal de vraag:
“Waarom bij ons niet?” Het antwoord
was, dat alleen de ‘opritten’ van huis
naar de grote wereldwijde datawegen,
gemiddeld 3 km lang, nog coaxkabel
zijn. 

De 5% van Nederland waar het UPC
netwerk achterloopt, waardoor re-
tourdiensten niet aangeboden kun-
nen worden, treft toevallig ook de ge-
meente Bronckhorst. Men beloofde dit
binnen twee jaar op te lossen, te begin-
nen in dit najaar. Maar of daar de
HDTV ontvangst beter door zal wor-
den werd niet duidelijk. 
UPC klanten uit Vorden en Hengelo,
die vertelden geconfronteerd zijn met
de vraag om over te stappen op glasve-
zelkabel van Glashart, werden door de
UPC informatie niet uit hun dilemma
verlost. 

De schrale opkomst van belangstellen-
den, gaf aanleiding voor een UPC
klant uit Vorden om UPC aan te spre-
ken op de geringe ruchtbaarheid die
aan de informatieavond was gegeven.
Voor overige vragen werd geadviseerd
naar Rutjes in Steenderen te gaan.

UPC informatieavond

Belangstellenden in verwarring
Bronckhorst - Omdat nog deze
herfst UPC in de hele gemeente
Bronckhorst, haar netwerk gaat
upgraden, had het bedrijf een in-
formatieavond georganiseerd. Op
23 juni jl. kwamen 18 belangstel-
lenden bijeen in Basisschool De
Steenuil.

Het spel wordt al jaren gehouden on-
der de noemer Tour de Drempt. Sinds
een paar jaar is de naam verandert in
Hessentour, zodat ook fietsliefhebbers
die buiten Drempt wonen deel kun-
nen nemen. 
Naast het gebruikelijke klassement is
er bij voldoende deelname ook een
klassement voor jongeren tot en met
13 jaar.Zij kunnen voor 1 euro per
deelnameformulier meedoen. Een
deelnameformulier voor volwassenen

kost 5 euro. De minieme kosten wor-
den van het totale inschrijfgeld afge-
haald en dat zal vervolgens het prij-
zengeld worden. Dus hoe meer deelne-
mers, hoe meer prijzengeld. De tour-
commissie gaat uit van een maximum
aantal van 150 deelnemers. 

De wielrenners van de Tour de France
starten op3 juli in Rotterdam en eindi-
gen op 25 juli met de traditionele rit
naar Parijs. Tot uiterlijk zondag4 juli
om 22.00 uur kunnen inschrijfformu-
lieren ingeleverd worden op adressen
in Drempt en Hummelo die op de
website vermeld staan. Wil je deelne-
men aan het spel of wil je weten hoe je
aan het deelnameformulier kunt ko-
men of ben je benieuwd naar de stan-
den of spelregels? Kijk dan op:
home.online.nl/lbouwmeister

Tour de France beleven met
Hessentour
Drempt - Het is dé wedstrijd voor
fietsliefhebbers uit de regio. Op za-
terdag3 juli gaat de Hessentour
2010 van start. Er is weer volop
kans op prijzen door klassemen-
ten en truidragers van de Tour de
France goed te voorspellen of jo-
kers goed te gebruiken.

Tijdens de braderie zijn er tal van
activiteiten. Zo is er voor de jeugd

een mobiel schminkteam en een
groot springkussen aanwezig. Li en
Hong kunnen onder meer de bezoe-
kers de toekomst voorspellen. Vrij-
dagavond staat in het teken van het
skeeleren. Die avond wordt er vanaf
19.00 uur gestreden om KPN Inline
Cup. Zaterdag 24 juli staat de kinder-
braderie op het programma. Ook
dan weer de nodige activiteiten zoals
de ‘ballonnenclown’ en optredens
van het dweilorkest ‘BoerenKeppel’
uit Drempt. In de horeca is alle avon-
den volop muziek.

Vordense Zomerfeesten
Vorden. Dit jaar worden de zo-
merfeesten in Vorden vanaf don-
derdag 22 juli tot en met zaterdag
24 juli gehouden. De kermis be-
gint op donderdag 22 juli en
duurt eveneens t/m zaterdag 24
juli. Tevens wordt er donderdag-
middag en een gedeelte van de
avond in het centrum van het
dorp en de Burgemeester Galléé-
straat een braderie gehouden.

Noord- en Oost-Gelderland
District Achterhoek

Team Bronckhorst
Dr. Grashuisstraat 2, Zelhem
Vrije inloop maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur

SPREEKUURLOCATIES
Hummelo en Keppel, Burgemeester van Panhuysbrink 1 te Hoog Keppel
Spreekuur wijkagent (Hans de Voer) dinsdag van 10.00 - 12.00 uur

Steenderen, Dr. A. Arienstraat 33a 
Spreekuur wijkagent (Harm Baarslag) dinsdag van 13.00 - 15.00 uur

Hengelo, Elderinkweg 2
Spreekuur wijkagent (Jack Witmarsum) woensdag van 10.00 - 12.00 uur

Vorden, Zutphenseweg 26
Spreekuur wijkagent (Jacques Tabor) dinsdag van 10.00 - 12.00 uur

Zelhem, Dr. Grashuisstraat 2
Spreekuur wijkagent (Katrien Beijer) donderdag van 10.00 - 12.00 uur

Tijdens de vrije inloopuren en het spreekuur van de wijkagent is het niet
mogelijk om aangifte doen. Maak voor het doen van aangifte een afspraak via 0900 - 8844.

0900 - 8844 voor minder spoedeisende zaken

0900 - 8844 voor het maken van een afspraak om aangifte te doen

1-1-2 voor spoedeisende zaken, voor het melden van verdachte situaties

0800 - 7000 Meld Misdaad Anoniem

www.politie.nl voor aangifte via internet en voor informatie over de politie

Scooters; naast perfect vervoermiddel ook bron van ergernis.
Regelmatig komen bij het politieteam Bronckhorst klachten binnen over het gedrag van vooral jeugdige scooterrijders.
Veelgehoorde klachten zijn: scooterrijders houden zich niet aan de verkeersregels, rijden roekeloos, houden geen reke-
ning met andere weggebruikers en rijden te snel. Het roekeloze rijgedrag is van invloed op de verkeersveiligheid maar
zorgt ook voor een gevoel van onveiligheid bij het publiek. Daarnaast levert de geluidsoverlast veel ergernis op. Op ba-
sis van de klachten gaat het politieteam Bronckhorst strakker controleren op het gedrag van scooterrijders.

Wat is een bromfiets, bromscooter, snorfiets, snorscooter?
Er zijn feitelijk maar twee categorieën:
1. Bromfiets (bromscooter): Geel kenteken met zwarte letters. Een helm is verplicht
2. Snorfiets (snorscooter). Blauw kenteken met witte letters.  Een helm is niet verplicht.

Waar mag je met je scooter rijden?
Binnen en buiten de bebouwde kom moet je met je bromscooter/bromfiets op het verplichte fiets/bromfietspad rijden. Ont-
breekt een fiets/bromfietspad, dan moet je op de rijbaan rijden. Je mag niet op een verplicht fietspad of onverplicht fietspad
rijden. Ook niet met een uitgeschakelde motor.

Met je snorscooter/snorfiets moet je het verplichte fietspad of het verplichte fiets/bromfietspad gebruiken. Indien deze ont-
breken, dan moet je op de rijbaan rijden. Je mag alleen gebruik maken van het onverplichte fietspad als je de motor van je
snorscooter/snorfiets uitschakelt. 

Hoe snel mag je met een bromscooter rijden?
De maximum snelheid op het verplichte fiets/bromfietspad binnen de bebouwde kom is 30 kilometer per uur. Buiten de be-
bouwde kom is dit 40 kilometer per uur. De maximum snelheid op de rijbaan is zowel binnen als buiten de bebouwde kom,
45 kilometer per uur.

Hoe snel mag je met een snorscooter rijden?
De maximum snelheid is zowel binnen als buiten de bebouwde kom 25 kilometer per uur.

