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In 1973 kwam de in Utrecht geboren 
predikant vanuit Haarlem-Schoten 
naar de Hervormde Gemeente Vor-
den, dat was opgedeeld in twee wij-
ken. Zijn wijk Zuid besloeg de gebie-
den ten zuiden van de Zutphenseweg 
en de Ruurloseweg. “Ik herinner me 
hem als betrokken predikant”, ver-

telt Ria Aartsen - den Harder, voor-
zitter van de Kerkenraad.
Samen met dominee Krajenbrink 
die actief was in de noordelijke 
wijk zorgde hij er voor dat Vorden 
een eensgezinde gemeente werd. 
Hij deed dat buiten de muur van de 
kerk door veel op bezoek te gaan in 

de wijken en buurtschappen, maar 
natuurlijk ook in het Godshuis. De 
gezinsdiensten zijn bijvoorbeeld on-
der zijn bewind tot stand gekomen. 
“Jonge kinderen en ouderen kwa-
men tijdens die diensten samen naar 
de kerk.”
Veenendaal was eveneens een do-
minee die tot ver over de grenzen 
van zijn eigen gemeente actief was. 
Hij was de persoon die aan de wieg 
stond van het partnerschap met de 
kerkelijke gemeente in het Oost-
Duitse Garlipp. Al voor de val van 
de muur ging hij daar op bezoek en 
legde contact met collega-predikant 
Jens Walther. “Daar is de basis ge-

legd voor de warme banden die er nu 
nog steeds zijn”, aldus Aartsen. “Die 
bestonden eerst uit correspondentie 
middels brieven. Later zijn er vele 
uitwisselingen tussen beide gemeen-
ten geweest.”
Veenendaal is altijd betrokken geble-
ven bij de Vordense gemeenschap. 
Tot ver na zijn vervroegd emeritaat. 
Hij besloot in 1985 zelf afstand te ne-
men van het kansel, omdat zijn col-
lega destijds stopte. Volgens hem een 
goed moment om met twee nieuwe 
predikanten verder te werken in de 
Hervormde Gemeente Vorden.

Ds. Jan Veenendaal: een pastorale dominee
Vorden - Jan Veenendaal was echt een pastorale dominee. Hij begaf 
zich ontzettend veel tussen de mensen, verbond verschillende gene-
raties en bewerkstelligde saamhorigheid in de buurten en buurt-
schappen die onder wijk Zuid van de Hervormde Gemeente Vorden 
vielen. Ook stond de dominee die werkzaam was van 1973 tot 1985, 
aan de basis van de samenwerking met de gemeente Garlipp in voor-
malig Oost-Duitsland. Ds. Jan Veenendaal overleed dinsdag 25 juni 
op 91-jarige leeftijd.

Dat de organisatie die bestaat uit Lo-
ke Bakker, Henk Klaassen, Herman 
Eskes, Fred Janssen en Henk van 
Putten er voor kozen om een andere 
weg in te slaan, heeft twee oorzaken. 
Ten eerste ligt het centrum overhoop 
waardoor er minder ruimte beschik-
baar is en ten tweede kreeg de orga-
nisatie het gevoel dat het feest voor 
Vorden te grootschalig was gewor-
den.
“Ook als organisatie van de Zomer-
feesten moeten wij in deze tijd op 
onze centen passen”, vertelt voorzit-
ter Henk van Putten. “Door de brade-
rie zelf te organiseren in plaats van 
uitbesteden aan een evenementenbu-
reau, konden we flink besparen op de 
kosten.” Bovendien kwam het voor 
dat sommige standhouders de onder-
nemers uit Vorden beconcurreerden.  
Tot grote vreugde van de organisatie 
waren veel Vordense ondernemers 
bereid om deel te nemen aan de bra-
derie, toen zij over de nieuwe opzet 
hoorden. In totaal zullen er dit jaar 
vijftig stands zijn in plaats van de 
120 die er voorgaande jaren stonden. 
“Maar wel met producten van de 
plaatselijke winkeliers. We denken 
een aantrekkelijk aanbod te heb-
ben.” Daar komt ook de handelswaar 
van de marktkooplui bij. “We heb-
ben de braderie verplaatst naar vrij-

dag, waardoor ook het grootste deel 
van de mensen die op de weekmarkt 
staan, aansluiting zoeken.”
De Zomerfeesten beginnen zoals ge-
bruikelijk wel gewoon op donderdag. 
De jeugd laat als startsein van de fes-
tiviteiten ballonnen op. De Vordense 
actrice Lotte van Dam heeft die dag 
onder de noemer ‘Vordense Safari’ 
een rondleiding met gidsen door het 
dorp in petto voor de kids. Op the-
atrale wijze zullen zij op zoek gaan 
naar de diersoort mens.
Donderdagmiddag verzorgt Jong 
Gelre drie spelactiviteiten voor de 
jeugd. Wat het precies zal zijn, is nog 
een verrassing. Ook zal de Vordense 
brandweer gedurende Zomerfeesten 
diverse activiteiten organiseren.
En onder het mom ‘wat goed is, moet 

goed blijven’, is er op zaterdagmiddag 
weer zoals altijd een kinderbraderie. 
Men kan zich hiervoor opgeven bij 
de VVV in Vorden. Ook zal er, net als 
andere jaren, weer drie dagen lang 
kermis in het dorp zijn.

Horeca werkt samen in één tent
Niet alleen de winkeliers, maar ook 
de horecaondernemers hebben de 
handen dit jaar ineen geslagen.  Op 
de parkeerplaats tegenover Hotel 
Bakker komt een tent met een over-
kapping over de weg te staan. De Slof, 
Bakker, De Rotonde en De Herberg 
nemen de horeca op zich en zorgen 
er voor dat elke avond livemuziek te 
horen zal zijn. Welke bands er optre-
den, wordt later bekendgemaakt.

Organisatie kiest voor kleinschalige opzet 

Vordense Zomerfeesten: Back to 
basic!
Vorden - Back to basic! Dat is het 
motto van de organisatie achter 
de Vordense Zomerfeesten die 
op 18, 19 en 20 juli worden ge-
houden.  Zo wordt de braderie 
in 2013 minder grootschalig dan 
voorgaande jaren. Dat betekent 
allerminst dat de sfeer er ook 
minder op wordt. Het wordt weer 
een feest voor en door Vordena-
ren met centraal in het dorp een 
feesttent waaraan alle horecaon-
dernemers meewerken.

De organisatie van de Vordense Zomerfeesten mag dan kiezen voor een nieuwe opzet, wat 
goed is zal echter blijven. Daarom is er ook in 2013 weer een kinderbraderie.

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

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

Donderdag 18 juli
Vrijdag 19 juli
Zaterdag 20 juli
CENTRUM VORDEN

Zondag 21 juli van 14 - 18 uur

INLINE SKATE MARATHON 
INDUSTRIETERREIN VORDEN

Wij zijn deze week 30 jaar Keurslager!
Zie aanbiedingen in dit contact van 8 t/m 13 juli

Tankstation de Weule en Keurslager Vlogman geven 
vijftien barbecues en vijftien vleespakketten weg.

Iedereen die in de actieweek 20 liter of meer tankt of voor tenminste 
20 euro besteedt bij Keurslager Vlogman ontvangt een actiecode.

Zie www.lekkeraandebbq.nl en WIN!
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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

Dagmenu’s 3 t/m 9 juli
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 3 juli 
Mosterdsoep / Karbonade de Rotonde met aardappelen en groente 

Donderdag 4 juli 
Züricher geschnetzeltes met rösti en rauwkostsalade / Yoghurt 
friss

Vrijdag 5 juli 
Minestronesoep / Pangafilet op Oosterse wijze met rijst en groente

Zaterdag 6 juli (alleen afhalen / bezorgen) 
Spareribs met frites en rauwkostsalade / IJs met slagroom

Maandag 8 juli 
Tomatensoep / Duitse biefstuk met gebakken uien, aardappelen 
en groente

Dinsdag 9 juli 
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Marieke & Sander

16-05-13   11:15

Gaan trouwen!

Op woensdag 31 oktober 

om 15.00 uur in het 

Gemeentehuis van Zutphen.

Daarna vanaf 16.00 uur 

is de receptie in hotel 

“De Nieuwe” 

Nieuwstad 57 te Zutphen.

Aansluitend zal het feest 

beginnen rond 20.00 uur.

Meer informatie zal 

snle volgen via  onze 

ceremoniemeester.

Liefs Marieke de Klein & 

Sander de Groot

16-05-13   11:15

STIAAn
15-01-13   09:53

ANTOny  MaRTEnBaSTIAAn
Zaterdag 20 april 2013 om 04:09 uur 

is onze prachtige zoon geboren.

Hij weegt 4080 gram en is 50 cm lang.

Moeder en zoon maken het uitstekend!

Gezellig als je langskomt, na een telefoontje.

15-01-13   09:53

Ik
 oo

k van jou.....

Op 26 januari 2013 zijn wij Paul en Martine, 

25 jaar getrouwd!

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

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

tegemoet komt.

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

voor 20 januari a.s. af.

Paul & Martine

Slotsteeg 948

9130 LP Te Verweg

06 - 12365489

14-11-12

Uitnodiging

14-11-12   16

Happycards.nl 
is onderdeel van Weevers Grafi media

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

-

Zoete sappige galia meloenen
 2 stuks 2,99
Wegens succes herhaald
Nieuwe oogst Frieslander aardappelen
 3 kilo 3,99
Ze zijn er weer!
Minneola’s 1,5 kilo 2,99

Onze winkel is weer met de auto bereikbaar 
via het Jebbink en de Molenweg.

Aanbiedingen geldig t/m maandag 8 juli.
Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 

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

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

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

tegenover de huisartsenpost.

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

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

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

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

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

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

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

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

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

19.30 uur.

Tandarts
6 - 7 juli M. Hermans, Vorden (0575) 55 22 53.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

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

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

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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

 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen 

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

Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 

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

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

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

of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt u buiten 

kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet wachten, bel 

dan het calamiteitennummer voor spoed eisende gevallen van de 

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

Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 

buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 

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

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

Zutphen - Eerbeek.

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

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

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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

jeugdgezondheidszorg.

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

of (06) 22 92 96 30.

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

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

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

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

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

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

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

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

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

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. bel-

len of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dietetiek, 

maaltijdservice, personenalarmering en hulpmiddelen. 

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

www.sensire.nl / info@sensire.nl

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

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

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

www.thuiszorggrootgelre.nl

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

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

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten 

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

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

Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

27 35 53 82. www.podi.nl

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

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

KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in 

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

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

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

9.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-16.00 uur.

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

richte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het 

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

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

verzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts niet 

nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 7 juli 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, 

viering Heilig Avondmaal, bevestiging van mw. Swenne Bijzet-de 

Vuyst als kerkelijk projectcoördinator, ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7 juli 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, 

viering Heilig Avondmaal, bevestiging van mw. Swenne Bijzet-de 

Vuyst als kerkelijk projectcoördinator, ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 7 juli 10.00 uur, Zangdienst.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 6 juli 18.30 uur, Eucharistieviering, pastoor Hogenelst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 juli 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, m.m.v. 

Koorleden.

Zondag 7 juli 10.00 uur, Woorddienst, Groep 2, m.m.v. Capella St. 

Jan.

Weekenddiensten

NU ook HERBALIFESHAKES, die vrij zijn 
Gluten, Soja en Lactose verkrijgbaar!!

Altijd een gratis advies! 
Nieske Pohlmann 06-54326669



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

familieberichten
online opgeven:

Ruurloseweg 118 | Vorden (‘t Medler)
Tel. (0575) 559 232
www.mrb-lensink.nl

Kunststof kozijnen:
Een leven lang
zorgeloos genieten
Alkuplus kunststof kozijnen, deuren, hefschuifpuien
en rolluiken. Topkwaliteit in uw woning met
optimale warmte en geluidsisolatie, maatwerk,
snelle levertijd én... een prima prijs.

Showroom open: Dinsdag en donderdag de gehele dag. Zaterdag van 11.00 tot 15.00 u.

 
Tot onze diepe droefheid is van ons heengegaan

Jeannette Elizabeth Marie 
Eijkelenboom – Goedegebuur

   
Sinds 30 oktober 1987 

weduwe van Aart Eijkelenboom

Molenaarsgraaf Vorden
* 9 september 1916 † 30 juni 2013 
       

Wissenkerke, Jan en Nel Bareman

Correspondentieadres:  
Weststraat 4, 4491 EX Wissenkerke

Jeannette is opgebaard in het crematorium 
De Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen,
alwaar zaterdag 6 juli om 12.00 uur de crematie-
plechtigheid zal plaatsvinden.
Voordien is er gelegenheid om afscheid te nemen.
Gelegenheid tot condoleren na afloop.

Geen bloemen

 
De pijn om afscheid te moeten nemen woog 

niet meer op tegen haar verlangen naar rust.

We zijn verdrietig om het overlijden van

Marije Gudde

Zevenaar,   Kranenburg,
27 februari 1983  29 juni 2013

 Toke en Wim
  Wouter en Lianne
 Michiel en Marije
 Anne
 Saskia en Peter-Henk 

Kerkweide 1
7251 LN Kranenburg/Vorden

Marije is nog bij ons thuis, waar gelegenheid is 
om afscheid te nemen en te condoleren 
op dinsdag- en woensdagavond van 19.00 uur 
tot 20.30 uur.
De afscheidsbijeenkomst is donderdag 4 juli 
om 16.00 uur in crematorium De Omarming,
Voorsterallee 95 te Zutphen. Aansluitend is er 
de mogelijkheid tot samenzijn en condoleren 
in de koffiekamer van het crematorium. 

Geest van hierboven
doe ons geloven, 
hopen, liefhebben 
door uw kracht 

Gezang 477

De  Hervormde  Gemeente  Vorden heeft met 
ontroering kennis genomen van het overlijden van 
haar oud-predikant 

Ds. Jan Veenendaal

Van 1973 tot 1985  heeft hij met aandacht en toe-
wijding in onze gemeente gewerkt.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen.
Wij wensen hen Gods kracht en zegen toe om dit 
verlies te dragen.

Namens de Kerkenraad van de 
Hervormde  Gemeente Vorden

M. Aartsen-den Harder, voorzitter
M. Kroesbergen-van Voorthuizen, scriba

Bedrijven
Wij zijn een uitzendbureau in de 
bouwbranche en voor bouw gere-
lateerde bedrijven in de omge-

-
-

reau Stezu.

Werkzoekenden

Laat u zich inschrijven bij uitzend-
bureau Stezu! Stuur uw CV naar 

-

Contactgegevens
E-mailadres:

06-83250066

@stezu_personeel

Groot is het verdriet na het overlijden van onze 
lieve zorgzame vriendin

Marije Gudde

De leegte zonder jou
is met geen pen te beschrijven
De leegte zonder jou
zal altijd bij ons blijven
Maar veel fijne herinneringen
verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
maar altijd in ons hart

Wij wensen de familie heel veel sterkte.

Veel liefs, 
Mariëlle, Rowena, Kelly, Annemie, Rachel, 
Rianne, Nataschja, Ellen, Diana.

Johan Kolkman
&

Ginie Kolkman-v.d Linden

U kunt ons komen feliciteren van 19.30 uur tot 21.30

uur bij ''De Nieuwe Aanleg'' te Almen.

Asselerpad 1

7218 NE Almen

Op vrijdag 19 juli vieren wij ons 50 jarige huwelijk

ThuisAssist 
maakt uw 
leven  
makkelijker

 

Heeft u ondersteuning nodig bij bijv.; 

Belastingaangifte; 
Huur  of zorgtoeslag; 
Controleren eigen bijdrage CAK;  
PGB budget bewaking; 
Kostenbesparing verzekeringen, telefoon, 
kabel en energie; 
Vervoer en begeleiding naar arts of  
specialist; 
Voeren van administratie. 

 
 

Bij ons gaan 
de prijzen op 

de schop! 

Planten voor  
binnen of buiten:

2e plant voor 
de ½ prijs

aanbieding geldig t/m 17 juli a.s.

Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden
0575-551334  www.davorta.nl



GEZOCHT

DIVERSEN

CURSUSSEN

TE HUUR

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

zondag 7 juli 25e Vordense

klootschietmarathon

voor straten, bedrijven,

verenigingen, buurten etc.