HOREN  ZIEN  BELLEN
OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES
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Eric is projectleider van het Archeolo-
gisch Adviesbureau RAAP en hij ver-
telt over het onderzoek: “Tijdens het
onderzoek is een sleuf met een totale
lengte van ruim 300 meter gegraven.
In het landschap is sprake van een ver-
hoging; de sleuf is vanuit de laagte,
over de gehele verhoging en wederom
in de laagte aangelegd; er is dus een
doorsnee over de gehele rug gemaakt.
Hierbij zijn vooral op de flanken van
de rug veel sporen gevonden. Het lijkt
er op dat er op de hoogste delen niet
gewoond is, maar dat daar akkerbouw
plaatsvond. In het noordelijke deel
hebben wij enkele spiekers gevonden
en in het zuidelijk deel een deel van
een grotere huisplattegrond. De af-
stand hiertussen bedraagt ongeveer
250 meter. Er kan zowel sprake zijn
van zeer verspreid liggende huizen en
bijgebouwen, maar meestal stonden
er in deze tijd meerdere huizen bij el-
kaar. In dat laatste geval zouden wij
nu een klein deel van een grotere ne-
derzetting hebben aangesneden. We
gaan nog proberen om de huisplatte-
grond in zijn geheel bloot te leggen.
De vindplaats lijkt vrij algemeen te
zijn voor een Germaanse vindplaats,
zoals deze vaker worden gevonden in
het oostelijke gedeelte van het land.”
Het westelijk deel van de gemeente
Bronckhorst grenst aan de Oude IJssel
en de daar achter liggende Liemers.
Het gebied kan getypeerd worden als
een overgangszone tussen Frankisch
en Saksisch gebied. Ook de contacten
met Romeinse invloeden lagen daar
meer voor de hand dan in het oostelijk
deel van de gemeente Bronckhorst.
Eric Norde: “Het oppervlak wat wij nu
hebben blootgelegd is te klein om echt
uitspraken te kunnen doen over volke-
ren, rijken en dergelijke”. Tijdens het
onderzoek zijn ook een aantal ge-
bruiksvoorwerpen gevonden, die uit
de tweede eeuw stammen en van Ger-
maanse oorsprong zijn. Het meest be-
langrijke tot dit moment is de vondst
van een bronzen fibula. Eric: “De ge-
vonden fibula wordt met name in het
Germaanse rijk gevonden en kan wor-
den gedateerd vanaf de tweede, maar
ook in de derde eeuw.” Een fibula is
een tweedelig doekspeld of mantel-
speld met gaatje en pen. Ze was han-
dig om mantels en andere kleding-
stukken op de schouder te bevestigen.
In verschillende gebieden van Europa
zijn fibulae gevonden; de oudste date-
ren uit 800 voor Christus. De fibulae
hadden versieringen met o.a. koppen
van dieren. De in Drempt gevonden
Germaanse fibula heeft echter een
versiering met een swastika. De swas-
tika, ook wel bekend als hakenkruis, is
het heiligste symbool uit het hindoels-
me en jalnisme en wordt tevens ge-
bruikt in het boeddhisme. Het sym-
bool komt echter ook voor op vroeg-
christelijke graftomben in de catacom-
ben bij Rome, op Griekse en Romeinse
mozalekvloeren uit de oudheid en op
houten klompen van Noorse Vikingen
uit de vroege Middeleeuwen. Sinds de
Tweede Wereldoorlog is het haken-
kruis in westerse landen vooral een
symbool geworden van de nazi's. De
Rode swastika een religieuze interna-
tionale hulporganisatie gebaseerd in

China, die vergelijkbaar is met het Ro-
de kruis, met in plaats van een kruis,
een linkswijzende swastika als logo.
De NSDAP hees in de zomer van 1920
voor het eerst een swastikavlag. Hitler
en zijn aanhangers waren zo enthou-
siast over hun nieuwe vaandel met het
oude ‘Germaanse’ motief dat ‘de uit-
werking ervan was als de uitwerking
van een brand.’ De bekende vlag van
nazi-Duitsland werd echter pas halver-
wege de jaren '20 door Hitler persoon-
lijk ontworpen. Hij zette een zwarte
rechtswijzende swastika in een witte
cirkel op een felrode achtergrond,
naar de kleuren van de vlag van het
Duitse Keizerrijk (zwart-wit-rood). De
swastika werd door Hitler een achtste
slag gedraaid, om het vernieuwende
van zijn nationaalsocialisme te accen-
tueren. Daarom is vandaag de dag het

tonen van een hakenkruis (voor het
plezier) in het openbaar verboden.
Ook is er tijdens het onderzoek een bij-
na onbeschadigd zwart aardewerk
potje gevonden, dat op het eerste ge-
zicht Romeins lijkt. Maar het is van
Germaanse afkomst en met de hand-
gevormd van plaatselijk gevonden
klei. Eric: “Het aardewerk is ook af-
komstig uit de tweede eeuw na Chris-
tus en het lijkt er in ieder geval op dat
er sprake is van Germaans aardewerk
en dat er is geprobeerd om een Ro-
meinse vorm te imiteren. Blijkbaar
stonden de Germanen op de een of an-
dere manier wel in (handels) contact
met de Romeinen en vonden ze de
potjes zo interessant, dat ze nage-
maakt werden. Of dit zo is, zal de ko-
mende tijd blijken, want RAAP gaat
hier de komende tijd verder onder-

zoek naar verrichten. Volgens Michel
Groothedde, de gemeentelijk archeo-
loog van Zutphen is de vondst van de-
ze Germaanse nederzetting vooral van
belang omdat daarmee de crevasses
(verspoelde zandwaaiers en geulen
achter het rivierduinencomplex aan
de Oude IJssel) zijn gedateerd. Het
woonhuis annex boerderij en enkele
bijgebouwen liggen daar namelijk op.
De rivierdoorbraken hier ter plaatse
zijn dus ouder dan 2e-3e eeuw. Daar-
mee kunnen ze onmogelijk te maken
hebben met het ontstaan van de hui-
dige IJssel rond 400-600 na Christus,
zoals tot nu toe werd gedacht. De con-
touren van de eeuwenoude gebouwen
zijn inmiddels niet meer zichtbaar.
Die zijn echter wel uitgebreid in kaart
gebracht en gefotografeerd. De aanleg
van de gasleiding start spoedig.

Unieke archeologische vondst       Germaanse swastika
Drempt - In de achtertuin van het
dorp Voor-Drempt wordt op dit
moment door de Gasunie een gro-
te gleuf gegraven en een zandbaan
aangelegd voor de zogeheten
Noord-Zuid Route, zo’n 500 kilome-
ter nieuwe aardgastransportleidin-
gen, als onderdeel van het netwerk
voor aardgas dat (voornamelijk) uit
Noorwegen en Rusland komt. In
eerste instantie wordt er vooral
aardgas doorgevoerd naar België
en Frankrijk. Op termijn zullen
ook Nederlandse afnemers via de-
ze leiding van gas worden voor-
zien. De aanleg van de Noord-Zuid
Route startte in 2008. De leiding
die gelegd wordt is een buis met
een doorsnede van 120 cm. Geheel
volgens de daarvoor geldende pro-
tocollen heeft de Gasunie over het
hele tracé van de gasleiding ver-
kennend archeologisch onderzoek
uitgevoerd voorafgaand aan het
feitelijke graven. Bij het vooronder-
zoek op dit gedeelte van het traject
Ommen-Angerlo waren de ver-
wachtingen hoog gespannen. In de
komende periode worden op meer-
dere plaatsen in de gemeente
Bronckhorst werkzaamheden voor
deze Noord-Zuid Route verricht.
Drempt: Veldweg, Zomerweg, Past.
Blaisseweg, H. Remmelinkweg,
Hoefkensestraat. Toldijk: Lams-
traat. Steenderen: Kuilenburger-
straat, Paardestraat, Toldijkseweg,
Covikseweg, L. Dolfingweg, Dr. A.
Ariënsstraat. Baak: Bonte Koeweg.
Wichmond: Broekweg. Vierakker:
Den Elterweg, Heerlerweg, IJssel-
weg, Vierakkersestraatweg. De aan-
nemer die dit werk voor de Gas-
unie uitvoert is Nacap. In het voor-
jaar van 2011 zullen de leidingen
geheel in de grond liggen. De gleuf
bij Drempt kruist de Past. Blaisse-
weg en in die omgeving heeft het
Archeologisch Adviesbureau RAAP
uit Zutphen afgelopen week een
aantal verrassende ontdekkingen
gedaan uit de tweede en derde
eeuw na Christus. Het gaat o.a. om
een plattegrond van een woonhuis
annex boerderij en enkele bijge-
bouwen. Het begrip 'plattegrond',
moet figuurlijk worden verstaan.
In de grond, op een diepte van niet
meer dan ongeveer een meter, zijn
restanten van paalgaten aangetrof-
fen. De gaten, die een duidelijke
verkleuring vertonen, liggen in een
zodanig patroon dat volgens de
deskundigen de aanwezigheid van
een huis aangenomen mag wor-
den. Nabij de 'plattegrond' is een
potje gevonden, dat met behoorlij-
ke zekerheid is gedetermineerd als
zijnde lokaal gemaakt, naar Ro-
meins voorbeeld. "Je ziet dat het
een wat amateuristische variant
van het Romeinse aardewerk is. Lo-
kaal werden dit soort potjes ge-
draaid. Ze wijzen op een periode
van 300 nC." Maar de vondst van
een bronzen fibula in dit uiterst
westelijke deel van het Germaanse
rijk is het meest uniek te noemen.
De leerlingen van de Willibrordus-
en Gildeschool in Drempt hebben
op locatie uitleg over de opgravin-
gen gekregen van archeoloog Eric
Norde.

Archeoloog Eric Norde Germaanse fibula met swastika afbeelding

Germaans zwart aardewerk potje

Leerlingen Willibrordusschool

Plattegrond boerderij met spieker
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... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

vergoed door de meeste verzekeraars

Cadeautip:
verras eens iemand

met een

massagebon!

Massagetherapie
te Walvaart

06 41 69 28 42
www.massagetherapietewalvaart.nl

Met een toegewijd  hart en 
      met kundige handen  
   werken aan welzijn

Goed voor uw 
             gezondheid

   Nu ook in de 
Achterhoek

Ontspanning en klachten-
     vermindering in 
  één behandeling

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

Consult op afspraak Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

* Fotonentherapie (behandeling ziekte van Lyme)

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

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

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

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

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

Bij ons staat service en kwaliteit bovenaan.

ELWIKRA

Willy Weulen Kranenbarg
Dr. Grashuisstraat 12, 7021 CL  Zelhem

Terrasoverkapping v.a. 820,00

Terras scherm met motor
v.a. 550,00

Rolluik v.a. 90,00
+ motor v.a. 155,00

www.elwikra.nl
Tel.: 0314624711/ mobiel: 0620364752
Altijd even bellen dan zijn we er voor u.

Overkappingen
Carports
Rolluiken
Zonweringen
Markiezen
Buitenleven

Hissink v.o.f. Hengelo (Gld.)
loonbedrijfhissink@gmail.com (0575) 46 14 39

• Verhuur van Kubota minikraan met hydraulische
sloophamer en diverse bakken.

• Machine past door een normale deur.
• Verhuur met of zonder machinist
• Eventueel met laser.