Org. Deldense buurtvereniging

afstanden van 10 en 6 km

opgave & info voor 6 juli

18:00u bij: Dick Regelink

0575-551328

start: vanaf 10:00u bij Fam.

Scheffer, Nieuwenhuisweg 1

Bij ideële kringloopwinkel “De 

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke 

ochtend (behalve zondags en 

‘s-maandags) van 9.00 tot 

12.00 uur en daarnaast ook 

nog dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een ruime 

keus uit meubels, kleding, 

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz. 

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl

Te huur gevraagd voor ons

gezin grote woning/boerderij

met garage en grond tot 15 km

rond Zutphen, evt huur via wet

leegstand. 0575-847185

DWARSFLUIT LEREN SPE-

LEN? KLASSIEK OF POP? U 

kunt terecht bij een gediplo-

meerde docent. SCHERPE

PRIJZEN! Locatie: Kulturhus 

Vorden, Raadhuisstraat 6. 

Informatie: Magdalena Kadzi-

olka-Guenov 0622900754 of 

magdalena_kadziolka@hot-

mail.com

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

in de periode t/m 27 september 2013

GRATIS thuis te laten bezorgen

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

tengebied van Vorden

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

18.00 uur thuis bezorgd, mits voorradig.

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

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

Echte Bakker van Asselt
Wegens de werkzaamheden voor onze deur 
bieden wij u de mogelijkheid om uw bestel-

ling in de periode t/m 27 september 2013

GRATIS thuis te laten bezorgen

Deze service is alleen geldig in het dorp en 
buitengebied van Vorden.

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

12.00 uur thuis bezorgd, mits voorradig.

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

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

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

GRATIS thuis te laten bezorgen

Deze service is niet geldig op barbecue bestel-
lingen en catering en alleen geldig in het dorp

en het buitengebied van Vorden.

Ons streven is bij de GRATIS bezorgservice:
Vandaag besteld is morgen in overleg met u

in huis.

Wij zijn te bereiken via de telefoon.
Telefoonnummer: 0575 550850

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Gezocht: Dames- en herenfiet-

sen, geen kinderfietsen. Gratis

ophalen. 06 45193247.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

Open vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00TE HUUR TOERCARAVANS BIJ

COCHEM AAN DE MOEZEL EN

STACARAVANS IN BOPPARD

AAN DE RIJN(d)

CARAVAN VERHUUR LOVINK

ZELHEM

WWW.LOVINK.INFO

0314 621548

Kramen huren? Hobby- &

Rommelmarkt, 27&28 juli

Camping Het Zwarte Schaar,

i n f o @ z w a r t e s c h a a r . n l

0313-473128

*De prijsverlaging is een maximale korting van € 2.000,- op de Nissan Pixo Herwers Edition consumentenadviesprijs inclusief BTW, BPM en dealerkorting, exclusief recyclingsbijdrage à € 45,- en kosten 

rijklaar maken à € 760,- en is uitsluitend geldig bij aanschaf van een nieuwe Pixo Herwers Edition uit voorraad met een klantorder datum tussen 01/04/2013 t/m 30/09/2013 bij Nissan Herwers. Niet geldig 

voor lease-orders en/of in combinatie met andere acties. Niet inwisselbaar tegen contacten. Afgebeelde opties kunnen afwijken van standaarduitvoering. Raadpleeg voor de exacte specifi caties uw Nissan 

Overeenkomstig 715/2007.EG. Min/max verbruik Nissan Pixo gamma gecombineerd: 4,3-5,1 l/100 km, resp. 23,3-19,6 km/ltr. CO -uitstoot variërend van 99 gr/km 
tot 118 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

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

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

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

www.herwers.nl/nissan

2.000.-*

NISSAN PIXO HERWERS EDITION NU MET € 2.000,-* VOORDEEL

Het is nu wel heel aantrekkelijk om een nieuwe Nissan Pixo Herwers Edition te kopen. Want wie vóór 
30 juni 2013 een nieuwe Nissan Pixo koopt, ontvangt bovenop de scherpe prijs nog eens € 2.000,- 
korting.* Kijk voor meer informatie op www.herwers.nl/nissan of bezoek onze Nissan-showroom. 

3 Metallic kleuren | Airconditioning | In hoogte verstelbare stoel

TE HUUR vanaf 1 maand: op-

slagruimte ; diverse afmetin-

gen: 1 x 24 m2; 1 x 30m2 en

1 x 23 m2 te Ruurlo. Tevens

te huur: open opslagruimte op

afgesloten terrein. Stations-

straat 18 Ruurlo Tel. 0573-

451426.

TE HUUR: Opslaghal, geïso-

leerd +/- 600 m2; hoogte 8

m. te Ruurlo. Laad- en losmo-

gelijkheden Stationsstraat 18 

Ruurlo Tel. 0573-451426.

S e n i o r e n w o n i n g .

Cosmeastraat 10 Zelhem.

Geschikt voor rolstoel.

Tussenwoning. Zie Funda of

bel 030-2890594



In het jaar dat Hetty en Dick - om precies te 
zijn op 1 juli 1983 - de zaak overnamen van 
Bennie en Anneke Vlogman - Norde, werd de 
slagerij ook lid van de keurslagersvereniging. 
“Eén van de grote voordelen is dat je de bij de 
consument zeer bekende K van de Keurslager 
mag voeren”, vertelt Dick. Dat hij al dertig 
jaar in die gelegenheid is, daar mag je volgens 
hem best trots op zijn. “Je krijgt het immers 
niet zomaar. Keurslagers moeten aan hoge 

eisen voldoen op het gebied van kwaliteit, 
hygiëne, duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.”
Dat Vlogman de kwaliteit van zijn produc-
ten kan waarborgen, is alom bekend. Vorig 
jaar won de slager nog goud met maar liefst 
twaalf producten tijdens de Slavakto.
Maar ook achter de schermen heeft hij de 
zaakjes keurig op orde. Bij onverwachte keu-
ringen van de vereniging scoort de Vordense 

slager steevast tussen de 8,5 en 9. Vlogman 
draagt zijn steentje bij aan het milieu door 
met energiezuinige machines te werken en 
duurzaam vlees in te kopen. Daarnaast wordt 
vet gescheiden en gebruikt om biogas op te 
wekken.

‘Het blijft een boeiend vak’
De wereld is sinds de jaren tachtig van de 
vorige eeuw flink veranderd. Dat geldt ook 
voor het slagersvak. Zo slacht Vlogman al 
enige tijd niet zelf meer. Ook in de vitrines is 
het beeld anders dan op het moment dat Dick 
en zijn vrouw de zaak overnamen. “Destijds 
waren het vooral gewone stukken vers vlees”, 
herinnert de vakman zich. “De slavink, de 
hamburger en het tartaartje waren net in op-
komst. Tegenwoordig heeft de slavink al vele 
broertjes en zusjes”,  vervolgt hij lachend.
Vrolijk wordt hij nog elke dag van zijn werk. 
“Het blijft een boeiend vak. Behalve slager 
ben je nu eigenlijk vooral adviseur van vlees.” 
Dat is volgens Vlogman de reden dat mensen 
naar hun winkel blijven komen. “De tijd dat 
de vrouw uren in de keuken stond om het 
vlees te stoven is voorbij. In plaats daarvan 
zie je dat een steeds groter worden de groep 
mensen zich ontwikkeld als een soort van 
amateurkok. En zij willen een goed stukje 
vlees hebben.”
Ook buiten koken is sterk in opkomst. Dick 
Vlogman volgt de ontwikkelingen op het ge-
bied van bakken, braden en barbecueën op de 
voet. Enthousiast vertelt hij over de Big Green 
Egg, een apparaat waarmee je in de tuin kunt 
grillen, bakken, koken en roken. “Dat is iets 
dat ik onze klanten in de toekomst ook aan 
wil bieden.”
Maar als de ervaren slager iets doet, wil hij het 
echt goed doen. En dan loop je als onderne-
mer vaak tegen de factor tijd aan. “Hopelijk is 
die er straks meer als Roy de zaak straks over-
neemt”, zo kijkt Dick alvast vooruit. Samen 
met hem, zijn vrouw Hetty en het personeel 
hoopt hij de klant nog lang van persoonlijk 
advies te voorzien. Het is de kracht van hun 
zaak en, zo benadrukt de Vordense vakman: 
“Ik ben enorm blij dat consumenten uit de 
wijde omgeving ons het vertrouwen geven!”

Al dertig jaar de hoogste kwaliteit bij 
Keurslager Vlogman

Vorden - Was het in 2012 al feest omdat de Vordense slagerij Vlogman een halve 
eeuw bestond, dit jaar is het dertig jaar geleden dat de vleesspecialist het predicaat 
Keurslager kreeg. Weer een mijlpaal voor de slagersfamilie, waarvan momenteel 
Dick, Hetty en Roy in het bedrijf actief zijn. Dick vertelt hoe hij de drie decennia in 
zijn slagerij beleefde waarin de veranderingen zich in rap tempo opvolgden, maar 
waarbij de kwaliteit altijd op één bleef staan.

Dick Vlogman en zijn vrouw Hetty zijn al dertig jaar aangesloten bij de keurslagersvereniging.

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

Acties week 27 (1 juli-6 juli)

4 enkel kipfi lets

550

150 gram ei-bieslook salade 
en een halve grillworst

samen voor 300

Gebraden Spare ribs
500 gram 550

Shoarma pakket: 500 gram vlees, 5 broodjes
en een bakje saus
samen voor 595

2 x 500 gram rundergehakt 

met GRATIS
4 cotelletto’s

4 barbecue hamburgers 
en 4 barbecue
worstjes
samen voor 595

100 gram gebraden gehakt,
100 gram boterhamworst en
100 gram schouderham
samen voor

 300

30 jaar Keurslagerij Vlogman!

De achtkastelentocht die door de mooie 
bossen en langs de statige kastelen van het 
Vorden gaat, viert dit jaar haar 100 jarige 
bestaan. Reden genoeg voor een extraatje na 
de fietstocht.

Dick Vlogman van Keurslagerij Vlogman en Hannie 
Hendriksen van Cafe restaurant de Herberg haken 
hier op in. Zij organiseren een aantal gezellige 
barbecue avonden. 

Na het fietsen van de achtkastentocht kunt u vanaf 
17.30 uur aanschuiven op het sfeervolle terras van 
de Herberg.

Op 10 en 25 juli en op 7 en 21 augustus kunt u vanaf 
17.30 uur tot 20.30 uur genieten van een geheel 
verzorgde barbecue door deze twee ondernemers 
van Vorden. Voor twee uur compleet verzorgde 
barbecue inclusief drank (fris, bier en wijn) betaalt 
u de spotprijs van € 29.50.

Wilt u zeker zijn van een plek op het gezellige terras 
van de Herberg dan is het aan te raden om even te 
reserveren bij de Herberg. Dit kan telefonisch op het 
volgende telefoon nummer: 0575-552243.

Graag verwelkomen wij u op één of meerdere data 
die hier boven genoemd zijn.

 ADVERTORIAL

Extraatje na de 
achtkastelentocht



Het feest begon met de kindermid-
dag, waar ook de kleinste feestgan-
gers van Vorden en omstreken uit 
hun dak konden gaan. Het spring-
kussen was bij velen toch wel favo-
riet, maar ook de clown en de pony’s 
vielen in de smaak. De middag werd 
gezamenlijk afgesloten met een bal-
lonnenwedstrijd, waarvan de prijs-
winnaars binnenkort bekend ge-
maakt worden. Om 20.00 uur opende 
het terrein haar deuren weer. Ruim 
800 bezoekers wisten ondanks de 

regen de feestweide te vinden. Het 
kleinschalig opgezette terrein zorgde 
bij binnenkomst al voor een sfeervol 
gevoel. In de grote tent barste het 
feest al snel los met The Fools. Deze 
Belgische band wist vanaf de eerste 
noot de tent op zijn kop te zetten. De 
diversiteit aan feestnummers en de 
interactie met het publiek zorgde al 
snel voor een feestende menigte. 
Ondertussen konden de prijswin-
naars en overige durfals hun vrije 
val met de scad dive maken. Met een 

geweldig uitzicht over Vorden en 
adrenalinekick heeft menig bezoe-
ker hiervan genoten. Terwijl op het 
overdekte terras Harco en Hein de 
avond afsloten met plezier en vertier, 
werd de tent op zijn kop gezet door 
Mental Theo. Vele bezoekers gingen 
even terug in de tijd met de oudste 
happy hardcore nummers maar ook 
voor jongere generatie zorgde Mental 
Theo voor een spetterend eind van de 
avond. Voor velen was Booming Vor-
den dan ook veel te snel afgelopen.

Het bestuur kijkt terug op een zeer 
geslaagd feest en wil alle vrijwilligers 
en bezoekers bedanken voor hun in-
zet en komst.

Zeer geslaagde Booming Vorden!

Vorden - Zaterdag 22 juni heeft de eerste editie van Booming Vorden 
plaatsgevonden. Met een gezellige kindermiddag, een goede band, een 
sfeervol duo en een knallend eind, mogen we terugkijken op een zeer 
geslaagd feest.

Er is een keuze gemaakt uit het 
aanbod van drie theaters: Amphion 
Doetinchem, Hanzehof Zutphen en 
Schouwburg Lochem. Kaarten zijn 
binnen voor het toneelstuk Passie-
vrucht, muziektheater met de kleine 

blonde dood, de musical/operette 
Anatevka, concert van Boudewijn de
Groot en cabaret met de oer-Purpers
(met huisarts Dr. Dagevos) Dit is nog
maar een kleine greep uit de keuze-
mogelijkheid. Verder gaat men nog 
een bezoek brengen aan het Mondri-
aan museum in Winterswijk, en een
stadswandeling maken in Amers-
foort. 
Kijk voor verdere informatie op:
www.vrouwenvannu.nl/vorden

Nieuw programma cultuurclub 
Vrouwen van Nu Vorden
Vorden - De cultuurclub (een van 
de negen interessegroepen van 
de Vrouwen van Nu afdeling Vor-
den) heeft het programma voor 
het nieuwe seizoen rond.

René van Dijken begon zijn orgelstu-
die bij Koos Dijkhuizen te Appinge-
dam (Groningen), hetgeen tevens een 
vooropleiding voor het conservato-
rium was. Vanaf 1992 studeerde hij 
aan het conservatorium Hogeschool 
Enschede bij Gijs van Schoonhoven. 
Zijn Docerend Musicus Diploma heeft 
hij op 25 mei 1998 behaald. René ver-
volgde zijn studie aan de Messiaen 
Academie voor Uitvoerend Musicus, 
nu geheten tweede fase. In het kader 
van deze opleiding heeft hij ook les-
sen gevolgd bij Stef Tuinstra te Gro-
ningen (muziek tot en met 1750). Het 
diploma voor deze studie is behaald 
in juni 2000. Op 23 mei 2005 heeft 
René nog een kerkmuziekopleiding 

voltooid voor Bevoegdheidsverkla-
ring 1. Concertervaring heeft hij op-
gedaan in de omgeving van Overijs-
sel, Gelderland, Groningen en Duits-
land. Op dit moment is hij organist
in de Hofkerk te Oldenzaal.Daarnaast
is hij actief in verscheidene kerken,
o.a. in Hengelo, Enschede, Buurse en
Usselo. Tevens wordt hij steeds vaker
benaderd voor concerten met koor-
muziek en orgelbegeleiding. Sinds
juni 2011 is hij in het bezit van een
kistorgel met vervoer voor verhuur 
enoptredens. De Toeristenconcerten 
duren plm. 30 minuten op de donder-
dagmiddagen van 15.30-16.00 uur. 
De toegang is vrij. Zie verder 
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Toeristenconcert in 
Vordense Dorpskerk
Vorden - Voor het tweede toeristenconcert dit seizoen komt René van
Dijken uit Enschede op donderdag 4 juli het Lohmanorgel bespelen in
de Dorpskerk te Vorden. Hij speelt een mooi gevarieerd programma
met werken van J.P. Krieger, J.S. Bach, H. Scheidemann, Jean Langlais,
J. Corell en J.N. Lemmens.