Kerkstraat 11, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 12 35

SOLDERIE
NU5555000%%%

KORTING

Kwekerij Het Bloemenhuisje
voor al uw bloemen in en om de tuin, terras en balkon

Hangpotten 25 cm diverse soorten per stuk 5,75  

of 2 stuks 11,00

Stekplanten 13 cm per stuk 1,50   of 10 voor 14,00

zoals petunia, verbena, lobelia en nog veel meer.

Zaaiplanten 24 stuks per bak  5,25

Diverse soorten zoals begonia, salvia of petitia.

Zaaiplanten in bakje 10 stuks 2,20   of 20 voor 4,20

Terraspotten rood pot 20 cm diverse soorten
per stuk 2,50

Sunvallia rood en rose en donker rood per stuk 6,95

Impatiens New Guinea per stuk van 1,95 voor 1,75

Spaanse margriet per stuk van 1,95 voor 1,75

U kunt ons vinden tussen Zelhem en Halle vanuit de Halseweg bij afslag
garage Vruggink, Jolinkdijk en afslag 3 links Boldijk, na 800 m rechts.

Kwekerij  Het Bloemenhuisje
Boldijk 5b, 7021 JA Zelhem

Tel. (0314) 36 04 21
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30
tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.oo uur.



Weeversdrukkerij
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Imke Woerts reed met haar pony Esly.
Ze reden in de klasse B, cat. D. Ze be-
haalden een 4de en 6de prijs met 187
en 183 punten. Elian Rouwen reed
met haar pony Safira. Ook zij reden in
de klasse B, cat. E. Ze behaalden een
2de en 3de prijs met 190 en 191 pun-
ten. 

Sietske Rouwenhorst reed met Sandor.
Ze reden in de klasse L2 en behaalden
een 4de prijs184 punten.

In het weekend van 19 en 20 juni jl.
werd een wedstrijd te Empe georgani-
seerd. Hier volgen nog meer prijswin-
naars. Marleen Mokkink reed met
Storm in de klasse B. Ze behaalden een
4de prijs met 192 punten.
In de klasse L1 reed August Koster met
Udette-W. In de L1 gingen zij met de 2
prijs en 190 punten naar huis. Janneke
Heuvelink reed in de klasse L2. Ze be-
haalde een 3de prijs met 186 punten.
Karin Groot Jebbink ging in de klasse
M1 met de 1ste prijs en 188 punten
naar huis. Dit deed zij met haar paard
Viola B. In de Z1 behaalde Carlijn Slijk-
huis een 3de en 5de prijs met 214 en
207 punten. Dit deed zij met haar
paard Volmer.

L.R. en P.C. de Graafschap
Vorden - Dit weekend werd er een
wedstrijd te Eerbeek verreden. Dit
was de 3de selectiewedstrijd voor
de pony's. Ondanks de warmte
werd er goed gereden.

1e prijs á € 25,-:
Mevrouw G. Claver-Bosman Oranjehof 10 Hengelo

2e prijs á € 20,-:
D. van Rikxoort 't Spiker 75 Warnsveld

3e prijs á € 15,-:
Koren Elshof 15 Vorden

4e t/m 10e prijs á € 10,-:
Mevrouw H. Olyslager-Domhof Hummeloseweg 58 Zelhem
De heer J. Keurentjes Schoneveldsdijk 2 Vorden
Mevrouw D. Mullink Broekstraat 43 Hummelo
W.J. Harmsen Lindese Enkweg 1 Vorden
Mevrouw R. Mijnen-Wassink Pasmanshaard 22 Ruurlo
A. Oldenhave Asterstraat 7 Hengelo
Mevrouw D. Gotink-Roelink Insulindelaan 15 Vorden

Prijzen zijn af te halen tot en met 25 juli a.s. bij Drukkerij Weevers, 
Nieuwstad 30 te Vorden.

Uitslag paaspuzzel 
weekblad Contact

Een vijftal HAMOVE leden mochten
aan de start verschijnen tijdens deze
wedstrijden. Jerry v. d. Bunt was het
enige lid dat in een Grand-Prix klasse
aan de start kwam. Joey den Besten,
Jan Roelofs, Nick van Nieuwenhuize-
nen en Joop Timmer kwamen aan de
start in het ONK supersport. In het WK
125-cc mochten nog een vijftal Neder-
landers meedoen:Jasper Iwema en Mi-
chael v. d. Mark. Dit zijn vaste deelne-
mers en rijden het hele jaar in deze ca-
tegorie. Ernst Dubbink, Roy Pouw en
Pepijn Bijsterbosch mochten evenals v.
d. Bunt deelnemen via een wildcard.
Alle Nederlandse rijders hadden zich
gekwalificeerd voor de racedag op za-
terdag. Jasper Iwema wist zich als be-
ste Nederlandse rijder te kwalificeren

met z'n mooie in het oranje gespoten
motor. Hij reed naar een uitstekende
zesde positie en zag zijn kansen voor
de wedstrijd. Helaas kreeg Iwema zijn
Aprilia slecht aan de gang tijdens de
start van de 125 cc en verloor een aan-
zienlijk aantal plaatsen. Uiteindelijk
pakte hij toch nog drie punten voor
het WK door als 13e te eindigen. Jerry
v. d Bunt reed een mooie race met de
andere Nederlandse deelnemers. Zij
konden echter geen vuist maken te-
gen de Grand Prix rijders die een
maatje te groot voor hen waren. Tegen
het einde van de race kwam v. d. Bunt
in aanraking met de Spanjaard Nico-
las Terol die hem op een ronde zette,
helaas kwam hij daarbij ten val en ein-
digde deze Dutch TT in de grindbak.

De andere Nederlandse rijders reden
hun race wel uit, maar helemaal ach-
ter in het veld. De race in de 125-cc
werd gewonnen door de Spanjaard
Marc Marquez op zijn Derbi. Tweede
werd Terol en het laatste podium plek-
je was voor Pol Espargaro eveneens uit
Spanje. In de Rookies cup werd zowel
op vrijdag als zaterdag een race verre-
den. De Amerikaanse rijder Jacob Gag-
ne won op vrijdag en op zaterdag wist
de Spanjaard Daniel Ruiz de race te
winnen. 
In de supersport was er succes voor
Joey den Besten en Jan Roelofs. Bijde
heren pakten punten voor het kampi-
oenschap. Den Besten werd 14e en
Roelofs pakte het laatste puntje mee
naar huis voor het Hengelose Perfor-
mance Racing Achterhoek team. Den
Besten reed dit weekend ook nog twee
keer een persoonlijk record op het TT
circuit en was daar zeer tevreden mee.
Nick van Nieuwenhuizen werd 18e en
Joop Timmer viel uit.

Succesvolle 80e Dutch TT Assen

Hengelo - Afgelopen zaterdag werd op het TT circuit van Assen de 80e
Dutch TT gehouden. Onder tropische weersomstandigheden werden de
races verreden. Er kwamen vijf klassen aan de start waaronder drie Grand
Prix klassen: WK 125, Moto2 en Moto-GP. Daarnaast werd er nog gestreden
in de Red-Bull Rookies cup en de ONK Supersport.

Foto, Henk Teerink

Om er enkele te noemen: klimmen in
de spider toren, stormbaan, een super
touwparcours, hutten bouwen. De
kinderen kunnen brood bakken, BMX
crossen en nog tal van andere specta-
culaire spelletjes beoefenen. De orga-
nisatie is in handen van het badperso-
neel. De kinderen worden geadviseerd
om ‘survival’ kleren (lees ‘oude kle-
ren‘) aan te doen en uiteraard ook het

zwempak mee te nemen. De kosten be-
dragen inclusief alle activiteiten en
natuurlijk ook zwemmen vijf euro.
Koopt men voor 6 juli aan de kassa een
kaartje dat betaalt men vier euro. De
begeleiding heeft gratis toegang. Ech-
ter wanneer deze persoon ook wil
gaan zwemmen en men heeft geen
abonnement, dan dient er wel een
kaartje te worden gekocht.

Woensdag 7 juli in Vordense zwembad

Expeditie In De Dennen 
voor kinderen vanaf 7 jaar

Vorden. Over een paar dagen wordt het zwembad in Vorden omgetoverd
tot een survival terrein. Tijdens de ‘Expeditie In de Dennen‘ dat woensdag
7 juli van 10.00 tot 18.00 uur, in het zwembad wordt gehouden worden,
voor kinderen die van spanning en actie houden, een aantal geweldige
activiteiten georganiseerd.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
Op 20 juni stond er voor de PV De IJs-
selbode te Steenderen Peronne op het
programma. 
Echter wegens slechte weersomstan-
digheden werden de duiven dichter
bij huis gelost, namelijk in MEER (118
km). Om 16.00 uur werden 50 duiven
van 7 deelnemers gelost bij een noord-
westenwind kracht 3. De eerste duif
werd geconstateerd om 17.38 uur door
dhr. G. Kelderman. Uitslag: 1. en 6. G.
Kelderman, 2., 3., 5., 7., 8. en 10. H.
Wiggerink, 4. P. Hendriks en 9. J. Boes-
veld. 
Tevens werd dit weekend gevlogen
vanaf ST. VINCENT, maar liefst 1090
km. De duiven werden gelost op zater-
dag 19 juni om 12.30 uur. De eerste
duif was voor de heer J. Boesveld, deze
werd geconstateerd op zondag 20 juni
om 17.09 uur. Uitslag: 1. en 3. J. Boes-
veld, 2. Comb. van Halen. 
Op zaterdag 26 juni vlogen de duiven
vanaf PERONNE, 329 km. De duiven
werden om 7.30 uur gelost bij een oost-
noordoostenwind kracht 1. De eerste
zes duiven vielen bij dhr. G. Kelder-
man op de klep, waarbij de eerste ge-
constateerd werd om 12.10 uur. Uit-
slag: 1., 2., 3., 4., 5., 6., en 10. G. Kelder-
man, 7. 8. en 9 H. Wiggerink. 
Ook werd er een dagfond vlucht gevlo-
gen vanaf BOURGES (616 km). De dui-

ven werden gelost om 6.30 uur waarbij
de eerste duif zijn hok vond bij H.
Dieks om 16.50 uur. Uitslag: 
1. H. Dieks, 2., 3., 4., 5. en 6. P. Hen-
driks. De bloemenprijs viel deze week
op de 5e plaats en werd gewonnen
door P. Hendriks. 