Op de plek van de Vunderinkhof was 
vanaf 1935 het bedrijf Gems Metaalwer-

ken gevestigd. De naam van de buurt-
vereniging verwijst naar deze vroegere 

gebruiker. In 1989 is het bedrijf ver-
huisd en begin jaren negentig is op het 
oude terrein de Burgemeester Vunder-
inkhof aangelegd. In 1993 wordt de 
buurtvereniging De Gemzen opgericht.

Buurtvereniging De Gemzen 
Vorden viert 20-jarig jubileum

Vorden - Buurtvereniging De Gemzen van de Vunderinkhof bestaat dit 
jaar twintig jaar.

De organisatie had een rit uitgezet 
met een lengte van circa 180 kilome-

ter. Start en finish waren bij het club-
huis aan de Eikenlaan. 

De rit voerde de motorrijders, waar-
van de meesten nog volop in de ban 
waren van de fraaie races tijdens de 
TT in Assen, door de prachtige om-
geving van Montferland. Via een lus 
naar de omgeving Zwilbroek, werd 
vervolgens weer koers gezet richting 
Vorden.

Kastelentoertocht onder ideale weersomstandigheden
Vorden - De Kastelentoertocht die de VAMC De Graafschaprijders zon-
dagmorgen organiseerde trok 120 rijders. ‘ Voor een toertocht op de 
motor een mooi aantal. Natuurlijk hebben we ook geluk met de om-
standigheden, prachtig weer voor een ritje op de motor’, aldus Jan 
Vruggink namens de toercommissie van de VAMC.

Naast de genoemde sponsoren, heb-
ben ook Sylvia Haarmode en pan-
nenkoekenhuis de Vordense Pan 

uit Vorden hun bijdrage geleverd, 
om de Viva la Donnadag in Vorden 
bijzonder te maken.

Rectificatie!

Vorden - Helaas zijn, door een drukfout, niet alle sponsoren van de 
Viva la Donnadag 2013 in Vorden, van afgelopen 27 mei, vermeld in 
het persbericht van 11 juni jl.

IEDERE DAG

KUNSTAGENDA VORDEN



Het maar liefst 212 jaren oude bedrijf 
‘Barendsen Vorden BV’ is al vele jaren 
een bekend gezicht bij de v.v. Vorden 
want zo heeft reeds in 1972 de vader 
van Henri, Henk Barendsen, al trai-
ningspakken geschonken aan het 1e 
elftal in een tijd waar shirtreclame 
nog niet eens bestond. Nadat in 1984 
shirtreclame is ingevoerd in het ama-
teurvoetbal hebben achtereenvolgens 
‘Kluvers Sport Totaal’ (84-89), ‘SORBO’ 
(89-93) en ‘Bar Bodega ’t Pantoffeltje’ 
(93-97) als shirtsponsor van ons vlag-
genschip gediend en werd de term 
‘hoofdsponsor’ gebruikt. Sinds 1997 
staat onze huidige hoofdsponsor, Ba-
rendsen Vorden BV, op de shirts van 
het 1e elftal en dit houdt in dat v.v. 
Vorden nu reeds de vijfde periode 
van vier jaar ingaat met dit lande-
lijk opererende staalbedrijf. Het mag 
duidelijk zijn dat voorzitter William 
van der Veen zeer content is met de 
verlenging van het contract. ‘Het is 
bijzonder dat wij als vereniging reeds 
voor zo’n lange tijd een relatie heb-

ben met onze hoofdsponsor, maar 
het mooie is dat er van verzadiging 
geen enkele sprake is. Barendsen Vor-
den BV is ambitieus, vernieuwend en 
heeft altijd de blik op de toekomst 
gericht en dat komt ook terug in 
onze overeenkomst. Zo denkt Henri 
Barendsen mee over de uitstraling 
van v.v. Vorden. Dit blijkt o.a. uit de 
de toegangspoort afgelopen seizoen 
en de dug-outs op het hoofdveld die 
bij aanvang van het nieuwe seizoen 
in gebruik worden genomen. Verder 
vindt Henri een goede presentatie 
van het gehele team belangrijk en 
de spelers van v.v. Vorden zijn zich 
hiervan bewust en zullen het bedrijf 
positief gaan uitdragen.
Er zal aan het begin van het seizoen 
op passende wijze aandacht besteed 
worden aan de verlening van het 
contract. Een seizoen waar voetbal-
liefhebber Henri Barendsen ook erg 
naar uit kijkt: ‘Prachtig toch dat v.v. 
Vorden in de 3e klasse speelt en dan 
ook nog eens met allemaal regionale 

clubs! Als voetballiefhebber vind ik 
het mooi dat wij spelen tegen PAX, 
Ruurlo, Witkampers, Varsseveld en 
RKZVC, maar zeker ook als sponsor 
is het erg interessant dat het 1e in 
een competitie speelt met zoveel re-
gionale aandacht.’

Over Barendsen Vorden BV:
Barendsen Vorden b.v. houdt zich 
bezig met alles wat met staal te ma-
ken heeft. Ook de combinatie met 
glas, hout of aluminium is door ons 
te realiseren. Het bedrijf begon zijn 
activiteiten in 1802 als smederij. De 
werkzaamheden bestonden uit het re-
pareren van kachels, landbouwwerk-
tuigen en het beslaan van paarden. 
Als vanzelfsprekend nam de zoon van 
de dorpssmid het werk van zijn vader 
over, en ook zijn zoon. Tot uiteindelijk 
nu, de zesde generatie al volop actief is 
in het bedrijf. In 2001 nam construc-
tiebedrijf Barendsen Vorden b.v. een 
geheel nieuw pand aan de Netwerk-
weg in Vorden in gebruik. In 2012 is 
Barendsen Vorden BV genomineerd 
voor de ‘staalprijs van het jaar’. Voor 
een goede indruk waar Barendsen 
Vorden anno 2013 voor staat kunt u 
een kijkje nemen op de website http://
www.barendsen-vorden.nl

Over v.v. Vorden:
v.v. Vorden is een sociale, achter-
hoekse en ambitieuze voetbalclub 
met 475 leden, waarvan 275 spe-
lende jeugd- en 121 spelende seni-
orenleden. Het 1e elftal komt sinds 
2012-2013 uit in de 3e klasse en zal 
het komende seizoen spelen in 3c, de 
‘koningsklasse’ van de achterhoek. 
Wij starten het nieuwe seizoen met 
28 teams en voor het eerst sinds vele 
jaren spelen wij met maar liefst 8 ju-
niorenteams en speelt zowel de A1, 
B1 als de C1 in de 1e klasse. De ver-
eniging staat midden in de gemeen-
schap van Vorden en is zeer actief 
met vele evenementen in de loop van 
het seizoen, zoals daar zijn het Wikee 
de Vikingtoernooi, Jeugdkamp, Grote 
Clubactie, de Flessenactie, Jingle Bell-
stoernooi en natuurlijk in augustus 
het Internationale Wim Kuijper D-
jeugdvoetbaltoernooi.

Barendsen Vorden BV weer voor vier jaar 
hoofdsponsor bij v.v. Vorden

Deze week zijn Barendsen Vorden BV en het bestuur van v.v. Vorden 
wederom een periode van vier jaar overeengekomen wat betreft het 
hoofdsponsorschap van onze vereniging. Op de foto schudt voorzit-
ter William van der Veen de hand met directeur Henri Barendsen en 
beide zijn zeer tevreden en verheugd met de verlenging van het con-
tract tot en met 2017.

Het team van de meisjes t/m 14 is 
kampioen geworden in de A- klasse. 
In dit team zaten Sam Besselink, Do-
minique Besselink, Sarah van Dijk, 
Manon Pasman en Tess Reintjes. 
Door hun goede prestatie mochten de 
meisjes ook mee doen in de halve fi-
nale van de Gelderse Kampioenschap-
pen. Helaas werd deze wedstrijd ver-
loren. Dit najaar start er een nieuwe 
tenniscompetitie waarvoor de teams 
zich inmiddels hebben opgegeven. 
Iedereen, die een keer kennis wil ma-
ken kan de gratis instuif voor de jeugd 
op vrijdagavond om 18.45 bezoeken. 
Deze instuif staat onder leiding van 
tennisleraar Reinier Molendijk. 

Kampioen op heel veld zijn geworden
meisjes t/m 12, team 1, met daarin:
Sam Besselink, Dominique Besselink,
Sarah van Dijk, Manon Pasman en
Tess Reintjes. Op 6 juni spelen zij in
Arnhem hun eerste wedstrijd om de
Gelderse Kampioenschappen!

3 Teams speelden driekwart, waar-
van 2 teams kampioen werden, te
weten team 1: Jens Sijtsma en Hidde
Droppers en team 2: Vera Lenselink
en Koen van Veen.
1 team speelde in de mini competitie
en werd daarin ook kampioen! Mini
team 1, met daarin: Sanne Willemsen
en Brigitte Besselink.

Twee jeugdteams kampioen 
bij VTP Vorden

Vorden - Afgelopen zondag werden de jeugdkampioenen van tennis-
vereniging VTP gehuldigd. Aan de afgelopen voorjaarscompetitie de-
den 9 teams mee. Het betrof 1 team in de competitie rood (mini-veld),
2 teams in de competitie oranje (driekwart veld) en 6 teams op heel
veld. Op heel veld werd gespeeld in verschillende leeftijdsklassen.Van
de 9 teams zijn er 2 kampioen geworden. Bij het driekwart veld waren
dit het team met Tom Bouwmeester en Sil van Veen.

Kampioenen oranje. v.l.n.r. Tom Bouwmeester, Sil van Veen.

Kampioenen meisjes t/m 14 jaar. v.l.n.r Dominique Besselink, Sam Besselink, Tess Reintjes,
Manon Pasman, Sarah van Dijk.

Van daaruit ging het naar Hackfort 
en vervolgens weer richting de finish 
in het Medler. Onderweg moesten er 
een aantal vragen beantwoord worden 

en opdrachten worden uitgevoerd.
Ook kregen de fietsers een hapje
en een drankje voorgeschoteld. De
uitslagen waren als volgt: 1 groep 
Wenneker/Boersbroek 47 punten;
2 groep Groot Nuelend/Winkels 40
punten; 3 groep Paul Zents en groep 
ten Have 36 punten. Vrijdagmorgen 5
juli organiseert school de Kraanvogel
de kinderspelen voor haar leerlingen.
Vrijdagavond staat in het teken van de
Vrienden van Medler Live. Zaterdag 6
juli worden de volks- en kinderspelen
gehouden, terwijl de festiviteiten
zaterdagavond worden afgesloten
met een grote feestavond waaraan de
Sleppers zullen meewerken.

Fietspuzzeltocht voorproefje 
Oranjefeest Medler
Vorden - Voorafgaande aan de 
Oranjefeesten (komend weekend) 
organiseerde de Oranjecommis-
sie Medlertol zondagmiddag een 
fietspuzzeltocht waaraan door 58 
personen werd deelgenomen. De 
tocht die was uitgezet door Geert 
en Wendy Groot Nuelend voerde 
de deelnemers over minder be-
kende fietspaden in het Medler, 
de Kranenburg en de omgeving 
van huize het Enzerinck.

Gelegen in Vorden vindt Kasteel 
Hackfort zijn oorsprong in de veer-
tiende eeuw. Na eeuwen bewoond te 
zijn door de families Van Hackfort 
en Van Westerholt beheert sinds 
1981 Natuurmonumenten het land-
goed. Elk jaar verzorgt een groep vrij-
willigers samen met de boswachter 
van Natuurmonumenten de buiten-
lessen van het educatieprogramma 
Van Luchtkasteel tot Dassenburcht 
op het landgoed. Voor de leerlingen 
van basisschool Het Hoge uit Vorden 

elk jaar weer een feest! 
In een bevlogen presentatie ver-
telde vrijwilligers Gerrit Mensink 
en Klaske ten Grotenhuis waarom 
Kasteel Hackfort Landgoed van het 
jaar 2013 zou moeten worden. De 
grote hoeveelheid dieren, de water-
molen, de omgevallen boom en alle 
andere ‘gereedschappen’ die rond 
het kasteel te vinden zijn maken het 
bij uitstek een geschikte plek voor 
de uitvoering van Van Luchtkasteel 
tot Dassenburcht. Na een spannende 

stemronde tijdens de landgoeddag 
bleek Kasteel Hackfort de winnaar 
van 2013!

Ieder jaar slagen de vrijwilligers, be-
geleiders van de lokale IVN-afdeling 
en de betrokken van Natuurmonu-
menten erin om kinderen via de 
magie van het landgoed de lokale 
natuur en cultuur te laten beleven. 
Namens alle betrokkenen Gerrit 
Mensink (vrijwilliger), Klaske ten 
Grotenhuis (IVN-vrijwilliger) en Ro-
nald Teunissen (Natuurmonumen-
ten) traditiegetrouw de plaquette 
en bijbehorende perenboom in ont-
vangst.

Kasteel Hackfort Vorden verkozen 
tot Landgoed van het Jaar 2013!
Vorden - Op de jaarlijkse bijeenkomst van het landelijke cultuur- en 
natuureducatieproject “Van Luchtkasteel tot Dassenburcht” is Kas-
teel Hackfort verkozen tot Landgoed van het Jaar 2013.

Woensdag 3 juli a.s. gaat al het oude 
schoolmeubilair uit het gebouw. 
Van 11.00 uur tot 16.00 uur is er 
de mogelijkheid voor een ieder om 
een tafeltje, stoel(tje) of grote tafel 
te kopen.

Het Hoge Vorden 
pakt uit en in
Vorden - Het zullen drie unieke 
dagen worden op basisschool Het 
Hoge in de eerste week van juli.

All-round kapster
(Bruids) make-up

Harsen/epileren gelaat

Hair@Home Miranda
Ik kom bij u thuis

Voor afspraak 
06-12229048



Aan zo’n kennismaking zat meer 
vast. Wanneer een boerenzoon/doch-
ter verkering kreeg, speelde toch dik-
wijls ook de ‘grootte’ van het boeren-
bedrijf een rol. Willem: ‘Dan werd er 
gekeken hoeveel melkbussen er aan 
de weg stonden. Want met name een 
rijke boer wilde wel weten of zoon 
of dochter een ‘goede partij’ aan de 
haak zou slaan’, zo zegt Willem. We 
spreken Dinie en Willem aan de Al-
menseweg in hun woning pal naast 
huize Het Enzerinck. Daar is de brui-
degom geboren en getogen. Zijn va-
der was tuinman bij Het Enzerinck en 
had thuis een gemengd bedrijf. Wil-
lem kwam al vroeg na school thuis te 
werken, om zijn zieke vader op het 
bedrijf (koeien,kippen, varkens) te 
assisteren. Willem ging na de oorlog 
tevens aan de slag bij het loon-grond-
verzet en bosbouwbedrijf Beeftink als 
chauffeur op de trekker. ‘Geen vet-
pot, in het begin één gulden per uur’, 
zo herinnert Willem zich. Hij heeft er 
dertig jaar gewerkt.
Zijn 83-jarige echtgenote Dinie schiet 
herhaaldelijk in de lach wanneer 
manlief vertelt. Zij heeft eveneens 
een leven van hard werken achter 
de rug. Geboren in het buurtschap 
Delden ging Dinie op 12-jarige leef-
tijd al uit werken. ‘Ik heb voor mijn 
trouwen een paar jaar bij t’ Jachthuis 
in Warnsveld in de huishouding ge-
werkt en later bij de dokter Lulofs’, zo 
zegt ze. Na de trouwerij (26 juni 1953) 
(‘Een groot feest bij Lettink met wel 
300 man’, zegt Willem), trok Dinie 
bij Willem in zijn ouders-huis in. Het 
echtpaar kreeg drie kinderen, twee 
meiden en een jongen. Inmiddels 
hebben ze ook twee kleinkinderen 
en twee achter-kleinkinderen. Dinie 

stortte zich met hart en ziel op het 
boerenleven; de koeien melken, mest 
uitrijden, tuinieren, de bloementuin 
verzorgen, niets was haar teveel. En 
zoals Willem het uitdrukte: ‘Dinie 
was nooit ziek en altijd ‘goed te passe’ 
en heel sterk’, zo complimenteert hij.
Willem deed in zijn jonge jaren ook 
aan sport, voetballen bij Vorden. Ook 
in de oorlogsjaren. Zijn moeder vond 
dat maar niks. ‘Holt de korte bokse 
moar an, dan nemt de Duitsers oe ok 
neet met’, zo zei ze altijd tegen haar 
zoon Willem. Het waren voor Dinie 
en Willem in hun actieve leven, al-
tijd lange dagen. ‘s Morgens om half 
zeven aan het werk en ‘s avonds om 
half tien moe het bed in. De oorlogs-
jaren zijn ze wonderwel goed doorge-
komen, op één spannend avontuur 
na. Willem: ‘Wij kregen bij ons een 
Duitse onderofficier ingekwartierd. 
Een fijne kerel, hij at gewoon met ons 
mee. Op gegeven moment, toen hij 
hier verderop in het bos aan het werk 
was,kwam er een zeer fanatieke Duit-
se SS’er aan de deur. Toen hij in de 
gang het geweer en nog meer spullen 
van de onderofficier zag liggen, dacht 
hij dat wij die hadden doodgeschoten. 
Wij moesten toen voor de muur gaan 

staan, mijn vader, moeder en ik. We 
dachten alle drie ‘nu is het afgelopen 
met ons’. Gelukkig kwam de onderof-
ficier uit het bos terug en was de SS-
er overtuigd. Wat waren we blij’, zo 
zegt Willem. Het diamanten echtpaar 
kijkt terug op een goed leven met el-
kaar. Wel hier en daar wat lichame-
lijke problemen, maar dat behoort nu 
eenmaal bij het oud worden, zo zeg-
gen ze. ‘Dankbaar dat we er samen 
nog zijn’, aldus Dinie. ‘Weet je hoe 
dat komt? We drinken iedere avond 
voor we naar bed gaan, een donker 
biertje’, zo zegt Willem lachend. Toch 
mist hij één ding, samen met zijn Di-
nie de dansvloer op, gezellig walsen. 
‘Dat deden we heel graag, maar dat 
gaat niet meer’. Gelukkig voor hem 
en zijn Dinie, maakt het luisteren 
naar de muziek van André Rieu weer 
veel goed. Afgelopen woensdagmid-
dag kreeg het diamantenpaar bezoek 
van wethouder Paul Seesing, dit keer 
in zijn functie als loco burgemees-
ter. Hij bood namens de gemeente 
Bronckhorst zijn gelukwensen aan. 
Onderwijl Paul Seesing genoot van 
koffie met gebak, ‘trakteerde’ Willem 
de wethouder op enkele anekdotes 
uit de ‘goeie ouwe tijd’.!

‘We missen het samen walsen, dat lukt niet meer’

Echtpaar Willem en Dinie Breuker 
zestig jaar getrouwd
Vorden - Wie denkt dat hang-
plekken voor jongeren van deze 
tijd zijn, heeft het mis. Vraag het 
bijvoorbeeld aan Willem en Dinie 
Breuker die afgelopen week zes-
tig jaar waren getrouwd. ‘In onze 
tijd kwamen we op zondagavond 
soms wel met 30 jongens en mei-
den bij elkaar. Bij de boerderij 
‘De Foeke’ aan de weg Vorden-
Hengelo. Daar heb ik ook mijn 
Dinie leren kennen. Ik was zeven-
tien en Dinie zestien’, zo zegt de 
thans 84-jarige Willem Breuker.

Echtpaar Willem en Dinie Breuker. Staand loco burgemeester Paul Seesing.

Woensdag 3 juli
10.00 uur Koffiemorgen 
 Vunderinkhof
15.30 uur  Muziekschool-lessen
18.00 uur  Fietsvierdaagse Jong-Gelre

Donderdag 4 juli
18.00 uur  Fietsvierdaagse Jong-Gelre
19.30 uur  Harmonie Vorden-repetitie
19.30 uur Slagwerkgroep 
 Harmonie-repetitie

Vrijdag 5 juli
16.30 uur  Dwarsfluitlessen

Maandag 8 juli
20.00 uur  Vordens mannenkoor-
 repetitie

Dinsdag 9 juli
14.30 uur  Rummicup SWV
15.00 uur  Drumles Harmonie Vorden

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

De organisatie hoopt nog een flink 
aantal inschrijvingen te ontvangen, 
want bij minder dan 75 kinderen kan 
het evenement niet door gaan. Dus 
ouders, meldt uw kind(eren) aan! Dit 

kan nog tot en met 8 juli. Men kan
de inschrijfformulieren inleveren op
Brinkerhof 7 of Julianalaan 13. Heeft
u geen inschrijfformulier, dan kunt
u deze printen van de website www.
huttenbouwdagenvorden.nl Op de 
dag zelf geen kinderen worden aan-
gemeld. Vrijwilligers zijn ook van
harte welkom, want zonder vrijwil-
ligers kunnen de HuttenBouwDagen-
Vorden niet doorgaan. Ook is de orga-
nisatie op zoek naar bedrijven die het
evenement willen steunen met mate-
riaal of een financiële bijdrage. Voor
vragen, opgave, nadere informatie
e.d.: huttenbouwdagen@gmail.com

Organisatie HuttenBouwDagen 
Vorden in volle gang
Vorden - De voorbereidingen van 
de ‘HuttenBouwDagenVorden’ 
die op 27, 28 en 29 augustus op 
het Wiemelink in Vorden worden 
gehouden, zijn in volle gang. In 
mei zijn op de Vordense basis-
scholen de inschrijfformulieren 
rondgedeeld. Er is plek voor 125 
kinderen. Tot nu toe hebben zich 
45 kinderen opgegeven.

De dag werd geopend met een spel 
waaraan alle kinderen van de school 
meededen, het zgn. hamburgerspel. 

Verdeeld over het spellenparcours 
stonden vier leerkrachten waarbij 
de kinderen een gekleurd streepje 
konden krijgen. Bruin stond voor 
de hamburger, rood voor de tomaat, 
groen voor een blaadje sla en geel 
voor een broodje. Maar … het bin-
nenhalen van alle gekleurde streep-
jes was nog niet zo makkelijk. Want 
naast de vier leerkrachten, liepen er 
ook vier ‘monsters’ rond die bij de 
kinderen die zij tegenkwamen de 
streepjes probeerden weg te poets-
ten waardoor zijn opnieuw die kleur 
moesten halen.

Daarna werden de kinderen in groep-
jes verdeeld en doorliepen zij een 
spellenparcours: touwtje springen
met het gehele groepje, blikgooien,
hutten bouwen, skilopen en vele an-
dere leuke spellen. Alles aangepast 
naar het thema van de dag. Het cir-
cuit werd regelmatig onderbroken 
voor eten en drinken. Moe maar 
voldaan vertrok iedereen ’s middags
weer richting school waar enkel en-
thousiaste reacties te horen waren
van ouders/verzorgers en kinderen.
We kijken dan ook terug op een ge-
slaagde dag! 

Tijdens deze dag zijn er uiteraard
foto’s gemaakt. Deze zijn te bekijken
op onze site: www.devordering.nl

Bosfeest ‘de Vordering’ 
wederom groot succes!

Vorden - Na vele uren voorbereiding, was het afgelopen vrijdag zo-
ver: de dag van ons bosfeest. Wat het inhoudt … dat spreekt eigenlijk
voor zich: ‘feest in het bos’ en ook dit jaar ging het wéér op! In eerste 
instantie zag het er naar uit dat het weer spelbreker zou zijn maar
onder de bomen hadden de kinderen en begeleiders, bestaande uit
leerkrachten en ouders/verzorgers, er gelukkig weinig last van. Rond
half 9 vertrok iedereen richting Hilverinkweg, waar alles al klaar voor
de start was voor een dag die in het teken stond van eten en drinken.

In de huidige maatschappij heeft ie-
dereen altijd maar haast, bijna geen 
tijd meer voor elkaar, altijd druk met 
de t.v, digitale media, werk, carrière 
maken e.d. Deze Ont-Moeten is een 

onthaastingsmoment met medewer-
king van het duo ‘De moeite waard’
bestaande uit Anja Den Bakker- zang,
Pieter Piersma zang en gitaar.

Ont-Moeten : Opzij, opzij, opzij, 
wij hebben ongelofelijke haast!
Vorden - Op zondag 7 juli a.s. is er weer Ont-Moeten in het ‘Achter-
huus’van de Gereformeerde kerk aan de Zutphenseweg 13 te Vorden.

De stichting Veldwerk Nederland orga-
niseert samen met o.a. kinderopvang 
Humanitas de landelijke modderdag 
om kinderen weer meer in contact te 
brengen met de natuur. De speeltuin 

bij de Bleijke die nog maar net door de 
gemeente Bronckhorst is aangelegd, 
blijkt hiervoor zeer geschikt . Kinderen 
worden uitgedaagd om op verschillen-
de manieren het water over te steken 

over boomstammen en bruggetjes en 
planken. Er zijn ook veel dieren te 
zien zoals jonge kikkers die voor het 
eerst gingen zwemmen, een prachtig 
gezicht als je er even een paar in de em-
mer hebt gevangen. Daarna worden ze 
weer vrijgelaten natuurlijk. Er was van 
te voren rekening mee gehouden dat 
de kinderen modderig of nat konden 
worden. Uit voorzorg had iedereen 
droge kleren meegenomen.

Kinderen van Humanitas buitenschoolse opvang 
De Leer genieten van modderdag

Hengelo - Op donderdagmiddag 27 juni waren de kinderen van 
bso De Leer te vinden in de Cool Nature speeltuin bij De Bleijke in 
Hengelo. Nou cool was het zeker, met je blote handen spelen in de 
modder, dat mocht vandaag. Het water dat daarvoor nodig is wordt 
door de kinderen eigenhandig uit de grond gepompt.
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Deze Border Collies zijn in Engeland, 
Ierland en Schotland speciaal gefokt 
om het werk te doen op de uitge-
strekte boerderijen waar men hon-
derden schapen houdt. In het heuvel-
achtige gebied waar deze boerderijen 
staan kan de grond haast nergens an-
ders voor gebruikt worden dan voor 
beweiding met schapen of vleesvee.
Moet er een keer een behandeling 
plaatsvinden, zoals ontwormen of 
klauwbekappen dan worden er hon-
den op uitgestuurd, om de schapen 
op te halen en naar de kraal te bren-
gen waarna de boer zijn werk kan 
doen. Vanzelf ontstonden er wed-

strijden tussen de boeren (handlers)
onderling, die later oversloegen naar
het Europese vastenland.

Als op 1 januari om 00.00 uur de in-
schrijving opengaat, duurt het onge-
veer 20 minuten voor de inschrijving
al vol zit van de Dutch Open. Dit is al
jaren zo, dus nu voor de 10de keer al
in Toldijk. De wedstrijden beginnen
om 7.00 uur ’s morgens, tot ’s avonds
18.00 uur. Beide dagen is de toegang
gratis. Het adres van het Evenemen-
tenterrein Vleesboerderij Garritsen is
Wolfsstraat 5 in Toldijk. Voor inlich-
tingen bel (0575) 441383.

10 jaar Dutch Open 
in Toldijk

Toldijk - Op zaterdag 13 en zondag 14 juli worden de Dutch Open
Schapendrijfwedstrijden gehouden op de weilanden van Vleesboer-
derij Garritsen in Toldijk. Het is dit jaar voor de 10de keer dat het
internationale gezelschap uit heel Europa neerstrijkt in Toldijk voor
het houden van de wedstrijden met Border Collies.

Opdracht tijdens de Dutch Open is om de schapen naar de kraal te brengen.

De rit is in de plaats gekomen van de 
Graafschap Toertocht waar honder-
den oldtimers aan meededen. Om-
dat het aantal deelnemers haast te 
groot werd, is er nu een rit in Gorssel 
en een in Toldijk. Bij Vleesboerderij 
Garritsen is de start op zaterdag 13 
juli om 10.00 uur ’s morgens en de 
middagpauze zal hier ook plaats vin-

den om ongeveer 13.00 uur. Na de
middag wordt het tweede gedeelte
gereden en liefhebbers van deze ou-
de trekkers kunnen deze bekijken
op hetzelfde terrein waar ook de 
Internationale Schapendrijfwedstrij-
den plaatsvinden. Opgave van deel-
name is nog mogelijk via de familie
Garritsen, tel. (0575) 441383.

Oldtimer trekkerrit in Toldijk

Toldijk - Op zaterdag 13 juli wordt een oldtimer trekkerrit georgani-
seerd, de Bronckhorst Toertocht, onder auspiciën van de Oude Trekker
en Motor Vereniging (OTMV), afdeling Gelderland.

De Oldtimer trekkerrit vertrekt vanaf Evenemententerrein Vleesboerderij Garritsen in Toldijk.

Bronckhorst

Woensdag 3 juli 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden
15:00 Rondleiding en wijnproeverij ‘t Heekenbroek Achter-Drempt
19:30 Tweeduuster Hengelo
20:00 Zomercarrousel Theater Onder de Molen Linde

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

Vrijdag 5 juli 2013
13:00 Expositie in Galerie en beeldentuin De Burgerij Vorden
15:30 Orgelconcert met Joop van Goozen Zelhem
18:00 Fancy Fair obs De Woordhof Hummelo
18:00 Basiskookworkshop Spitskool in de Hoofdrol Halle
21:00 Karaoke avond Zelhem

Zaterdag 6 juli 2013
10:00 Open inloop Caring4Cars Zelhem
10:00 Expositie Ina, Peggy en Erika in Kapel Bronkhorst
10:30 Open Dag Kerkje Hoog-Keppel
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden
13:00 Expositie in Galerie en beeldentuin De Burgerij Vorden
13:00 Concours Hippique Steenderen
15:30 Gratis inloopconcert Vorden

Zondag 7 juli 2013
10:00 Spetterdag in het Burgemeester Kruijffbad Steenderen
10:00 Rommelmarkt Keijenborg
11:00 Open Steeldart Toernooi Zelhem
13:00 Expositie in Galerie en beeldentuin De Burgerij Vorden
13:00 Cursistenexpo atelier Amare Vorden
14:30 Concertje jeugdige muzikanten Bronkhorst
15:00 Kamermuziek aan de Berkel Baak
19:00 Ont-Moeten: Opzij,opzij,opzij! Vorden

Maandag 8 juli 2013
19:30 Zomeravondconcert muziekvereniging 
 Olden-Keppel Laag-Keppel

Dinsdag 9 juli 2013
19:45 Buurtconcert Muziekver. Union Zelhem

Woensdag 10 juli 2013
10:00 Hengelose kermis 2013 Hengelo
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden
15:00 Rondleiding en wijnproeverij ’t Heekenbroek Achter-Drempt
20:00 Zomercarrousel Theater Onder de Molen Linde

Donderdag 11 juli 2013
9:00 Fietstocht 55+ Keijenborg
19:00 Vive la France! Hummelo
19:30 Zomeravondconcert Vorden
20:00 Zomeravondconcert Museum Smedekinck Zelhem

Vrijdag 12 juli 2013
15:30 Orgelcencert van Klaas Stok Zelhem
19:00 Verrassend vegetarisch leren koken Halle
19:30 Zomeravondconcert muziekver. Union Zelhem
20:30 Vive la France! Hummelo

Zaterdag 13 juli 2013
13:00 Vive la France! Hummelo
13:00 Expositie in Galerie en beeldentuin De Burgerij Vorden
19:30 Zomerconcert Halle-Nijman

Zondag 14 juli 2013
10:00 Vive la France! Hummelo
13:00 Expositie in Galerie en beeldentuin De Burgerij Vorden
14:00 Proefles bij de Keppelse golfclub Hoog-Keppel

Maandag 15 juli 2013
18:00 Velswijkse avond fiets4daagse Velswijk

Woensdag 17 juli 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden
15:00 Rondleiding en wijnproeverij ’t Heekenbroek Achter-Drempt
20:00 Zomercarrousel Theater Onder de Molen Linde

Donderdag 18 juli 2013
10:00 Zomerfeesten Vorden
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden
14:00 Huifwagentocht Zelhem

Het is volgens het badbestuur echt 
twee voor twaalf! Daarom is het tijd 
voor actie! Om geld in te zamelen 
voor het zwembad en het te redden 
voor de toekomst! Er staat een drie-
tal acties op stapel. 