PV VORDEN 
Vrijdag 25 juni werden om 13.00 uur
47 duiven van PV Vorden gelost in PE-
RIQUEUX. De temperatuur was bijzon-
der hoog. Uitslag: Comb. J.
Meijer&Zoon 1 3 4 7 8 10, Rick Wueste-
nenk 2 11 12, Comb. A.&A. Winkels 5
6, H.J Stokkink 9. 
Op 26 juni werden twee vluchten ver-
vlogen. Er werden om 06.30 uur 51
duiven gelost. Zij vertrokken met
noordoosten wind vanuit BOURGES.
Uitslag H.B.M. Hoksbergen 1 2 3 4 5 6
9, Comb. J. Meijer & Zoon 7, C. Bruins-
ma 8 10 13, Marc Tiemessen 11, M.
Schuerink 12.

De tweede wedvlucht werd vervlogen
vanuit PERONNE. Om 08.00 uur wer-
den 93 duiven gelost met noordoosten
wind. Uitslag: T.J. Berentsen 1 2 22 23,
Comb. A.&A. Winkels 3 19, Rick Wues-
tenenk 4 7 11 13 20, R. de Beus 5 8 15
16, Marc Tiemessen 6 9 24, C. Bruins-
ma 10 18, H.J Stokkink 12 17, D.J. Go-
tink 14 21. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD. 
Twee wedvluchten werden 26 juni ver-
vlogen door de duiven van PV Steeds
Sneller. Vanuit BOURGES werd vervlo-
gen door 12 deelnemers. Om 06.30
uur werden 82 duiven gelost met oost-
noordoostenwind kracht 2. Uitslag: W.
Jansen (2/8) 1 9, G. Kempers (2/4) 2 10,
R. Koers (5/10) 3 6 7 18 21, A.H.J. Peters
(3/11) 4 16 20, E. Koers (1/7) 5, Robert
Borneman (6/9) 8 11 14 15 17 19, J. Teu-
nissen (2/4) 12 13. 
Ook werden 112 duiven van 16 deelne-
mers op 26 juni om 08.00 uur met
oostnoordoostenwind kracht 2 gelost
vanuit PERONNE. Uitslag: L. Te Stroet
(5/12) 1 6 8 17 26, G. Kempers (5/14) 2 3
13 14 18, B. te Stroet (5/6) 4 9 16 20 21,
V.C.J. van Melis (2/9) 5 11, Robert Borne-
man (4/9) 7 15 22 27, C. Te Stroet (1/3)
10, A. Luesink (2/4) 12 23, G. Duitshof
(1/12) 19, Kelly Bergervoet (1/7) 24, J.
Teunissen (1/4) 25, W. Willemsen (1/6)
28. 

PV DE KOERIER ZELHEM
Op zaterdag 26 juni vlogen 186 duiven
van 19 deelnemers van De Koerier uit
Zelhem vanuit PERONNE. Om 08.00
uur werden zij gelost. 

Uitslag: H.A. Kamperman (8/16) 1 11 20
25 27 29 38 41, R. van Aken (3/11) 2 10
30, H. Wassink (8/18) 3 5 7 13 16 28 32
33, G.J. Velthorst (9/14) 4 8 12 14 17 18
21 37 46, G.J. Wassink (3/9) 6 31 43, J.G.
Poelman (2/8) 9 36, Comb. Menkhorst
(5/6) 15 19 34 39 47, A. Velthorst (1/12)
22, W. Meijerman (1/11) 23, J.Th. Reind-
sen (5/13) 24 26 35 42 45, E. Weenk (1/6)
40, H. Eenink (1/8) 44.

Duivenberichten 20 en 26 juni
Bronckhorst - De vier duivenvereniging in de gemeente Bronckhorst, PV
De IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden, PV Steeds Sneller Hengelo Gld. en
PV De Koerier uit Zelhem namen afgelopen weekend aan verschillende
wedvluchten deel. Op vrijdag 25 juni werd vervlogen vanuit Periqueux en
zaterdag 26 juni vanuit Peronne en Bourges. Van de duiven van PV De IJs-
selbode die een week eerder vanuit Meer en St. Vincent vlogen, zijn nu
eveneens de uitslagen bekend.
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Vanwege de aanleg van een nieuwe
gasleiding van de Gasunie uitgevoerd
door Nacap, de zogenaamde Noord-
Zuid Route, zullen veel graafactivitei-
ten zijn in vele delen van Nederland.
Het Steenderense deel van de gastrans-
portleiding valt binnen het traject Es-
veld-Ommen. Uiteraard wordt vooraf
aan deze werkzaamheden archeolo-
gisch onderzoek in het veld verricht.
Dit wordt uitgevoerd door RAAP, ad-
viesbureau voor archeologische mo-
numentenzorg en cultuurhistorie. De
archeologen tekenen de aangetroffen
waardevolle plaatsen op kaarten in en
fotograferen alles. 

Dinsdag 22 juni sloten de archeologen
van RAAP, Marlien Janssens, Carolien
Senica en Marc Ruijters, hun onder-
zoek op een perceel van Bart Beeftink
achter het bedrijf FrieslandCampina
in Steenderen af. 
De vondsten bestaan uit verkleurin-
gen in de grond waar een boerderij
heeft gestaan. Deze zogenaamde ‘plat-
tegrond’ toont aan waar de verschil-
lende palen hebben gestaan: ronde
van de gebouwen en vierkante van de
gebinten van de deel. 
Ook werd vermoed dat er twee water-
putten zouden kunnen zijn. Uiteinde-
lijk werden deze allebei aangetroffen

en uitgegraven. Deze putten beston-
den uit meerdere delen met glad-
gemaakte zijden, aaneengeslagen
door middel van houten pennen. 

De meegenomen monsters van deze
waterputten, maar ook de potscher-
ven en emmers vol grond en geblader-
te worden nog verder onderzocht. Via
onder andere koolstofonderzoek kun-
nen de archeologen bepalen in welk
jaar deze boerderij er heeft gestaan.
Door het onderzoeken van de grond
en het gebladerte kunnen zij naar aan-
leiding van bijvoorbeeld de aangetrof-
fen zaden nagaan wat er op het menu
heeft gestaan. 
De ruwe schatting naar aanleiding
van de vondsten ter plaatse geeft aan
dat het gaat om een boerderij van tus-
sen de jaren 900 en 1200.

Archeologisch onderzoek Noord-Zuid Route Gasunie

Oude boerderij in Steenderen

Steenderen - Tijdens het bodemonderzoek in Steenderen door Archeo-
logisch Adviesbureau RAAP op een perceel aan de Toldijkseweg, is een
‘plattegrond’ van een oude boerderij aangetroffen. Daarnaast werden
potscherven gevonden en twee waterputten.

Een deel van de tweede waterput wordt bekeken door (v.l.n.r.) Bart Beeftink,  Carolien Senica, Marlien Janssens en Marc Ruijters.

Henk van den Brink werd bij zijn af-
scheid als voorzitter toegesproken
door bestuurslid Bertus Menkveld die
hem bedankte voor zijn grote inzet.
Menkveld ging uitvoerig in op de drie
periodes dat Van den Brink voorzitter
was. “Je hebt veel voor de vereniging

gedaan, maar ook daar buiten. In die
lange periode heb je veel meegemaakt
bij Pax”. 
George Veenhuis (67), die werd be-
noemd tot Lid van Verdienste, is on-
langs gestopt als voetballer. Hij is het
langst voetballend lid van Pax en kan

terug zien op een mooie voetbalcarriè-
re. Hij doorliep alle junioren elftallen
en speelde een lange periode in het
eerste team. Ook is hij in het verleden
acht jaar bestuurlid geweest en heeft
hij veel ander vrijwilligerswerk ge-
daan voor de vereniging.

George Veenhuis Lid van Verdienste

Erwin ten Kate nieuwe voorzitter Pax

Hengelo - Tijdens de gehouden jaarvergadering van Pax op dinsdag 22 ju-
ni is Erwin ten Kate gekozen tot voorzitter van Pax. Ten Kate volgt Henk
van den Brink op die ruim dertien jaar (over drie periodes) voorzitter is ge-
weest van de Hengelose voetbalclub. George Veenhuis werd benoemd tot
Lid van Verdienste. Bestuurslid Thea Lusink is na vier jaar gestopt. Kristi-
an van Petersen werd gekozen tot nieuw bestuurslid.

Erwin ten Kate (links) kreeg de voorzittershamer overhandigd van Henk van den Brink. George Veenhuis (rechts) heeft zojuist de insigne opgespeld gekregen van Henk van den Brink.

De toertocht is circa 40 kilometer
lang. Ook dit jaar rijden er weer 150
tractoren mee, er zijn veel verschil-
lende merken te bewonderen. Zo rij-
den er onder andere een groot aan-
tal Massey Ferguson en Guldner trac-
toren mee.  De begeleiding van de
tractoren wordt verzorgd door mo-
torrijders die hiervoor een speciale
cursus "verkeersregelaar" hebben ge-
volgd. De toertocht wordt onder au-

spiciën van de OTMV (Oude Trekker
en Motoren Vereniging) afdeling Gel-
derland gereden.