De aftrap wordt op 12 juli a.s. ge-
daan door de jeugd van Vorden. Zij 
zijn immers de gebruikers van het 
zwembad van de toekomst. Samen 
met de scholen in en om Vorden 
wordt een zwemsponsoractie gehou-
den op vrijdag 12 juli. Vanaf nu kan 
men leerlingen van de scholen ver-
wachten die een beroep op u doen 
om hen te sponsoren bij het zwem-
men van baantjes. Ieder baantje le-
vert een bedrag op. Het totale bedrag 
komt ten goede aan het zwembad. 
Daarmee groeit het besef onder de 
inwoners van Vorden en omgeving 
over de strijd om de toekomst van 
het zwembad en natuurlijk het aan-
talzonnepanelen.

Want door het water met zonne-
energie te verwarmen, bespaart het 
bad veel geld en levert ook nog eens 
een positieve bijdrage aan het mi-
lieu. De jeugd zwemt op 12 juli van 
9.00 uur tot 15.00 uur. Kinderen die 
niet via de scholen mee doen kun-
nen op het zwembad sponsorformu-
lieren krijgen en mee zwemmen op 
12 juli om 15.30 uur. 

Gedurende de dag kan men loten 
kopen voor een grote loterij, mede 
mogelijk gemaakt door Vordense 
ondernemers. Er zijn mooie prij-
zen te winnen zoals een uur gratis 
zwemmen in het bad of een gezins-
abonnement voor 2014. Het perso-
neel en bestuur van zwembad In de 
Dennen hoopt dat de toekomst van 
het zwembad samen met alle inwo-
ners van Vorden veilig wordt gesteld 
en dat er 12 juli velen aanwezig zul-
len zijn om de zwemmers aan te 
moedigen en de sfeer te proeven. 
In de loop van het seizoen volgen 
nog eens twee acties: Zo zullen de 
‘Vrienden van het zwembad’ verder 
uitgebreid worden. Het is nu al mo-
gelijk vriend van het bad te worden. 
Zie website
www.zwembad-indedennen.nl

Met de derde actie zal een beroep 
worden gedaan op het bedrijfsleven.

Jeugd in 
actie voor 
zwembad 
In de Dennen
Vorden - Blijft zwembad In de 
Dennen in de toekomst open of 
niet? Dat is de grote vraag. Team 
en bestuur van het zwembad in 
Vorden doen er alles aan om de 
toekomst van het prachtige bad 
veilig te stellen. Er is een plan 
ingediend bij de gemeente, er is 
overleg met de gemeente, maar 
er is nog steeds geen zekerheid. 
Duidelijk is dat er een financieel 
tekort is.

Op dinsdagavond 25 juni werd de 
derde viswedstrijd voor de jeugd 
gevist in Borculo.

In totaal zijn er 50 vissen gevangen 
met een totale lengte van 7 meter en 
56 centimeter.

De uitslag is als volgt:
1. Sam Weenk 12 stuks 160 cm
2. Freek Velhorst 9 stuks 146 cm
3. Sander van Duin 9 stuks 130 cm

De jeugd vist donderdagavond 4 juli 
de laatste wedstrijd. Aansluitend vind 
de prijsuitreiking plaats. 

Uitslag 3e wedstrijd 55+ gevist op 
27/06/2013 in de Berkel te Lochem.
1. J. Aartsen 3330 gram
2. W. Bulten 623 gram
3. J v. Amerongen 107 gram

V i s w e d s t r i j d e n 

d e  S n o e k b a a r s

Waar aan het begin van de week 
de mussen nog van het dak vielen, 
regende het gaande de week pijpen-
stelen. Gelukkig konden alle wed-
strijden de hele week door gaan en 
kon er het weekend gestreden wor-
den om de titel clubkampioen 2013.
Zoals gepland werden de prijzen 

op zondag onder het genot van een 
drankje in ontvangst genomen, 
waarna we daarna heerlijk konden 
genieten van een perfect verzorgde 
BBQ van onze lokale groenteboer.

Uitslagen: HE 6,7: Bram Pijnappel, 
DE 8,9: Gerdien Hesselink, HD 8,9: 
Huub Abbink/Jan Golstein, HD 6,7: 
Christiaan Brinkhorst/PhilipGus-
sow, HD t/m 5: Jochem Emsbroek/
Alexander Molendijk, DD 8,9: Ger-
dien Hesselink /Annemiek Lensink, 
DD 6,7: Marjanne Grube/Frederique 
Olthaar, DD t/m 5: Merel Grube/Es-
ther Nieuwenhuis, Mix 6,7: Wim 
Lentink/Marjanne Grube, Mix t/m 5: 
Gerwin Besselink/ Martine Dijkman.

VTP clubkampioenschappen 
Vorden - In de week van 17 t/m 
23 juni werden bij het Vordens 
Tennis Park de jaarlijkse club-
kampioenschappen gehouden. 
Er werd door 77 enthousiaste 
deelnemers gestreden in 10 ver-
schillende categorieën. Iedereen 
op zijn eigen niveau in een en-
kel, dubbel of mix.
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Disselen
 B. Fletterbussenholt
 C. Haarrook

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

De aanwezigheid van Lotus werd door 
de cursisten erg gewaardeerd, omdat 
ze daarmee direct geconfronteerd 
werden met de praktijk van alledag. 
Ook de stabiele zijligging, draaien en 
het omhoog brengen van een slap li-
chaam werden geoefend en natuur-
lijk werd de reanimatie geoefend met 
het gebruik van een (oefen-) AED. De 
organisatie kreeg 244 evaluatiefor-
mulieren terug, waarbij de cursisten 
gemiddeld een ‘8’ gaven voor de cur-

sus. In het komende seizoen worden 
er twee basiscursussen gehouden, 
waarbij nog plaats is voor kandidaten 
(beide avonden in november 2013). 
Instructeur Alfred Hietkamp en de 
vrijwilligers van het Rode Kruis staan 
voor u klaar. Omdat één gastvrouw 
afscheid nam van de reanimatie afd. 

Bronckhorst is de organisatie op zoek 
naar een man of vrouw die 4 tot 6 
maal per jaar een groep mensen wil 
ontvangen en koffie/thee wil schen-
ken. Als gastvrouw of gastheer krijg 
je natuurlijk informatie over reani-
meren en wellicht kun je een groep 
helpen met de praktijkoefeningen.

Evaluatie van een seizoen Reanimatie
Zelhem - Ook het afgelopen win-
terseizoen bood de afdeling Re-
animatie van het Nederlandse 
Rode Kruis afdeling Bronckhorst 
reanimatieonderwijs aan. De aan-
wezigheid van een Lotus-acteur 
maakte het seizoen bijzonder. De 
acteur deed, direct in het begin 
van de les, alsof hij of zij hart-
klachten kreeg, met de sympto-
men die daarbij kunnen horen, 
zoals benauwd worden, stekende 
pijn in de maagstreek, hals en/
of de linker arm. Ook dreigde de 
persoon wel eens ‘bijna bewuste-
loos’ te worden.

In de donkere novembermaand van 
2012, vlak voor het dreigende einde 
der tijden, vonden vier muziekfreaks 
elkaar ergens in het Gelderse Achter-
hoek. Geen tijd voor Hogeschoolmu-
ziek, maar pure Rock.
De vier muzikanten hadden, ieder 
los van elkaar, aangekloot in het co-
vercircuit en ze vonden de tijd rijp 
om voor volwaardig te worden aan-
gezien. 7 repetities later waren er 7 
eigen nummers en een eerste gig in 
‘The Rambler’ in Eindhoven. Dat ging 
meer dan goed, dus waren ze ‘Ready 
For More’. In de band spelen Wouter 
Mullink (zang), Dennis Jurg (gitaar), 

Stefan Groot Hulze (bas) en Egbert
Harkink (drums). Hz Electric vindt 
dat je de band live moet zien en als
Elektroshocktherapie moet onder-
gaan. U kunt wekelijks de uitzendin-
gen van live@ideaal.org in ‘de Malle-
molen’ bijwonen (er wordt geen en-
treegeld gevraagd) of beluisteren via
Radio Ideaal en de livestream website
Radio Ideaal. Bands en artiesten die
ook live in het programma willen
komen spelen, kunnen mailen naar 
live@ideaal.org of schrijven naar Ide-
aal Radio, Televisie & Internet, t.a.v. 
live@ideaal.org Postbus 50, 7020 AB,
Zelhem.

Hz Electric bij LIVE@IDEAAL

Zelhem - Woensdagavond 10 juli speelt de band ‘Hz Electric’ tussen
20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal, dat vanuit Café
‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Gebleken is dat er bij sporters grote 
behoefte bestaat om bij een blessure 
zo snel mogelijk de juiste maatrege-
len te treffen. Soms is rust de beste 
therapie, in andere gevallen moet er 
verder onderzocht worden en mis-
schien hulp geboden worden. ‘Jans-
sen van Dijke’ fysiotherapeuten 
heeft het initiatief genomen voor de 
Sport Blessure Lijn Achterhoek. 

Op die blessurelijn, tel. 0575-200255, 
kunnen sporters met blessures 24 
uur per dag inspreken met de af-
spraak dat er binnen 12 uur terugge-
beld wordt door een fysiotherapeut, 
die vrijblijvend telefonisch advies 
geeft, waardoor een adequaat beleid 
ingesteld kan worden. Wanneer het 

nodig is, wordt er op zeer korte ter-
mijn een afspraak gemaakt voor na-
der onderzoek en eventuele behan-
deling. Door de goede relatie met de 
sportartsen van ‘Papendal’ zijn zij 
ook snel in te schakelen als dat no-
dig mocht blijken. Doel van de Sport 
Blessure Lijn is de blessureduur door 
een snelle diagnose en behandel-
voorstel te beperken, waardoor de 
blessure niet uitgroeit tot een uitge-
breider probleem. Hierdoor kan ar-
beidsverzuim voorkomen of verkort 
worden en is de kans om gebruik 
te moeten maken van kostbare en 
langdurig zorg verminderd. Daar-
naast weet de sporter hoe hij moet 
handelen om zo snel mogelijk weet 
te kunnen trainen.

Nieuw in de regio
Sport Blessure Lijn Janssen 
van Dijke fysiotherapeuten

Zelhem - Mensen die sportief met bewegen bezig zijn, kunnen daar-
bij een blessure oplopen. Fysiotherapiepraktijk ‘Janssen van Dijke’ 
heeft met een geregistreerde sportfysiotherapeut al een grote repu-
tatie opgebouwd op gebied van sportfysiotherapie. Ook andere fysio-
therapeuten binnen de praktijk hebben zich op blessurebehandeling 
toegelegd. Door in de praktijk gebruik te maken van echografie biedt 
‘Janssen van Dijke’ extra diagnostische mogelijkheden, die het onder-
zoek ondersteunen, waardoor een goed behandelbeleid kan worden 
opgesteld.

Met een digitaal klantenpanel kun-
nen klanten van ProWonen op een 
snelle en makkelijke manier mee-
denken over de woonomgeving, de 
woning, leefbaarheid en energie-
zuinig wonen. Maar ook over on-
derwerpen als de dienstverlening 
en de ontwikkeling van produc-
ten en diensten wil ProWonen de 
mening van haar klanten horen. 
Klanten, die zich aanmelden via 
de website, ontvangen maximaal 
vier keer per jaar een vragenlijst. 
Met de resultaten kunnen produc-
ten en diensten worden afgestemd 
op de wensen en behoeften van de 
klant.
De vragenlijsten worden voorge-
legd aan zoveel mogelijk klanten. 
ProWonen is van mening dat ie-
dereen een mening heeft over 
leefbaarheid, woonomgeving of 
energiezuinig wonen. Is er een 
enquête over een specifiek on-
derwerp, zoals achtertuinen, dan 
zoekt de corporatie uit welke klan-
ten kunnen meedoen. Zo ontvangt 
bijvoorbeeld een bewoner van een 
appartement geen vragenlijst over 
een achtertuin. De resultaten wor-
den vermeld op de website van 
ProWonen. De resultaten van de 
enquête worden altijd teruggekop-
peld aan de deelnemers. Om een 
goed resultaat per onderzoek te 
krijgen, hoopt ProWonen dat veel 
van haar klanten zich aanmelden.
ProWonen stuurde al regelmatig 
enquêtes naar klanten. Het digi-
taal klantenpanel is nieuw voor de 
corporatie. Het is bedoeld om vorm 
te geven aan bewonersparticipatie. 
ProWonen heeft te maken met 
formele bewonersparticipatie, die 
is vastgelegd in de Overlegwet. De 
formele participatie bepaalt welke 
onderwerpen een wooncorpora-
tie moet bespreken met de huur-
dersverenigingen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om de servicekosten 
of de jaarlijkse huurverhoging. In-
formele bewonersparticipatie vult 
dit aan. Er wordt dan gevraagd 
naar de mening van klanten over 
een plan dat er is of nog gemaakt 
moet worden. De verschillende 
huurdersverenigingen hebben 
in het begin al meegedacht over 
klantparticipatie en het digitale 
klantenpanel. Zij zijn enthousiast 
en willen graag meedenken.

ProWonen start 
met digitaal 
klantenpanel
Regio - ProWonen is gestart 
met een digitaal klantenpanel. 
De corporatie wil haar klanten 
een mening laten geven over 
verschillende onderwerpen en 
roept alle huurders op mee te 
denken.

Wat hebben de kinderen van kinder-
opvang Avonturijn genoten afgelo-
pen vrijdag. Water, en zand maken: 
Modder, heel veel modder en dat je je 
daar uitstekend mee kunt vermaken 
is vrijdag wel bewezen. Alle locaties 
van kinderopvang Avonturijn hebben 
afgelopen vrijdag: 28 juni meegedaan 
aan de eerste Nationale Modderdag! 
In het hele land hebben zo’n 45.000 
kinderen zich kostelijk vermaakt met 
water en zand. Er zijn wedstrijden ge-
houden wie de hoogste moddertoren 
kon bouwen en op heuse modderba-
nen werd een wedstrijd gehouden 

wie het verst zou kunnen glijden.
In zandbakken ontstonden kastelen,
natuurlijk met grachten en ook is 
er, in hele grote emmers of bakken,
heksensoep gebrouwen. Roeren doe
je dan natuurlijk met een schep. He-
laas was het niet het mooiste weer
van de wereld voor ModderDag, dus
zijn er ook binnen activiteiten geor-
ganiseerd. Wat weet je dat je ook met
modder kunt verven of kunt gooien
en dat je zo dan prachtige schilde-
rijen kunt maken…… hoe dan ook,
wij hebben weer ideeën voor volgend
jaar en doen dan vast en zeker weer
allemaal mee!! Of alle moeders en va-
ders ook zo blij waren met ons initi-
atief, vragen wij ons een klein beetje
af. De was machine heeft in elk geval
het weekend overuren gemaakt! Di-
verse foto’s hebben wij op facebook 
geplaatst, dus wilt u meegenieten?
Kijk gerust!

ModderDag 2013: Groot Succes!
Regio - Wat hebben de kinderen 
van kinderopvang Avonturijn 
genoten afgelopen vrijdag. Wa-
ter, en zand maken: Modder, heel 
veel modder en dat je je daar uit-
stekend mee kunt vermaken is 
vrijdag wel bewezen.

De organisatie hoopt dat de aanwezi-
gen verkleed zullen gaan in de kleu-

ren van ons land (rood, wit, blauw, 
oranje) Om 19.00 uur wordt begon-
nen met het vogelschieten en aan-
sluitend andere volksspelen. 

De kinderen kunnen zich op een 
groot luchtkussen vermaken. Ook 
voor hen worden allerlei spelletjes ge-
organiseerd. ‘D.J.Peter Zondag’ zorgt 
die avond voor de feestmuziek.

Deldens Buurtfeest
Vorden - Vrijdagavond 5 juli 
wordt er in het buurtschap Del-
den bij de familie Scheffer aan 
de Nieuwenhuisweg 1 het tradi-
tionele ‘Buurtfeest’ gevierd. Het 
thema luidt: ‘Hollandse Avond in 
Delden’.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Het plan om een uniek zonnepark te 
realiseren in plan De Kwekerij in 
Hengelo (Gld) krijgt steeds meer 
vorm. Het is de bedoeling in het ge-
bied, dat 7 ha beslaat, een prachtig 
park te creëren waar natuur en duur-
zaamheid hand in hand gaan. Het 
hoofddoel van het zonnepark is met 
10.000 zonnepanelen duurzame 
energie op te wekken voor ongeveer 
zeshonderd huishoudens. Wat het 
park uniek in Nederland maakt, is dat 
u daarnaast volop de gelegenheid 
heeft om te recreëren in de natuur en 
al wandelend door het park innova-
tieve toepassingen van zonne-ener-
gie kunt ontdekken. Hiermee kunnen 
we de vrijgekomen bouwgrond (door 
het schrappen van een deel van de 
geplande nieuwbouwwoningen in 
verband met de demografische ont-
wikkelingen) op een voor Nederland 
heel bijzondere wijze benutten. 
Graag gaan we met u (omwonenden 
en alle andere geïnteresseerde in-
woners) over het plan in gesprek. 
Hiervoor organiseren we op 9 juli a.s. 
om 20.00 uur een informatieavond in 
het gemeentehuis, waarbij de initia-
tiefnemers aanwezig zijn om aan u 
hun ideeën te presenteren. Onder 
andere vertonen ze een filmpje om 
een goed beeld te geven. Natuurlijk 
horen wij dan ook graag wat u van 
het plan vindt en welke vragen u 
hebt. Direct aanwonenden zijn per-
soonlijk voor de bijeenkomst uitge-
nodigd.

Recreëren in het groen tussen dui-
zenden zonnepanelen

-

-
nepanelen en het benutten van de op-

-

gekregen. Zelfs een kleine schaaps-

park gaan vinden.

-
-

horst, omdat het een geheel nieuw 
concept is waar natuur en energie 
echt samen komen. Bovendien le-
vert het werkgelegenheid op en 

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

recreëren en inwoners kunnen (me-

de) eigenaar worden van de produc-

-

hun eigen energieverbruik in duur-

voordeel oplevert. Over welke 

-
-

voor iedereen die geïnteresseerd is.”

Unieke samenwerking

-
-

tegen een pachtvergoeding beschik-

in het park). NL Greenlabel, van onder 
-

gramma Eigen Huis en Tuin van 
-

-

-
-

nanciële middelen aan te trekken. In 

kunnen realiseren.

Bestemmingsplan 

-
dens de informatieavond terecht.

Het plangebied voor het nieuwe 

-
pad aan de oostkant en nieuw-

westkant, in Hengelo. 

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

Plan voor uniek solarpark in Hengelo krijgt meer vorm 

Komt u 9 juli naar de informatieavond?

plannen voor het Burgemeester 
-

den aan de voorwaarden die door de 

-
legenheid om te komen met een slui-
tende begroting voor de exploitatie 

de slag en dienden onlangs een ver-
-

plan voldoet aan de gestelde kaders 

€ 50.000,- op de sporthal. 
B en w stellen daarom de raad voor 

over het totale gebied Bronckhorst 
-

met de plannen draagt de gemeente 

aan de initiatiefnemers en stelt de 
raad een bedrag beschikbaar van
€ 482.000 voor de overdracht.

B en w stellen voor Burg. Kruijffbad 
Steenderen over te dragen aan
initiatiefnemers -

-
men dat geen verkeerskundige func-
tie heeft. Hiermee realiseren we een 

€ 28.000 meer dan waar we in de vo-
-
-

verantwoord, omdat het alleen om 

-

bermen die wel een verkeerskundige 

Een deel van de besparing gebruiken 
-

lig onderhoud aan de bermen weg te 

houtige opstand (wildgroei van boom-

Burgerparticipatie 
-

-
pels ter hoogte van hun perceel en 

-
-

-

een Toekomstbestendig Bronckhorst 
-

gebeuren en onder uw eigen verant-

Helemaal overdragen van bermbe-

-
-

als het gaat om vragen over of ver-
-

beeld als de verkeersveiligheid in ge-
vaar dreigt te komen.

Ter inzage

-
houders. Het plan is te vinden op 
www.bronckhorst.nl onder Actueel. 

bermen en greppels opgenomen. 

Vragen
Hebt u nog vragen, neemt u dan con-
tact met ons op via ons algemene 
telefoonnummer (0575) 75 02 50 of 
e-mail: info@bronckhorst.nl

Gemeente verlaagt maaifrequentie 
bermen



Op 27 juni vergaderde de gemeente-
raad. Er is o.a. gesproken over:

 De raad stelt de functieveranderin-
gen in dit bestemmingsplan onge-
wijzigd vast. (Voor: CDA, VVD, PvdA, 
GroenLinks, GBB. Tegen: Groen-
Links)

 Op dit perceel zijn plannen voor 
een zorgvoorziening van acht ap-
partementen, waarbij de stap van 
het groepswonen naar het zelf-
standig wonen wordt vergemakke-
lijkt voor de huidige bewoners van 
Urtica. Het perceel is eigendom van 
Natuurmonumenten en maakt on-
derdeel uit van landgoed Hackfort. 
De plannen bestaan uit het slopen 
van de niet monumentale schuur 
en deze te herbouwen tot zorgac-
commodatie en de huidige burger-
woning te bestemmen als dienst-
woning voor de zorgappartemen-
ten. De raad stelt unaniem het be-
stemmingsplan ongewijzigd vast

 Dit bestemmingsplan omvat diver-
se locaties in het buitengebied en 
de bebouwde kom van de gemeen-
te Bronckhorst. Het betreft locaties 
die niet eerder in de grote actuali-
seringsplannen zijn opgenomen en 
aanpassingen in verband met wo-
ningbouwcapaciteit. De raad stelt 
het bestemmingsplan gewijzigd 
vast (Voor: CDA, VVD, PvdA, Groen-
Links, D66. Tegen: GBB) Een amen-
dement van GroenLinks en GBB om 
een wijzigingsbevoegdheid voor b 
en w op te nemen om binnen de ka-
ders unieke (woon)verzoeken mo-
gelijk te maken, haalde het niet

 De raad nam kennis van de evalua-
tienotitie regionale Woonvisie Ach-
terhoek 2010-2020 ‘Van verminde-
ren naar transformeren’ en gaat 
akkoord met de gezamenlijke voor-
bereiding van de nieuwe regionale 
Woonagenda 2015-2025 door 

 zeven gemeenten in de Achterhoek. 
Hierin wordt rekening gehouden 
met de demografische ontwikkelin-
gen in onze regio

 Deze omgevingsvisie is een eerste 
stap van de provincie om met ge-
meenten samen te werken aan rui-
melijke plannen. Het doel is te ko-
men tot algemene regels waaraan 
de plannen moeten voldoen. De 
raad nam kennis van de visie en 
ging akkoord met de regionale 
zienswijze. (Voor: CDA, VVD, PvdA, 
D66 en GBB. Tegen: GroenLinks) 

Een amendement van GroenLinks 
om naast de regionale zienswijze 
een zienswijze namens Bronck-
horst in te sturen, waarin wij aan-
raden rekening te houden met af-
name van beroepsbevolking en de 
gevolgen daarvan voor infrastruc-
tuur en bedrijfsvestiging/verplaat-
sing, haalde het niet

 De raad heeft het jaarverslag en de 
jaarrekening 2012 van het recrea-
tieschap Achterhoek Liemers be-
studeerd en stemt met algemene 
stemmen in met de begroting van 
2014

 De raad gaat unaniem akkoord met 
de zienswijze op de conceptbegro-
ting van de Omgevingsdienst 

 Achterhoek (ODA), die aandringt 
 op bezuiniging, zodat het kosten-
 niveau voor Bronckhorst wordt te-

ruggebracht tot het niveau van voor 
de start van de omgevingsdienst

 De raad stemt in met de programma-
begroting 2014-2017 van de regio 
Achterhoek. (Voor: CDA, VVD, PvdA, 
D66. Tegen: GroenLinks, GBB) 

 Dit betekent dat de bijdrage per 
 inwoner aan de regio-activiteiten 

met € 0,04 stijgt naar € 5,13

 Met de nieuwe Wet aanscherping 
handhaving en sanctiebeleid SZW-
wetgeving per 1 januari 2013 is de 
maatregel bij inlichtingenfraude 
vervangen door een boete van 100% 
van het gefraudeerde bedrag. Als 
iemand daarna nogmaals fraudeert 
moet de gemeente een boete 

 opleggen van 150%. Alle fracties 
stemmen in met de verordening 

 De raad gaat met algemene stem-
men akkoord met de aangepaste 
verplaatsingskostenregeling voor 
verhuisplichtige ambtenaren en 
griffiepersoneel

 Jaarlijks wordt de behandeling van 
de interne klachten geëvalueerd. 
De raad stemt unaniem in met de 
rapportage, maar wenst apart de 
klachtenregeling en manier van 
evalueren door te nemen

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl (onder Bestuur 
en organisatie ➝ Openbare vergade-
ringen ➝ Gemeenteraad.) De eerst-
volgende gemeenteraadsvergade-

ring is op 11 juli 2013. 

Op 11 juni vergadert de gemeente-
raad in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De openbare vergadering be-
gint om  (let op eerder tijd-
stip dan normaal!). U bent van harte 
welkom om deze vergadering bij te 
wonen. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:

 De perspectiefnota is een vooruit-
blik naar de begroting 2014-2017 
waar de raad eind dit jaar over be-
slist. Het begrotingsbeeld voor de 
komende jaren is helaas nog niet 
rooskleurig, ondanks de maatrege-
len die zijn voortgekomen uit het 
traject naar een Toekomstbesten-
dig Bronckhorst. Dit komt onder 
meer doordat vanuit de rijksover-
heid de komende tijd steeds meer 
taken worden doorgeschoven naar 
de gemeenten (met name op het 
gebied van zorg en welzijn) zonder 
de benodigde financiële middelen. 
Maar ook door de vermindering van 
de algemene uitkering die iedere 
gemeente van het rijk ontvangt om 
z’n taken uit te voeren. Voor 2014 is 
het begrotingsbeeld sluitend. Voor 
2017 (meerjarenbegroting) zien we 
een tekort van 1,4 miljoen euro, als 
gevolg van de dalende algemene 
uitkering. Dit tekort moet opgelost 
worden en b en w willen hiermee 
aan de slag. Want niets doen is 
geen optie. Ze vragen de raadsfrac-
ties om aan te geven welke uit-
gangspunten voor hen belangrijk 
zijn om in de begroting van dit na-
jaar rekening mee te houden. Daar-
bij moeten we erop bedacht zijn dat 
de verplichte nieuwe taken op het 
gebied van zorg en inkomen die 
naar ons toe komen, ons meer geld 
gaan kosten. Het rijk keert hier na-
melijk minder geld vooruit aan ge-
meenten dan dat zij er nu zelf aan 
uitgeeft. Dit brengt dus onzekerhe-
den met zich mee en leidde er af-
gelopen jaar al toe dat sommige 
gemeenten zich genoodzaakt za-
gen de gemeentelijke belastingen 
te verhogen. In Bronckhorst bleven 
de woonlasten in 2012 nog nage-
noeg hetzelfde

 De tussenrapportage geeft een 
overzicht van hoe de gemeente in 
de eerste maanden van dit jaar 
heeft gepresteerd. In hoeverre zijn 
doelen die de raad in de gemeente-
lijke begroting 2013-2016 heeft 
aangegeven, behaald. B en w vra-
gen de raad met de tussenrappor-
tage in te stemmen  

 B en w vragen de raad kennis te 
nemen van het Ontwikkelingsplan 
kindcentrum Bronckhorst West 
(gebied Steenderen) en te kiezen 
voor de bouw van een kindcentrum 
op de Prins Bernhardlaan met 
school en voor- en naschoolse 
voorzieningen. Het kindcentrum is 
een overeenkomst tussen de be-
sturen van vijf scholen in het ge-
bied Steenderen, de stichtingen 

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

 € 500.000 (bijv. de provincie). Daar-
naast stellen b en w de raad voor 
het zwembad Burg. Kruijffbad in 
Steenderen over te dragen aan de 
initiatiefnemers en hen een krediet 
beschikbaar te stellen van € 482.557. 
Zij vinden dat het vernieuwde ex-
ploitatieplan voor het zwembad en 
de sporthal, dat de initiatiefnemers 
onlangs indienden, voldoet aan de 
gemeentelijke kaders. Zie voor 
meer informatie ook elders op deze 
gemeentepagina’s. Over de zwem-
baden in Vorden en Hengelo beslist 
de raad op 26 september.

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

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

 De raad wordt gevraagd onder an-
dere het bestemmingsplan, dat 
gaat over de uitbreiding van het op 
het perceel gevestigde bedrijf, on-
gewijzigd vast te stellen 

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

 De raad wordt gevraagd de kaders 
van de nota ‘Archeologiebeleid in 

de regio Achterhoek’ vast te stellen 
met uitzondering van het advies 
over vrijstellingsgrenzen en bo-
demingrepen. Hiermee waarbor-
gen wij een zorgvuldige omgang 
met archeologisch erfgoed binnen 
onze gemeente. Dit archeologie-
beleid heeft consequenties voor 

 de huidige Erfgoedverordening en 
daarom wordt de raad ook gevraagd 
de geactualiseerde Erfgoed-

 verordening 2013 vast te stellen

Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over on-
derwerpen die op de agenda staan 
kunt u inspreken tijdens de commis-
sievergaderingen, iedere tweede 
woensdag en donderdag van de 
maand. Over onderwerpen die niet op 
de agenda staan heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over niet-
geagendeerde onderwerpen’ in de 
commissievergadering die iedere 
tweede donderdag van de maand 
plaatsvindt.

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

Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-
voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op 
de agenda 
staan verwij-
zen wij u naar 
www.bronck-
horst.nl of scan 
de QR-code.

Gemak dient de mens en wij zetten 
ons graag in om onze dienstverle-
ning aan u te verbeteren. Daarom 
kunt u digitaal een afspraak met ons 
maken voor een aantal veel voorko-
mende producten. Bijvoorbeeld een 
paspoort, ID-kaart, rijbewijs en ge-
boorteaangifte. Dat is handig want u 
wordt bij binnenkomst in het ge-
meentehuis direct geholpen en hoeft 
niet te wachten. De mogelijkheid van 

vrije inloop tijdens onze openingstij-
den is er daarnaast natuurlijk ook, 
maar dan weet u niet of het druk is 
en de wachttijd lang. Een digitale af-
spraak maakt u heel gemakkelijk via 
www.bronckhorst.nl. Op deze pagina 
vindt u onder ‘Direct naar…’ een link 
naar afspraak maken. Hier reserveert 
u een datum en tijd die in uw agenda 
past. Een afspraak maken kan ook 
telefonisch via tel. (0575) 75 02 50. 

U kunt nog niet voor alle producten 
een digitale afspraak maken. 
Wij bereiden het aantal producten 
waarvoor u een digitale afspraak 
kunt inplannen geleidelijk uit. 
Zie hiervoor de informatie op onze 
website.

Maak het u gemakkelijk
Voorkom wachttijden en kom op afspraak bij ons langs

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 

Ingetrokken aanvragen

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Zienswijze indienen?

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Ontwerpomgevingsvergunning ‘Landeweerweg ong. Halle’

➝ ➝

Kennisgeving Plan-/besluit MER Landeweerweg ong. Halle

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

U kunt de milieueffectrapportage op de volgende manier inzien:
➝ actueel ➝

-

Zienswijze indienen?

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Hengelo; Schoolstraat 13 en Zelhem; 
Ermelinkstuk 6-12 en Huusakker 10, 14, 16’ (melding art. 1.3.1 Bro)

-

Gotink beschikt over een prachtige showroom 
waar u zich uitstekend kunt laten voorlichten. 
Als totaalinstallateur kunnen we u daarnaast 
helpen bij de complete inrichting van uw bad-
kamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot 
montage.