De start van de toertocht vindt 's
morgens plaats bij Café het Proat-
huus aan de Lindeseweg 23 in Vor-
den. Voorafgaand aan de tocht wor-
den de tractoren geparkeerd tegen-
over het café. Onder het genot van
een kopje koffie met koek heeft u
volop gelegenheid om de tractoren
te bekijken.  De middagpauze is bij
Hobelman Halle BV aan de Biele-
mansdijk 42 te Halle. Hier is gelegen-
heid om het bedrijf (Cultuurtech-
niek en Machinebouw) en de tracto-
ren te bekijken. Na afloop krijgen al-
le deelnemers een herinneringstegel
mee.

10e toertocht 
"De Graafschap" 
met antieke tractoren
Vorden - Op zaterdag 3 juli 2010
wordt de 10e toertocht van Trek-
ker Evenementen Commissie "De
Graafschap" gereden. Deze 10e
toertocht voor antieke tractoren
wordt door de mooie buitengebie-
den van de gemeenten Bronck-
horst en Berkelland gereden.

De Italiaans Nederlandse kunstenares
Sacha Valentine di Maio werd in Rome
geboren. Het schilderstalent van Sa-
cha is in haar genen opgesloten: haar
Nederlandse vader Henri van Lerven
was kunstschilder en directeur van de
aardewerkfabriek De Ram in Arnhem.
De olieverfschilderijen van Sacha
geven het heden en verleden weer. 
Di Maio studeerde aan het lyceum Via
Ripetta in Rome en aan het bekende

Instituto per l’arte e il restauro Paliaz-
zo Spinelli in Florence en Londen. Zij
had al op jonge leeftijd een eigen gale-
rie in Florence. Beeldhouwer Henny
Zandjans gebruikt in zijn beelden vo-
lumes, vlakken, lijnen en juiste vorm-
verhoudingen om bijvoorbeeld bewe-
ging en emotie zichtbaar te maken. 
Zijn passie en geduld om letterlijk en
figuurlijk dichtbij het af te werken
beeld in brons te zijn, is bij velen be-
kend. Henny Zandjans geeft al 25 jaar
les aan cursisten die het maken van
een beeld in was of klei onder de knie
willen krijgen. De expositie in Galerie
Aquadraat is te zien tot en met 15 au-
gustus. De openingstijden zijn: vrij-
dag-, zaterdag- en zondagmiddag en
op afspraak www.galerie-a-quadraat.nl

Expositie in Galerie
Aquadraat
Vorden - Zondagmiddag 4 juli
wordt in de Galerie Aquadraat aan
de Mosselseweg 12a in Vorden de
expositie geopend van Sacha Valen-
tine di Maio (schilder in olieverf) en
Henny Zandjans (beeldhouwer in
brons).

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Er werd gespeeld in drie verschillende
handicapcategorieën, zowel bij de da-
mes als bij de heren. De Achterhoeker
met de beste score mocht zich Achter-
hoeks Kampioen noemen. 
Bij de dames werd na een spannende
strijd Boudewien Westra van golfclub

Almeerderhout de winnares van het
Achterhoeks Open met 79 slagen. Mar-
lot van Hattem van golfclub ’t Zelle
werd tweede en bovendien Achter-
hoeks Kampioen met 82 slagen. Derde
werd Clementine de Koe van golfclub
Winterswijk. Bij de heren won Gies-
bert Gommers van golfclub de Graaf-
schap voor de vierde achtereenvolgen-
de keer. Hij werd zowel winnaar van
het Achterhoeks Open als Achter-
hoeks Kampioen. Hij evenaarde het
baanrecord met een totaal van 68 sla-
gen (5 onder par). 
Het Achterhoeks Open wordt jaarlijks
door golfclub ’t Zelle georganiseerd.

Veel belangstelling

Achterhoeks Open 2010
Hengelo - Op golfbaan ’t Zelle is
zondag 20 juni onder grote belang-
stelling de finale gespeeld van het
vierde Achterhoeks Open. 270 Deel-
nemers uit het hele land hadden
het weekend daarvoor een kwalifi-
catieronde gespeeld om mee te din-
gen naar de 90 finaleplaatsen.

Vanaf 10.00 tot 12.00 uur kunnen de
fietsers starten bij: Partycentrum Lan-
geler, Spalstraat 5 in Hengelo Gld. en
bij Zorg- en recreatieboerderij De Bult,
Beekstraat 13 in Toldijk. De bedrijven

zijn gratis te bezichtigen tot 16.00 uur.
De deelname is gratis. 
Onderweg kunt u onder meer kijken
bij een wijnboerderij, een melkvee-
bedrijf, een loonbedrijf en een zorg-
boerderij. Verder is er een boerderij
omgetoverd tot pannenkoekenhuis
met muziek, dans en allerlei hand-
vaardigheden. De route is tussen de
30 en 35 kilometer. De open dag ‘Fiets
de Boer op’ is georganiseerd door de
Agrarische Contactgroep Hengelo. 
Voor meer informatie over de route
kunt u terecht bij: mevr. B. Midden,
tel. (0575) 46 46 38.

Zaterdag 24 juli

Fiets 'De Boer op' in Hengelo
Hengelo - Fietsen over paden waar-
van u het bestaan niet wist en tus-
sendoor een kijkje nemen bij zo-
wel agrarische als ook bij andere
bedrijven. Dat kan allemaal tijdens
de jaarlijkse zomer fietstocht in
Hengelo Gld. Op zaterdag 24 juli
krijgt iedereen een kans om eens
een kijkje te nemen.

Wat is: A. Opzied.
Opzij. 
"Gao's opzied; ik kan niks zeen".

B. Haevel.
Erg onhandig persoon.
"Bi'j 't wark is 't ne haevel".

C. Tokke(n)Wekke.
Volgende week.
"Dan komme wi'j tokke(n)wekke".

Dit is mogelijk op zaterdagmiddag 3
juli. De toegang is gratis.

Bezoekers kunnen binnenlopen, aan-
schuiven aan de grote tafel, bladeren
in o.a. poëziebundels, en ondertussen
genieten van het spel van beide musi-
ci. Voor wie dat wil, biedt dit inloop-
concert ook de gelegenheid om nader
kennis te maken met de vele mogelijk-
heden die Het Klavier te bieden heeft.

Na afloop is er dan ook de gelegenheid
om van gedachten te wisselen over
muziek, pianospelen en piano’s. Het
volgende inloopconcert is 7 augustus.
Meer info op www.het-klavier.nl
Voor aanvangstijd zie de advertentie
elders in de krant.

Zaterdag 3 juli

Pianomuziek bij Het Klavier
Vorden - Zomaar even voor je uit
zitten mijmeren onder het genot
van pianomuziek. Dat kan ook
deze zomer bij Het Klavier aan de
Ambachtsweg 2b te Vorden. Iedere
eerste zaterdag van de maand, na
afloop van de normale openings-
tijd van Het Klavier, spelen pianist
Jack van Dodewaard en pianiste
Rita Boshart eigen composities en
werken van bekende componisten
in de sfeervolle concertzaal van
Het Klavier.

Door het ‘bruisende’ verenigingsleven
is het gebouw bijna alle avonden be-
zet. Zo vinden het Willibrorduskoor,
de dansgroep ‘De Deerns’, de line-
dancers uit Warnsveld, muziekvereni-
ging Jubal, de toneelgroep Vierakker-
Wichmond, de seniorensoos hier on-
derdak, terwijl Dorpsbelang, de Oran-
jevereniging e.d. hier ook hun verga-
deringen houden. ‘Wat wij daarnaast
vooral willen zijn is: een eetcafé. We
willen absoluut niet het imago van
een dorpskroeg. Niets ten nadele van
een dergelijke kroeg hoor, echter wij
zijn daar niet op ingesteld en boven-
dien is er in Wichmond al één’, zo
zegt Gea Oosterveld.

Je merkt het tijdens het gesprek aan
beiden, Gea Oosterveld en Jos Boesveld
voelen zich al prima thuis in het Lud-
gerusgebouw. Alvorens zij de rol van
Mattie en Sjaan Bakker overnamen,
was Gea jarenlang beheerder van de
Kaardebol in Zutphen. Jos had en
heeft nog steeds een eigen bedrijf: tim-
merman, restauratie, renovatie, af-
bouw. Vanwege zijn zelfstandige func-
tie kan Jos Boesveld daardoor in de
drukke zomermaanden tijd vrij ma-
ken om bij te springen. De ‘handige’
handen van Jos hebben er de afgelo-
pen maanden voor gezorgd dat het
Ludgerusgebouw flink is aangepast.
Zo heeft Jos in het eetcafé een nieuwe
bar aangebracht met het koffie- appa-

raat als middelpunt, waardoor het ac-
cent dus op ‘dagcafé’ komt te liggen.

Verder heeft Jos de toiletten gemoder-
niseerd, her en der nieuwe plafonds
aangebracht en de verfkwast gehan-
teerd. De grote zaal (80-100 personen)
is opgeknapt, kortom het geheel
maakt een frisse indruk. Overigens
telt het Ludgerusgebouw nog een zaal
(tot 40 personen) voor feestjes, ver-
jaarspartijtjes e.d., terwijl de aan-
wezige bibliotheek eveneens geschikt
is als vergaderruimte e.d. Deze zalen
worden op verzoek ook verhuurd
(0575-441581) of zie
www.ludgerusgebouw.nl 

Waar Gea en Jos bijzonder trots op
zijn: alles wat in het eetcafé/terras
wordt geserveerd komt uit de buurt!
Om een idee te geven: het appelgebak
en de broodjes komen van bakker Wil-
fried Besselink uit Wichmond, de
groenten van Herman Eskes van ‘den
vier Akker' (De laatste weken volop as-
perges). Het boerenijs is afkomstig van
Lammert Kappert uit Leesten, de kaas
van De Vijfsprong uit Vorden, de Ba-
tenburgers (beefburgers) van de Mee-
ninkhoeve uit Hengelo. Bij de biologi-
sche en ‘eerlijke’ Red Beanskoffie (van
Neuteboom) wordt een heerlijk Ach-
terhoeks koekje geserveerd (een koek-
je volgens Achterhoeks recept) en be-
dacht door Arie Ribbers en gebakken

door Dick ten Broeke uit Lochem.
Voorts prijkt er op de menukaart o.m.
de dagschotel, veelal geënt op het sei-
zoen. De afgelopen tijd dus de asper-
ges, de komende periode sla, sperzie-
bonen e.d. Richting de winter stamp-
potten, stoofpotjes e.d. Ook vermeldt
de menukaar uitsmijters en soepen.

Gea Oosterveld vervult zelf de taak van
‘kok in de keuken’. Zegt ze: ‘Ik hou van
de oude manier van koken, zeg maar
alsof je bij oma komt eten. Bij ons kun-
nen de bezoekers de Achterhoek proe-
ven. Wij serveren hier ook de ‘boeren-
omelet van Sjaan) als eerbetoon aan
Sjaan Bakker’, zo zegt Gea Oosterveld.
Het Ludgerusgebouw heeft nog een
belangrijk pluspunt, het ligt als start-
plaats voor wandelaars en fietsers op
knooppunt 91 (een route waarbij fiet-
sers uit alle delen van Nederland van
punt naar punt fietsen). Gea: ‘Hier ko-
men niet alleen veel fietsers uit de om-
geving, maar wat zeer opvallend is,
veel fietsers uit Limburg.

En dan heb je nog de veteranen wiel-
renners die hier afstappen om een
kopje koffie te drinken. Wat ook ty-
pisch is, onder de wandelaars veel
meer vrouwen dan mannen’, zo zegt
ze. Binnenkort introduceren Gea en
Jos het ‘Ockhorst lunchpakket‘! Het
Ludgerusgebouw is namelijk ook de
startplaats voor de 8 kilometer lange
Ockhorst wandelroute. Bakker Wil-
fried Besselink heeft het ‘broodje voor
onderweg’ (o.m. gevuld met amandel-
spijs) bedacht. Daarbij een flesje appel-
sap en fruit van ‘Den vier Akker’. En
dat alles door Jos en Gea tot één lunch-
pakket gemaakt en de wandelaar kan
op pad. Inclusief een routebeschrij-
ving en een kopje koffie bij de start!

Gea en Jos uitbaters Ludgerusgebouw

'Gevoel met de dorpsbewoners 
is er al'!

Vierakker - Gea Oosterveld en Jos Boesveld zijn thans zo’n vier maanden
de nieuwe uitbaters van het Ludgerusgebouw in Vierakker en hebben het
in hun nieuwe functie uitstekend naar de Zin. Gea Oosterveld: ‘Het gevoel
met de dorpsbewoners is er al en dat komt mede doordat het verenigings-
leven in Vierakker en Wichmond zich hier afspeelt en daardoor leer je el-
kaar heel snel kennen. Ook hebben we de afgelopen maanden vanuit ‘die
hoek’ veel bruikbare tips binnen gekregen en daar zijn we erg blij mee’,
zo zegt ze.

De ingang van de tuin is om de hoek
van de Borculoseweg aan de Molen-
laan. De toegang is gratis. 
Voor meer informatie zie de website:
www.hofteruurlo.nl

Open tuin ‘Hof te Ruurlo’
Ruurlo - De tuin ‘Hof te Ruurlo’
aan de Borculoseweg 40 in Ruurlo
is vrijdag 2 en zaterdag 3 juli van
10.00 tot 17.00 uur weer openge-
steld voor publiek.

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

Drieëntwintig jaar geleden richtten
een jonge dirigent -Gerrit Klein Hulze-
en een aantal oudere musici van blaas-
orkesten in de regio Doetinchem een
ensemble op. Dat was bedoeld om
mensen die niet meer werkten en over
voldoende tijd en energie beschikten
op een ochtend in de week muziek te
laten maken en een repertoire te laten

opbouwen waarmee concerten voor
leeftijdsgenoten gegeven konden wor-
den. Verzorgingshuizen in de streek
aan weerszijden van de Oude IJssel
vormden jarenlang het werkterrein
van dit ensemble. Hoewel veranderin-
gen in de bekostiging van de ouderen-
zorg sommige instellingen noopten ja-
renlang bestaande relaties los te laten,

speelt het orkest nog steeds voor seni-
oren die zich vaak verenigd hebben in
gezelligheidsverenigingen. 

Graag wil het orkest een concert aan-
bieden voor senioren in Hengelo en
Keijenborg. De organisatie is in han-
den van KBO Hengelo en Keijenborg.
Leden en niet-leden zijn van harte wel-
kom. Mocht het onverhoopt slecht
weer zijn, dan wordt uitgeweken naar
de kerk in Keijenborg. De entree is gra-
tis, wel zal er gevraagd worden naar
een vrije gift. Wilt u indien mogelijk
een stoel meenemen? Het concert
begint om 19.30 uur. Komt u ook? Het
wordt vast heel bijzonder!

Senioren Blaasorkest in Keijenborg

Concert door Senioren voor Senioren
Keijenborg - Op vrijdagavond 9 juli speelt in de tuin van Maria Postel in
Keijenborg het Regionaal Senioren Blaasorkest Graafschap. Het concert
begint om 19.30 uur. Op het gevarieerde programma staan werken uit di-
verse windstreken, van Rusland via de Balkanlanden en het Duits-Oosten-
rijks-Italiaanse gebied naar Nederland dat onder andere met een pot-
pourri van Hollandse hits vertegenwoordigd is. De leiding is deze avond
in handen van Henk Lubberdink.



Het verantwoord maken van keuzes in materiaal- en energiegebruik is voor Weevers net zo  vanzelfsprekend 
als voor een boom, gebruik maken van wat de natuur biedt. Kiezen voor Weevers is kiezen voor een 
duurzame en kwalitatieve samenwerking. 

Drukkerij Weevers, Vorden, tel.: (0575) 55 10 10 www.weevers.nl

Een verantwoord product
maakt indruk

studioEmausNetElnadrukkerij
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OLDTIMERRIT
De liefhebbers van oldtimers moeten
al vroeg uit de veren. Maar liefst 80
oldtimers doen Groenlo aan. Deze
spectaculaire oldtimerrit start vanaf
Hotel Reyrink in Lievelde en zal dus
Groenlo aan doen.
Maar als de laatste oldtimer Groenlo
uit is zal het al een drukte van belang
zijn op de grote middeleeuwse am-
bachtenmarkt. Maar liefst 20 middel-
eeuwse ambachten zullen dan te zien
en te beleven zijn. Een herkenning
voor de ouderen en een belevenis voor
de jongeren. Verder zijn Kwak de Zal-
ver en Tijmelot het kruidenvrouwtje
aanwezig. En het demonstratieteam
van het EK handmatig klomp maken
dat tijdens de Slag om Grolle wordt ge-
houden.

KINDEREN
Maar er is deze dag ook veel kinderver-
maak. Zo zal clown Hans de leukste 
figuurtjes maken van ballonnen. 
Tolletjesmaker Jan Kulsdom laat z'n
kunsten zien en de kinderen kunnen
geschminkt worden. Het bekende
Noggus kindertheater zal 's middags
een voorstelling spelen. Ook zullen er
ballonnen worden uitgedeeld.

HISTORIE
Wie het vestingstad verleden van
Groenlo wil ontdekken kan hiervoor

terecht in het Stadsmuseum of in de
Oude Calixtus waar het multimedia-
spektakel de Slag om Grolle te zien is.
Wie Groenlo eens vanuit de hoogte
wil zien kan hiervoor terecht bij het
toren beklimmen van de RK Calixtus.
De Compagnie Grolle is aanwezig
evenals het St. Michaelsgilde uit Zwol-
le. Willem te Molder gaat weer verder
met z'n mega schilderproject en de
oorspronkelijke brouwkelders van de
Grolsch kunnen bezichtigd worden.
De Oudheidkundige Vereniging is
aanwezig met een mooie stand even-
als de organisatie van de Slag om Grol-
le. Ditmaal doet ook de wijngaard
Schepershof mee met een boeren
streekmarkt. Natuurlijk zal de Vesting-
stad Express weer rijden en is er een
passe partout te koop bij o.a. Marveld,
Oude Calixtus, VVV en RK Calixtus.

MUZIEK
Maar er is ook muziek. Op maar liefst
drie verschillende podiums is 's mid-
dags live muziek te horen. Dit wordt
allemaal verzorgd door de Groenlose
Horeca. En misschien krijgt deze dag
wel een oranje tintje, want 's avond is
de finale van het WK voetbal.
Kortom voor een onvergetelijke en leu-
ke en verrassende vestingdag moet u
op zondag 11 juli in Groenlo zijn. 
Voor meer info zie 
www.groenlovestingstadpromotion.nl

Groenlo terug in de tijd 
op zondag 11 juli

Groenlo gaat op de 3e vestingdag van zondag 11 juli terug in de tijd. Het
thema van die dag is dan ook 'Die goeie oude tijd'. De vestingdagen in
Groenlo mogen zich in een steeds maar groeiende belangstelling verheu-
gen. Ook op de vestingdag van 11 juli is weer van alles te zien en te bele-
ven voor  jong en oud. Het zal een voorproefje zijn van hetgeen Groenlo
allemaal gaat beleven tijdens de Slag om Grolle die gehouden wordt van
22 t/m 24 oktober.