De Molenkolk

Gerrit Jolink
Hoge Wesselink 10, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

SALE
Meester Nelissenstraat 23, 7156 MA Beltrum  T. 0544-481222

wij maken plaats voor de 
collecties van 2014!
Daarom tijdelijk een groot aantal bruidsjurken 
vanaf m 300,- tot m 1000,-

Kijk op www.beijerbesselink.nl onder sale,

of kom gerust eens langs om te kijken naar ons ruime aanbod.

S



KOFFERBAKMARKT

GROOT LUNAPARK

BRADERIE KERMISMARKT

VRIJDAG KINDERSPELEN

ZATERDAG VOLKSSPELEN

MET O.A. VOGELSCHIETEN

ZONDAG KERMISOPTOCHT

Organisatie stichting evenementen EMM Hengelo

 Info: www.emmhengelo.nl 

http://www.facebook.com/KermisHengeloGelderland

HENGELOSE
KERMIS

10 T/M 14 JULI

EMM Hengelo presenteert:

EXTRA KATERN



Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

alle adverteerders wensen u PRETTIGE KERMISDAGEN

Café-Bar-Discotheek

‘DE ZWAAN’
gelegen nabij het lunapark
Spalstraat 3, Hengelo (Gld.)

,,Net effe gezelliger’’

Ja, het is weer zover,

HENGELOSE
KERMIS

en wij gooien de beuk er weer in, voor de 41e maal met 
ons gezellige pleinfeest.

UIT: GOED VOOR U!

Tijdens de kermis is onze 
discotheek op zaterdag geopend

En dit al weer 35 jaar!

Woensdagmorgen 10 juli vanaf 10/00 uur

(H)ENGELS BIERONTBIJT 
m.m.v. Dunsborg FM

Tijdens de Kermisdagen serveren wij div. schotels 
o.a. saté v.d. haas, schnitzels met jäger/zigeunersaus*

zalmfilet met witte wijnsaus, kip piri piri, 
uitsmijter ham, kaas, wit of bruin brood

* Deze schotels worden geserveerd met groente en aardappels.
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Woensdagmiddag/avond 10 juli in de bruine kroeg

DE HAPPY PIANO’S
Vrijdagavond 12 juli

tuin: HIKE 
café: J.P.R. STRINX BAND

Zaterdagavond 13 juli voor het 41e jaar het grandioze

TUINFEEST MET BROODJESBAR 
tuin: BACK 4 MORE

café: DE VOUTE PARTY
met DJ Dion

Zondagmiddag/avond 14 juli 

TRIGGER
Wij wensen u veel plezier, mooi weer en tot ziens!
V.O.F. De Zwaan, H. Waenink, R. Jansen en medewerkers

www.reigersuspension.com

Molenenk 5a,
7255 AX

Hengelo Gld.
(0575) 462077

H E N G E L O 

Wensen u fijne Kermisdagen toe!

Tijdens de Hengelose Kermis
vanaf 10 juli t/m 13 juli

25% KORTING
op hele assortiment (m.u.z. camping artikelen en gas)

Zaterdag vanaf 12.00 uur gesloten

Wij wensen u prettige kermisdagen

EXTRA
KERMIS

Harmsen BV wenst alle inwoners van Bronckhorst
een goede Hengelose kermis toe!!!



HENGELOSE KERMIS 9 t/m 14 juli 2013

Ook dit jaar heeft de kermis-
commissie weer alles uit de 
kast gehaald. Er is weer een 
mooi programma samengesteld met klassiekers, tradities en 
veel activiteiten. De kermis is een goed voorbeeld van een eve-
nement waar het hele dorp voor gaat.
Geweldig om te zien dat vrijwilligers de handen ineen slaan 
om dit feest elk jaar weer tot een succes te maken. Ik wil hen 
hiervoor hartelijk bedanken. Het laat zien dat Hengelo leeft!
Ik wens de organisatie en de vele bezoekers een onvergetelijk 
weekend toe. Maak er met elkaar een mooi en bruisend ker-
misfeest van!

Henk Aalderink
Burgemeester gemeente Bronckhorst

Voorwoord
Bronckhorst is rijk aan na-
tuurschoon, prachtige dor-
pen en kastelen, maar kent 
zeker ook een groot aantal 
mooie festiviteiten en tradi-
ties. Daar ben ik trots op als 
burgemeester. Ieder dorp 
en buurtschap viert deze op 
eigen bijzondere wijze. Eén 
van die gezellige festivitei-
ten is de kermis in Hengelo 
(Gld).

De reglementen bij het Vogelschieten zijn vorig seizoen aange-
past, zodat nu ook oud-inwoners van de voormalige gemeen-
te Hengelo om de titel mee kunnen schieten.  Omdat wij als 
schutterij hebben besloten om niet meer mee doen aan evene-
menten van Kring of Federatie zijn de” verplichtingen” voor 
het koningspaar grotendeels komen te vervallen . Wel zal voor 
het koningspaar een vrijblijvende uitnodiging in de bus vallen 
van onze Schuttersvrienden uit de voormalige partnergemeen-
te Neuenkirchen voor een gezellige dag in september met alle 
Koningsparen van de Schutterijen uit deze gemeente. 
De jeugddisco op de vrijdagavond hebben we uit het program-
ma gehaald  vanwege de teruglopende belangstelling de laatste 
jaren. Als bestuur staan we open voor suggesties om voor deze 
leeftijds-categorie het volgend jaar tijdens de kermis weer iets 
op poten te zetten, we zijn er nl. voor om voor iedereen iets te 
organiseren tijdens de kermisdagen.
Vanaf deze plek willen wij als bestuur alvast  alle sponsoren/
instanties hartelijk danken voor hun bijdrage, in welke vorm 
dan ook, alsmede de vele vrijwilligers die zich ieder jaar weer 
belangeloos inzetten om de kermis te laten slagen.
Wij wensen u allen een fantastische Hengelse Kermse 2013 toe.

Het Bestuur van de EMM

Hengelo Gld klaar 
voor de kermis

De Hengelose Kermis staat weer bijna 
volledig in de steigers. Er zijn heel wat 
voorbereidingen aan vooraf gegaan. 
Zo is de woensdag meteen een groot 
karwei geworden doordat de paarden-
markt niet meer in het programma 
is opgenomen. In het voorjaar kwam 
ons ter ore dat de Marktvereniging 
de organisatie van de paarden/pony-
markt  en de warenmarkt op de ker-
miswoensdag niet meer op zich wilde 
nemen, waarop wij als bestuur van de 
Schutterij EMM de uitdaging zijn aan-
gegaan  om deze markt zelf te organi-

seren. Wij willen vanaf onze kant de Marktvereniging 
nog hartelijk dank zeggen voor het organiseren van de 
markt de afgelopen decennia.

Ook dit jaar zouden we graag een leuke optocht willen organi-
seren maar dan hebben we wel genoeg deelnemers nodig. Dus
ben je een beetje handig, doe dan samen met vrienden/vereni-
ging of buurt mee met de optocht op zondag 14 juli 2013. Je
kunt een wagen bouwen of mee doen als loopgroep. Met jouw
deelname kunnen we de optocht meer kleur geven!
Je kunt je opgeven bij Peter Nijenhuis, tel. 0575-464942 of via
petermonique26@gmail.com

KINDEROPTOCHT 2013
Kun jij heel goed knutselen, of kun jij je heel goed verkleden?
Wil je samen met je broertje/zusje/vriendje meedoen aan de
kinderoptocht in Hengelo (gld)?
Kom dan op zondag 14 juli 2013 vanaf 13.00 uur bij de ingang
van de Welkoop om je op te geven. Voor iedereen is er een
prijsje en voor de drie die het mooist verkleed zijn of geknut-
seld hebben, is er een echter beker te winnen!
En hoe lief we ook alle dieren vinden, alleen huisdieren mogen
mee komen.

AAN ALLE INWONERS VAN HENGELO EN 
OMGEVING DIE DE KERMIS EEN WARM 
HART TOEDRAGEN!

Wij als organisatie van de kermis zijn dringend op zoek naar
vrijwilligers die ons willen ondersteunen bij diverse activitei-
ten zoals de vrijmarkt, de kinderspelen, het vogelschieten of
de optocht. 
Ieder extra handje is van harte welkom. Het gaat niet om een
bestuursfunctie maar slechts om een paar uur inzet op één van
de kermisdagen.
Mocht je interesse hierin hebben meld je dan aan via de web-
site www.emmhengelo.nl

Optocht 2013

De voorbereidingen voor de kermis en de optocht zijn
weer in volle gang.

MOTORENDEMO VETERANENRACE
Cafe Marktzicht,  Van der Torre tandarts, Reiger 
Suspension,  Sportcentrum Aerofit,  Woningin-
richting De Spannevogel,  Smees Bos en Tuin,  Slot-
boom tweewielers,  Onstenk Meubelen, Kwekerij De 
Heesterhof,   Hartelman Motoren,  Hotel Leemreis,  
Feestfabriek alles komt goed,  Eugelink zonwering,  
Edelsmederij Jansen,  De Egelantier,  Bennie Jan-
sen de Smid,  Autobedrijf Wassink,  Autobedrijf D 
Langwerden,  Autobedrijf Ridderhof, Accountants 
Boschland, Arendsen Hengelo Gld

OPTOCHT
Vakgarage Hans Sloot,  Partycentrum Langeler,  
Hotel Leemreis,  Hengelose Ondernemers Vereniging 
HOV , Disco De Zwaan,  De Egelantier,  Cafe Wol-
brink, Arendsen Hengelo Gld

KLEDING  E.M.M.
Capuchon Jeugdmode, Onstenk meubelen Lentferink 
mannenmode Langeler Mode Hermans schoenmode

KINDERSPELEN / OUDERENMIDDAG
Hoveniersbedrijf R. Peters,  Drukwerk Uiterweerd,  
Kroesen-Besselink,  Lubron BV , Groot Kormelink 
optiek,  Vishandel Hengel,  Y-sign Reclame,  Wue-
stenenk Kapper,  Wansink AH supermarkt,  Van 
Aken assurantiën,  Vakgarage Hans Sloot,  Tand-
arts Donker,  Slagerij van Burk,  Slagerij Raterink,  
Roozegaarde Sport & Mode,  Regelink Schildersbe-
drijf,  Onstenk meubelen,  Memelink en Bergervoet,  
Metselbedrijf Bennie Thuss,  Makelaardij Gerrits,  
Lentferink mannenmode,  Lenselink Meubelfabriek,  
Goma BV Hengelo Gld,  Frans Kok betonrepara-
teur,  B. Jansen de Smid,  De Wending accountants,  
Chinese Muur.

Sponsoren 
E.M.M. 2012

Hierop zijn alle gegevens geplaatst over de schutterij. 
Ook alle uitslagen van deze kermis zullen hierop worden 
 geplaatst.
De naam is www.emmhengelo.nl

De schutterij EMM 
beschikt over een 
eigen website

Tijdens dit gigantische feest 
worden er boekjes met kor-
tingsbonnen voor de jeugd die 
niet in Hengelo naar de school 
gaan uitgereikt. Op de scho-
len zijn deze inmiddels al ver-
spreid.
Het is ontzettend moeilijk om tijdens de kinderspelen voldoen-
de helpende handen te krijgen. Wij zijn daarom dringend op 
zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om deze middag te 
helpen!
Lijkt je dit leuk en heb je tijd, meld je dan aan bij Jaike Bosman 
(jaikebosman@hotmail.com).

Kinderspelen op 
vrijdagmiddag
Op vrijdagmiddag zijn van-
af half 2 op het terrein van 
de IJsvereniging Steintjes-
weide weer de kinderspelen. 
Het thema is dit jaar ‘Op de 
boerderij’. Ook dit jaar zijn 
er weer diverse spelletjes 
en het zou leuk zijn als alle 
kinderen verkleed komen! 
Er is een prijsje voor degene 
die het leukst en origineelst 
verkleed komt!

1907 G. Wissink †
1915 D.W. Heesen †
1916 H. Regelink †
1917 G. Starink †
1919 G. Leemreise †
1950 B. Regelink †
1952 A. Hulstijn †
1953 Wim Geurtsen †
1952 H. Rouwenhorst †
1955 J. ten Have †
1956 D.J. Jansen †
1957 H. Hulstijn †
1958 B. Dolphijn †
1959 H. Hulstijn †
1965 Hendrik Eugelink †
1966 Jan Rondeel
1967 Jan Onstenk †
1968 Jan ten Barge
1969 Harrie Weverink †
1970 Jan Emaus

1971 Arnold Sueters †
1972 Arie de Gunst †
1973 Harrie Rondeel
1974 George Veenhuis
1975 Reinier Tannemaat †
1976 Henk Boerman †
1977 Jan van Lee †
1978 Theo Veenhuis †
1979 Henk Wissink
1980 Wim Tesselaar
1981 Gerrit Burghout †
1982 Jan Sessink †
1983 Wim Wasseveld
1984 Johan Winkelman
1985 Jan Oostendarp †
1986 Henk Wissink
1987 Frans Goorman †
1988 Gerrie Bossenbroek
1989 Frans Notten
1990 Martin Bossenbroek
1991 Theo Jaaltink
1992 Gerrit Harmsen
1993 Huub Kempers

1994 Det Bijenhof
1995 Herbert Hekkelman
1996 Chris te Stroet
1997 Bas Notten
1998 Bennie Thüss
1999 Bas Notten
2000 Jan v.d. Lende
2001 Marty Joly
2002 Frank Kok
2003 Michel Besselink
2004 Gerrit Onstenk
2005 Gerrit van der Lende, 
Jeugdkoning Koen Menting
2006 André Gieling, Jeugdko-
ning Jeffrey Schoenaker
2007 Jeroen Blom, Jeugdko-
ningin Rilana Beek
2008 Christiaan Kroesen, 
Jeugdkoning Mike Claver
2009 Kristian van Petersen, 
Jeugdkoningin Rilana Beek, 
Vogelknuppelkoningin Karen 
Notten

2010 Henk Wissink, Jeugdko-
ning Mathijs Tersteeg, Vogel-
knuppelkoningin Charlotte 
Burghout
2011 Gerrit Hulstijn, Jeugd-
koning Jordy den Toom, 
Vogelknuppelkoningin Sonja 
Gerrits
2012 Ron Onstenk, Jeugd-
koning Jesse Bouwmeister, 
Vogelknuppelkoningin Ans 
Stinissen

KEIZERSPAREN:
2001 - 2006 

Theo en Annie † Jaaltink
2006 - 2011 

Michel en Evelien Besselink
2011 - 2016 

Gerrit van der Lende en 
Gerry Claver-Bosman

Koningen  en Keizers van EMM Hengelo Gelderland
Uit oude archieven 
opgediept.
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OLIEBOLLEN-
KRAAM

Bij inlevering van deze bon

€ 1,50 korting per zak 
á 11 oliebollen

JACKPOT
Bij inlevering van deze bon

100 PUNTEN EXTRA BONUS 
BIJ 3 X  7

CITY HOPPER
Bij inlevering van deze bon

6 ritten voor € 10,-

NIEUW OP DE KERMIS IN 
HENGELO

                                          
BLIKGOOIEN

 
Bij deelname en inlevering van deze bon krijgt u 

BIJ ZES BALLEN EEN EXTRA 
PRIJSJE.

EN BIJ ONS IS HET ALTIJD PRIJS.

AUTO-
SCOOTER

Bij inlevering van deze bon

Bij besteding van 20 euro 
3 extra munten

WILD THING
Bij besteding van vijf euro 

één extra rit

LIJNTREK
Bij inlevering van deze bon

BIJ 5 TOUWTJES TREKKEN 
1 EURO KORTING 

bij deelname p.p.