De eerstvolgende drives worden ge-
speeld op de donderdagen 1 en 8 juli
in Zaal Herfkens in Baak. Er zijn per
lijn prijzen te winnen. Inlichtingen

bij de secretaris, tel. (0314) 844221.
Opgave voor de zomerdrive gaarne
zoveel mogelijk van te voren, tot
17.30 uur bij Theo van Aalst, tel.
(0575) 45 15 58, email: theovan-
aalst@gmail.com. Aan de zaal in-
schrijven tot 19.15 uur. Er wordt ge-
bridged van 19.30 uur tot ± 22.30 uur.

Zomerbridge Bronkhorst
Baak - Deze zomer worden door
de Bridgeclub Bronkhorst vrije
bridgedrives gehouden.

De organisatie heeft een aantal grote
jazznamen gestrikt voor het festival.
Chiel Erkelens en Geurt Schouten, or-
ganisatoren van het festival, over de
bands: “De Dutch Swing College Band
is ontstaan in de Tweede Wereldoor-
log, toen jazzmuziek verboden was.
Op 5 mei 1945 (Bevrijdingsdag) trad de
band voor het eerst op. Dé jazzvocalis-
te van Nederland, Lils Mackintosh,
treedt met hen op. De bekende boogie-
woogie pianist Martijn Schok komt
ook, samen met zijn band, de Martijn
Schok Boogie & Blues Band. Bezoekers
kunnen ook genieten van de passione-
le Storyville Jassband met gastsaxofo-
nist Joris Posthumus, mannen die
belnvloed zijn door de Engelse Trad-
Jazz. Koen de Cauter en Waso Band
vertolken op uitmuntende wijze tij-
dens het festival Hot-Clubmuziek.” De
organisatie is er trots op dat deze toon-
aangevende musici de reis naar de
Achterhoek ondernemen en een bij-

drage willen leveren aan dit unieke
festival waar een groot aantal stijlen
ten gehore zal worden gebracht. Naast
traditionele jazzmuziek en Hot-Club-
muziek is er op 1 augustus volop
ruimte voor Engelse Trad-Jazz, swin-
gende boogiewoogie, energieke rhytm
’n blues en jazzy klinkende blues. De-
ze combinatie van stijlen zorgt voor
een enorm gevarieerd programma
voor muziekliefhebbers. De intieme
entourage van kasteel Keppel zal daar-
naast ook zeker sfeer verhogend wer-
ken. In de kasteeltuin staat een prach-
tig podium met transparante overkap-

ping. Hierdoor blijft de kasteelsfeer ge-
durende het festival perfect zichtbaar
en krijgt het geheel een intieme sfeer.
Gasten worden ontvangen door de
Able-Bodied Seamen, een swingende
studentenjazzband. In de VIP-lounge
zal Jazz Supply voor aanvang van het
festival van zich laten horen. Jazztime
begint om 12.00 uur, de kasteeltuinen
zijn geopend vanaf 10.30 uur. Kaarten
zijn verkrijgbaar via www.jazztime.nl. 

Op deze website kunt u ook meer ach-
tergrond informatie over dit unieke
muziekfeest vinden.

Dutch Swing College Band en Martijn Schok

Uniek jazzfestival rondom kasteel
Keppel
Laag Keppel - Op zondag 1 augus-
tus wordt een nieuw jazzfestival in
de gemeente Bronckhorst gehou-
den met bekende jazzbands. Het
festivalterrein ligt rondom het
fraaie kasteel Keppel. Bands die op-
treden zijn de Dutch Swing College
Band met gast Lils Mackintosh,
Martijn Schok Boogie & Blues
Band, Storyville Jassband met gast
Joris Posthumus en Koen de Cauter
en Waso Band. De organisatie van
het festival ligt in handen van cate-
ring & organisatie De Geldersche
Poort.

Daarom is gezamenlijk besloten om
samen de handen uit de mouwen te
steken. Op de markt zullen dit jaar
meer kramen met streekproducten
staan die ouderwets bereide - en biolo-
gisch verantwoorde producten aan de

man brengen. Lekkere exclusieve kwa-
liteitsproducten die men niet meer in
de alledaagse winkel kan kopen. 
Verder kiest de Marktvereniging voor
één grote Jaarmarkt met meer paar-
den. Ook hier is vernieuwing aan de

orde. Anton van Ingen heeft een bij-
zondere paardenact weten te contrac-
teren: een paard dat kan rekenen,
waaraan kinderen de sommen mogen
opgeven. 

Dan de veteranenmotoren op de
woensdagavond, die gaan dit jaar met
noppen-banden. Samen met de knok-
ploeg van HAMOVE maakt Ad Ridder-
hof zich sterk voor een nieuwe aanpak
met oude crossmotoren. Dat belooft
iets bijzonders te worden. Er wordt na-
melijk gefluisterd dat ook Bennie Jo-
link Oerend Hard mee organiseert.

Op de woensdag

Hengelse kermismarkt 
ouderwets gezellig

Hengelo - Veel oud Hengeloërs komen jaarlijks naar de kermismarkt voor
de unieke sfeer en om met vrienden en bekenden op een terras een pilsje
te drinken. Anton van Ingen voorzitter van de Marktvereniging, Jan Roe-
lofsen pr-man van Schutterij EMM en Reint Beunk van de Hengelose On-
dernemers Vereniging (HOV), waren het met elkaar eens dat de kwaliteit
van de markt op een hoger plan moet om die gezelligheid te behouden.
Kramen met riemen en sierraden is al lang niet meer waar men voor
komt.

Jan Roelofsen (links), Anton van Ingen (midden) en Reint Beunk gaan samen aan de slag.
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WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!

BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

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

Beumweg 17 telefoon: 0544-379415
7134 NR Vragender fax.: 0544-379416 www.gzgeveltechniek.nl

* vraag naar de voorwaarden

WIJ BIEDEN WAT U ZOEKT!

  info@gzgeveltechniek.nl

Nu:

35,00 korting

per vierkante meter

glas!*

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

Auto Venderbosch bv

Dorpsstraat 2-4  -  7025 AD Halle  -  Tel. 0314-631513  -  info@venderbosch.nl

WWW.VENDERBOSCH.NL

Meer dan 35 jaar betrouwbaar en sterk in elk merk

APK keuring (personen-, bedrijfsauto’s en campers)

Onderhoud/reparatie alle merken (leenauto gratis)

Airco service en onderhoud

Banden en velgen (nieuw en gebruikt)

Autocrew Bosch service partner

Werkplaats 6 dagen per week geopend

B
O

N

Ja, ik heb interesse in een Plameco plafond en wil graag 
documentatie en een vrijblijvende prijsopgave.

Naam

Adres

Postcode/Plaats

Telefoon

Bon uitknippen en in een ongefrankeerde envelop sturen 
naar: Plameco Plafonds, Antwoordnummer 2500, 
7255 ZX Hengelo. www.plameco.nl

�

Een nieuw plafond in 1 dag!

Bel voor een afspraak tel. 0575 - 46 31 72

Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (Gld.) 

ZA. 3 JULI BOEDELDAG
2de hands meubels en

klein spul 10.00 tot 16.00
Kempersweg 15, 7156 RB Beltrum

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

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

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

HENGELO GLD  vr.pr. q 182.500,- k.k.

Schoenmakersplein 56 - Sfeervol 3-kamer APPARTEMENT 
(bovenste verdieping) met ruim balkon, berging in de kelder  
en eigen parkeerplaats op het binnenterrein. Het complex  
‘Banninkhof’ is in 2006 gebouwd en is gesitueerd in het cen-
trum. Inh. ± 225 m³. Moderne inrichting keuken en sanitair.
Voorzien van kwalitatief goede laminaatvloeren. Vanuit 
woonkamer fraai uitzicht op kerktoren. Voorzien van lift. Balkon 
7,5 m². Woonopp. ± 80 m². Servicekosten ± € 65,- per maand.
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WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!

VANDAAG KOPEN = VANDAAG RIJDEN!

NU 30 STUKS OP VOORRAAD!

PixoDe Nissan

al vanaf

€ 7.999,-
5 deurs

Geen
wegenbelasting!

3 jaar garantie
De Pixo rijdt 1 op 22!

A-label

DOETINCHEM
Edisonstraat 79

Tel. 0314 - 33 30 55

HENGELO GLD
Kruisbergseweg 8

Tel. 0575 - 46 22 44

ZEVENAAR
Ampérestraat 6

Tel. 0316 - 52 93 20

www.herwers.nl



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Keurslagerij HuberS
„Verstand van lekker eten”

Rapenburgsestraat 36, 7131 CZ Lichtenvoorde
Tel. (0544) 37 67 14 - Fax (0544) 378000

Iedere dag maken wij de beste ambachtelijke producten. Of het nu gaat om een
puur stukje vlees, de fijnste vleeswaren, de lekkerste specialiteiten of de heer-
lijkste maaltijden. Wij gebruiken altijd de meest verse ingrediënten voor een
eindresultaat van de beste kwaliteit…
…en juist daarom zie en proef je onze passie voor het slagersvak in onze pro-
ducten.

Ter versterking van ons team zoeken wij een:

ENTHOUSIASTE, INVENTIEVE, ALLROUND WINKELSLAGER

Wil jij deze passie met ons delen? Neem dan contact op met Keurslager

Hubers, of kijk voor meer informatie op www.hubers.keurslager.nl

ERKEND LEERBEDRIJF

Binnen ons bedrijf is plaats voor een:
• Leerling machinist 

voor de kraan / laadschop*
• Leerling stratenmaker*

Ben je gemotiveerd neem dan contact
op met de heer Leo Peters.
Tel. 06 - 53439599

Of mail naar info@petersruurlo.nl
Website: www.petersruurlo.nl

Voor de huisartsenpost Zutphen  zoeken wij ter aanvulling van het team

DOKTERSASSISTENTEN/
VERPLEEGKUNDIGEN
1 à 2 diensten per week (wisselend rooster)

Werktijden: avonden, nachten, weekenden. 

Wie zoeken wij?
Wij zoeken enthousiaste, gediplomeerde
doktersassistenten of verpleegkundigen
die beschikken over zeer goede contactu-
ele en organisatorische vaardigheden. Het
is belangrijk dat je zelfstandig en flexibel
kunt functioneren in wisselende situaties
én dat je stressbestendig bent.

Wat wordt er van je verwacht?
Als doktersassistente/verpleegkundige ben
je het eerste aanspreekpunt van de huis-
artsenpost. Het visitekaartje dus. Je ver-
richt de triage aan de telefoon. Dat bete-
kent dat je patiënten telefonisch te woord
staat, uitvraagt wat er aan de hand is, be-
oordeelt  of de klacht spoedeisend is, zelf-
zorgadviezen geeft en afspraken maakt
voor het spreekuur of een visite. Je moet
zowel  medisch inhoudelijk  als communi-
catief  sterk zijn.
Alle patiëntgegevens leg je vast met be-
hulp van de computer. Je bent een be-
langrijke schakel in de communicatie met
de huisarts. Tevens assisteer je de huisart-
sen op de post. 
In oktober verhuist de Huisartsenpost naar
het nieuwe ziekenhuis, waarbij er samen-
gewerkt zal gaan worden met de Spoed-
eisende Hulp van het ziekenhuis. 

Wat bieden wij?
Werken op de huisartsenpost betekent 
afwisselend, verantwoordelijk werk in een
enthousiast team op een prettige 
werkplek.
Salaris (min. b 1.880,= en max. b 2.606,=
bruto per maand bij een 38-urige werk-
week , plus een toeslag voor onregelmati-
ge werktijden) en secundaire arbeidsvoor-
waarden zijn gebaseerd op de CAO Huis-
artsenzorg. We leiden je op tot gediplo-
meerd triagist. Contracten worden aange-
gaan voor de periode van 1 jaar met 
uitzicht op een vast dienstverband.

Informatie
Informatie kun je inwinnen bij de locatie-
manager Karin Hibma, tel. 0575 - 538660.
Jouw sollicitatiebrief met CV kun je voor
17 juli 2010 mailen naar 
po@sdhstedendriehoek.nl of sturen naar
SDHS, t.a.v. afdeling P&O, 
Lage Bergweg 10, 7361 GT BEEKBERGEN.

Zie ook
www.huisartsenpostzutphen.nl

De Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek 
( SDHS) is een professionele organisatie in de huisartsenzorg.
Vanuit onze vier huisartsenposten wordt spoedeisende 
huisartsenzorg verleend buiten kantoortijden. 
Op de huisartsenpost werken doktersassistenten in 
teamverband samen met de huisartsen.

Wij zijn op zoek naar:

ENTHOUSIASTE VAKANTIEKRACHTEN
die tijdens de avonduren nog wat bij willen verdienen.
De werkzaamheden zijn in diverse bedrijven in de
voedingsmiddelen branche (dus 18 jaar en ouder).
De verdiensten zijn comform de schoonmaak c.a.o.
Bij interesse kunt u mailen naar e.maas@asito.nl of
bellen naar 06-10011378.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

HORECAMEDEWERKER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VMK00332

Werkzaamheden;
Voor de thuiswedstrijden van de Graafschap zoeken wij horecame-
dewerkers die ervaring hebben met bediening en/of barwerkzaam-
heden. De wedstrijden worden komend seizoen gespeeld op vrij-
dagavond, zaterdagavond en zondagmiddag (incidenteel ook
doordeweeks).

Functie eisen;
• In verband met de werktijden moet je minimaal 18 jaar zijn;
• ervaring in de horeca;
• flexibel inzetbaar.

CNC FREZER M/V
Omgeving Lievelde - Fulltime - vacaturenummer; VIW00199

Werkzaamheden;
Op basis van instructies, onder meer in de vorm van tekeningen,
zaaglijsten en werkvoorbereidinginformatie, schrijft de medewer-
ker zelfstandig het CNC programma in een besturing Heidenhain
iTNC530. Je stelt de machine zelf in en kiest de juiste gereed-
schappen voor de specifieke bewerking. Je controleert het eigen-
lijke verspaningsproces. De werkstukken zijn vaak uniek, waarbij
incidenteel gebruik gemaakt kan worden van eerdergeschreven
programma’s. Je verricht preventief onderhoud aan de machine.

Functie eisen;
• De medewerker kan tekeningen lezen, heeft kennis van CNC be-

stuurde freesbanken;
• je bent in staat om geheel zelfstandig een bewerkingsprogram-

ma te schrijven;
• je hebt ervaring met 3-assig frezen, waarbij ervaring met 4-5

assige frezen een pré is.

BUITENDIENSTMONTEUR INTERIEURBOUW M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenummer; VMK00334

Werkzaamheden;
Samen met een collega monteer je inrichtingen op diverse locaties
in Nederland. 

Functie eisen;
• Ervaring als buitendienstmonteur;
• rijbewijs B;
• flexibel, klantvriendelijk;
• technisch inzicht.

PLOEGLEIDER M/V
Omgeving Brummen - fulltime - vacaturenummer; VIW00336

Werkzaamheden;
Je rapporteert aan de productieleider en werkt in een team van 5
ploegleiders. Je werkt in een 5-ploegendienst en is verantwoorde-
lijk voor het realiseren van de productieplanning. Je geeft leiding
aan 8 tot 15 medewerkers (afhankelijk van de productie-unit). Sa-
men met hen de geplande productie realiseren, waarbij kwaliteit,
efficiency, hygiëne, rendement en reductie van verliezen de be-
langrijkste uitgangspunten zijn. Opstellen van de werkroosters,
waarbij o.a. rekening gehouden wordt met de productieplanning,
verlof en ziekte. Instrueert en motiveert de medewerkers en voert
met hen functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Functie eisen; 
• Opleiding op minimaal MBO+-niveau;
• aantal jaren ervaring in een leidinggevende positie;
• goede communicatieve en sociale vaardigheden;
• in staat veranderingen door te voeren;
• in staat om kennis en ervaring over te dragen aan de medewer-

kers;
• affiniteit met TPM (Total Productive Maintenance) van belang.

SECRETARIEEL/ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
Omgeving Brummen - fulltime - vacaturenummer; VIW00356

Werkzaamheden;
Je taken bestaan grotendeels uit secretariële, inkoopondersteu-
nende werkzaamheden, waaronder het versturen van contracten,
het in- en extern verzamelen van gegevens ter voorbereiding op
vergaderingen of gesprekken met leveranciers en archivering.
Daarnaast bestaan de taken uit het zelfstandig uitvoeren van admi-
nistratieve werkzaamheden, zoals het invoeren van prijzen en con-
dities en bewaken van contractstanden. 

Functie eisen;
• Secretariële of commerciële opleiding op MBO niveau;
• ervaring met SAP; 
• kennis van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift;
• enkele jaren ervaring in soortgelijke functie.

Minteq  is een wereldwijde organisatie en is producent van
gevulde draden voor de internationale staal- en gieterijmarkt.

Door de sterk toenemende groei zijn wij met spoed op zoek naar:

MACHINE OPERATORS
Wij bieden een uitstekend salaris en prima secundaire arbeids-
voorwaarden.

Wij vragen: VMBO / MBO opleiding met bij voorkeur een
technische achtergrond en ervaring in het bedienen van
productiemachines. 
Bereidheid tot het werken in een meerploegensysteem.
Heftruck-/VCA-certificering is een pré.

Stuur uw reactie zo spoedig mogelijk naar:

MINTEQ BV  
t.a.v. de heer A.B.M. Oosterwijk

Kruisbergseweg  1, 7255 AG  Hengelo (Gld)
Tel. 0575-463440

Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Volg nu de beroepsopleiding MBO beveiliger 2 voor
slechts € 195,–  per maand bij BOC. Mogelijkheid om

wekelijks in te stromen, met diverse gegarandeerde sta-
geplaatsen.

Schrijf je nu in voor de opleiding MBO beveiliger 2 
en krijg een training zelfverdediging cadeau!

Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104
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Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

2.49 1.-
actie-kiloprijs 2.- 

3halen
2betalen

14.85 9.90
3 stuks

0.99
 

van 1.49 voor

Calandiva’s voor
binnen en buiten
Div. kleuren

4.50 2.99
2 stuks

+1
ZEGEL

zegel 2.78 1.69
2 stuks

actie-literprijs 0.85

2e
gratis!

9.98
2 stuks

4.99

Douwe Egberts koffie
snelfiltermaling, grove ma-
ling of décafé, 2 pakken à
250 gram naar keuze
4.30 / 4.50

Bavaria
3 kratten à 12 flesjes x 33 cl
actie-literprijs 0.83

Sunil wasmiddel
wit of color, alle soorten,
poeder pak 1440 gram
of vloeibaar flacon 730-1500 ml,
2 stuks naar keuze

Optimel drink
alle soorten, 2 pakken
à 1 liter naar keuze
2.38 / 2.78

Pitloze witte druiven
bak 500 gram

Spareribs
whole rack
Indisch, Texas
of piri piri

WapenaeR jong
vers van het mes