KIKKERSPEL
Bij inlevering van deze bon

10 KIKKERS VOOR € 4,00 
OF 20 KIKKERS VOOR € 6,00

DINSDAG 9 JULI

20.00 tot 
22.00 uur:   Trekking volgorde vogelschie-

ten voor de jeugd van 10 t/m 17 
en senioren in café Wolbrink 
Bleekstraat. 
Leden van de schutterij EMM, 
komt U zoveel mogelijk voor Uw 
nummer, dit voorkomt onnodige  
vertraging tijdens het vogelschie-
ten. 
Tevens de laatste mogelijkheid 
om zich op te geven als lid van 
de  EMM voor het jaar 2013. 
Oud-Hengeloërs mogen zich ook 
aanmelden voor het vogelschieten 
(zie reglementen op de website)

WOENSDAG 10 Juli

10.00 tot 
15.00 uur: kofferbakmarkt, warenmarkt met 

diverse ambachten, presentaties 
en diverse goede doelen (zie web-
site en artikel in deze krant).
Opening van het lunaparkterrein 
rond de n.h. kerk.
Ponyrijden, springkussen en ring-
steken met ponywagen voor de 
jeugd om en naast de Welkoop
Muzikale medewerking van de 
boerenkapel van Chr. Muziekver. 
Crescendo en de Harmonicagroep 
“De Trekkebuuls”.

18.00 uur: Motorspektakel rond de Welkoop 
met diverse demonstraties. oude 
crossmotoren, Enduro en Quads. 

PROGRAMMA 
16.00 uur:  afsluiting van het parcours Iekink, 

Welkoopterrein, Tramstraat,  Spal-
straat.

18.00-19.00 uur: trainingen 
19.00 uur aanvang demo’s en races
ca. 21.00 uur: einde 

De toegangswegen zijn afgesloten voor alle verkeer 
vanaf  09.00 uur. Er geldt ook een parkeerverbod. 

Aan alle: aan- en omwonenden van het parcours: 
wilt U Uw auto of  ander vervoermiddel niet op voor-
noemd tijdstip op deze wegen te plaatsen, dit voor-
komt ongelukken en/of schade.

De technische organisatie is in handen van de Hamo-
ve

DONDERDAG 11 JULI

13.00 tot 
15.30 uur:  Kermisviswedstrijden voor de 55+ 

van de H.H.V. Na afloop prijsuit-
reiking in café Wolbrink.

VRIJDAG 12 JULI

13.30 tot 
15.30 uur: Kinderspelen op terrein “Stein-

tjesweide” voor kinderen in de 
leeftijdsgroep van 4 t/m 12 jaar. 
Thema is “boerderij”. Ook dit jaar 
weer met diverse spelletjes (zie 
website en artikel in deze krant).

14.00 uur:  Gezellige middag voor de 55 plus-
sers, in zaal Wolbrink, Bleekstraat 
3. (zie website en artikel in deze 
krant).

18.45 uur:   Muzikale aubade bij de Bleijke. 
Vendelhulde door de vendeliers 
van EMM  voor de bewoners van 
verzorgingscentrum de Bleijke 
met muzikale begeleiding van de 
Koninklijke Harmonie Concordia.

19.30-21.00 uur: Ringrijden in de bleekstraat voor 
dames en heren. Inschrijving is 
om 19.00 uur in café Wolbrink. 
Voor het ringrijden maakt U 
gebruik van uw eigen fiets, (voor 
deelname en reglementen zie  de 
website) Prijsuitreiking na afloop 
bij Wolbrink.

ZATERDAG 13 JULI:

10.15 tot 
± 10.30 uur: Verzamelen gehele schutterij en 

muziek bij café Wolbrink. .Vertrek
Schutterij, Muziek en genodig-
den vanaf café Wolbrink richting 
schietterrein Steintjesweide.

± 10.45 uur: Vendelhulde door de vendeliers 
van de Schutterij EMM aan het 
Keizers-  Paar, Koningspaar  jeugd-
koning, vogelknuppelkoningin  en 
de  genodigden, aansluitend volgt 

KERMIS PROGRAMMA
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SCHIETSALON
Bij inlevering van deze bon

BIJ BESTEDING VAN € 6,OO 
VIJFTIG CENT KORTING

MINI - FLUG
Bij inlevering van deze bon

4 RITTEN VOOR € 5,00

NIEUW OP DE KERMIS IN 
HENGELO

SLAAN MET 
DE HAMER 

( KOP VAN JUT )
 

Bij deelname en inlevering van deze bon krijgt u 

BIJ ZEVEN KEER SLAAN EEN 
EXTRA PRIJSJE.

EN BIJ ONS IS HET ALTIJD PRIJS.

AUTO-
SCOOTER

Bij inlevering van deze bon

Bij besteding van 20 euro 
3 extra munten

SUIKERSPIN
Bij inlevering van deze bon

VIJFTIG CENT KORTING OP EEN 
KLEINE SUIKERSPIN

DRAAIMOLEN
Bij inlevering van deze bon

10 RITTEN VOOR 10 EURO

SNOEPKRAAM
Bij inlevering van deze bon

BIJ BESTEDING VAN € 5,00 
ZUURSTOK GRATIS

EENDENSPEL
Bij inlevering van deze bon

BIJ 7 EENDJES VANGEN 
ÉÉN EURO KORTING 

bij deelname p.p.

 het afscheid van huidig Konings-
paar, Jeugdkoning en Vogelknup-
pelkoningin. 

11.00 uur: Aanvang vogelschieten op het 
terrein “Steintjesweide” Uitslui-
tend voor  leden van de Schutterij 
EMM, Hengelo (Gld). (zie website 
en artikel in deze krant)
Aanvang vogelknuppelen voor 
dames op het terrein “Steintjes-
weide” Voor deelname en regle-
menten zie de website.
Aanvang vogelschieten voor de 
jeugd op het terrein “steintjes-
weide” voor alle jeugd van 10 t/m 
17 jaar. 
Voor opgave en reglementen zie 
de website 

14.00 uur: Einde vogelschieten en vogelknup-
pelen. Zie hiervoor de reglemen-
ten op de website

Aansluitend na het laatste schot, 
zodra de partner van de nieuwe 
Koning(in) aanwezig is volgt de 
prijsuitreiking in de feesttent op 
het terrein “Steintjesweide”.

Niet afgeschoten delen van de 
vogel worden verloot onder de 
leden die aanwezig zijn tijdens de 
prijsuitreiking en mee geschoten 
hebben.

13.00-16.00 uur:  Kermisviswedstrijden voor de 
senioren van de H.H.V. Na afloop 
prijsuitreiking in café Wolbrink.

ZONDAG 14 JULI:

11.00 -11.30 uur:  Afsluiting terrein rond de Wel-
koop.

11.30 uur: Receptie voor het Koningspaar 
2013,  de Jeugdkoning(in) 2013,

 en de Vogelknuppelkoningin 2013  
in Grand Café de Egelantier.

 Iedereen is van harte welkom op 
deze receptie  om bovenstaande 
mensen te feliciteren     

13.15 uur:  Verzamelen van de optochtwa-
gens in de  Tramstraat/Spalstraat 
alwaar de wagens een nummer 
krijgen. Hierna volgt de keuring 
door de jury.

13.15 uur:  kinderen met versierde fietsen 
en karretjes zijn altijd welkom en 
hebben altijd prijs. Aanmelden 
vanaf 13.15 uur bij de organisatie.

13.30 uur: Vendelhulde voor het nieuwe Ko-
ningspaar van de EMM, Konings-
paren van de buurtschappen en 
verdere genodigden

 De vendelhulde op de zondagmid-
dag voorafgaand aan de optocht 
wordt verricht door de  Vendeliers 
van EMM en  St. Switbertus uit 
Lichtenvoorde onder muzikale 
begeleiding van de Koninklijke 
Harmonie Concordia. 

14.00 uur:  Aanvang kermisoptocht 2013
 Optochtroute: Start - Hotel Leem-

reis - Spalstraat - la Raadhuisstraat 
-ra Schoolstraat - Sarinkkamp - ra 
Het Karspel - Beukenlaan - ra 
Steintjesweide - la Bleekstraat - ra 
Leliestraat - ra Zuivelweg – Kas-
tanjelaan – ra Banninkstraat – ra 
Raadhuisstraat – ra Spalstraat  . 
Koningspaar afzetten bij Hotel 
Leemreis – Muziekkorpsen – la 

Terrein Welkoop Optochtwagens 
la Tramstraat en ontbinden..

 Muzikale medewerking verlenen: 
Drumband EMM/ADVENDO, CHR. 
muziekvereniging Crescendo, Ko-
ninklijke Harmonie Concordia en 
onder voorbehoud Spielmanszug 
Neuenkirchen

Oproep aan alle aanwonenden 
van de optochtroute:

Maak en houdt de optochtroute voertuigvrij. 
Overal zal een parkeer verbod gelden.

16.00 uur:  Prijsuitreiking tussen de Egelan-
tier en Hotel Leemreis. (bij slechte 
weersomstandigheden is de prijs-
uitreiking in de zaal van Hotel 
Leemreis).  

 De naam van de website is 
 www.emmhengelo.nl 

Openingstijden van de kermis:

Woensdag 11  juli: 10.00 – 24.00 uur.
Vrijdag 13  juli:   14.00 – 01.00 uur.
Zaterdag 14  juli:   14.00 – 01.00 uur.
Zondag 15  juli:   14.00 – 24.00 uur.

Het bestuur en organisatie de schutterij EMM Hen-
gelo, stelt zich niet verantwoordelijk voor schade/
ongevallen indien deze zich voordoen, voor- tijdens, 
en na de kermis activiteiten.

Tijdens de kermisdagen volop dans- en stem-
mingsmuziek in alle horeca bedrijven.

Het keizerspaar, koningspaar en het bestuur van de 
emm wensen iedereen prettige kermisdagen.

9-10-11-12-13-14 juli 2013



alle adverteerders wensen u PRETTIGE KERMISDAGEN

®

Sale
www.focusfashion.nl

Sindy’s Catering
Ook tijdens de Hengelose kermis 
uw adres voor:
 salades, hapjes,
     buffetten en 
         maaltijdserviceT

www.sindyscatering.nl
Tel. (0575) 46 45 32

Vishandel ‘Hengel’
wenst heel Hengelo 

gezellige kermisdagen 
toe!

Wij staan elke week 
op de parkeerplaats en
op de markt in Hengelo.

Vishandel   ‘Hengel’ 
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De dag begint met iets nieuws namelijk een KOFFERBAK-
MARKT. Om tien uur zijn er tevens leuke kraampjes met voor 
ieder wat wils. Sieraden, speelgoed, kleding, en nog veel meer. 
Ook Achterhoekse streekproducten zijn te verkrijgen op de 
braderie.
Kinderen kunnen rond de Welkoop ponyrijden, of ringsteken 
met de ponywagen. Het kermisterrein gaat om 10.00 uur open.
Tegen de avond worden de oude motoren weer uit het stof 
gehaald om de straten van Hengelo onveilig te maken. In de 
Spalstraat zal worden gereden met oude crossmotoren, Enduro 
motoren en quads. Voor de jeugd zullen er kleine zijspannetjes 
zijn waar kinderen in mee kunnen rijden. Ook hebben zich 
opnieuw diverse Hengelose jongeren aangemeld die ook dit 
jaar met een bromfietsklasse willen deelnemen en deze vraag 
is gehonoreerd.
Wie niet van de braderie en motoren houdt (onvoorstelbaar, 
maar toch), kan natuurlijk ook gelijk de kroeg opzoeken. Leem-
reis en de Egelantier zijn het beginpunt op de woensdag. Later 
op de dag trekt de stoet richting de dorpskern. Bij de Zwaan en 
Wolbrink zal het tot in de late uurtjes onrustig zijn.
Een dag waar iedereen nog minstens een dag van moet bijko-
men. Komt dat even goed uit! Donderdag sluit de kermis voor 
één dagje. Iedereen kan de batterij weer opladen zodat er nog 
drie dagen hevig gefeest kan worden!

Bericht van een 
motorliefhebber 
die kermis in 
Hengelo viert

De eerste dag van de kermis is altijd de mooiste. Ieder-
een heeft weer een jaar lang uitgekeken naar het dorps-
feest, en dat moet natuurlijk goed gevierd worden! Zoals 
elk jaar begint de kermis weer op woensdag.

Na het groots optreden van deze muziekgroep voor twee jaar 
werd besloten om dit jaar opnieuw met hun in zee te gaan. Het 
is een lust voor het oog om te zien hoe de mensen deze dag 
beleven.
Grote afwezige deze middag is Bertus Lubbers in zijn rol als 
Bertus Bolknak die ons afgelopen maart is ontvallen. Op de 
foto zie je hem tijdens het feest van vorig jaar.
We hebben inmiddels een waardige plaatsvervanger gevonden 
die op zijn eigen wijze hier invulling aan zal geven. We laten in 
het midden wie dit is, maar we hebben er alle vertrouwen in. 
Laat u zich verrassen.
De opbrengst van deze middag komt ten goede van het acti-
viteitenfonds van de Bleijke. De verzorging van de middag is 
wederom in handen van de Marketentsters van de schutterij, 
medewerkers van de Bleijke en de bediening van Marktzicht.

Dubbeltjes-
dansen

Op vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur gaan de beentjes weer 
van de vloer want de oudere jeugd van Hengelo gaat aan 
de zwier op de muzikale klanken van “De Deurzetters”.

VRIJDAG
De Vendeliers uit Hengelo zwaaien zoals ieder jaar hun Vendel 
voor de bewoners van De Bleijke, dit terugkerend gebeuren zal 
vanaf 18:30 uur plaats vinden en u bent natuurlijk van harte 
welkom om samen te genieten van het Vendelen en van de 
muzikale bijdrage van de Koninklijke Harmonie Concordia (in 
een kleinere uitvoering) welke de Vendeliers muzikaal bege-
leiden.

ZATERDAG
Vandaag beginnen wij met het opstellen bij café Marktzicht en 
lopen daarna in de richting van de Steintjesweide alwaar wij 
op het terrein van de ijsvereniging onze Vendelgroet aan het 
huidige Koningspaar, Keizerspaar, Jeugdkoning, Vogelknup-
pelkoningin, Ereleden, Leden van Verdiensten en genodigden 
brengen.
Tijdens het Nederlandse volkslied staan de Vendeliers in rij op-
gesteld als eerbetoon aan de Nederlandse vlag.
(Wist u trouwens dat de Officieren met hun sabel richting de 
Nederlandse vlag staan wanneer deze gehesen word?

Ook dit is een eerbetoon, echter staan de Officieren op het
schietterrein richting Vogel).

Nadat de vogel eraf geschoten is worden de versierselen door
de Commandant en de Adjudant bij de nieuwe Koning omge-
hangen waarbij de Vendeliers (ook weer als eerbetoon) in rij
staan opgesteld.

ZONDAG
Vandaag is het de dag van de optocht, alle Koningsparen en
genodigden staan bij Hotel Leemreis en de Vendeliers van de
EMM en de uitgenodigde schutterijen en Gilden staan voor
hen opgesteld. Onder muzikale begeleiding van de Koninklijke
Harmonie Concordia zal er een Vendelhulde gezwaaid worden
waarbij iedere groep Vendeliers hun eigen parcours draait,
wanneer u vooraan staat kunt u heel goed zien dat er nogal
verschil is in het hanteren van het Vendel.

Op www.emmhengelo.nl is een foto reportage te zien waarop
niet alleen de Vendeliers maar ook alle andere evenementen te
zien zijn welke Schutterij EMM tijdens de Kermis organiseert,
Kermismarkt, Motorspektakel, Kinderspelen, Vogelschieten en
natuurlijk de optocht.

Vendeliers EMM  tijdens de Kermis

De Vendeliers van de Hengelose Schutterij EMM zwaaien 
vanzelfsprekend op de Hengelose kermis, hieronder een 
overzicht wanneer en waar zij hun kunsten vertonen.

Bij het vogelschieten is een versoepeling doorgevoerd, want de-
gene die koning kan worden hoeft niet in Hengelo te wonen. 
Degene die meeschieten moeten wel ingezetene of oud-ingeze-
tene zijn binnen de grenzen van de voormalige gemeente Hen-
gelo en de minimumleeftijd van 18 jaar.
Verplichtingen t.a.v. schutterijafvaardigingen zijn allemaal 
afgeschaft. EMM is geen actief lid meer van een Schuttersfe-
deratie of Kring. De enige (leuke) activiteiten zijn: receptie en 
deelname aan de optocht op zondag en in september is er al-
tijd een leuk dagje uit naar Neuenkirchen om samen met de 
schutterskoningen uit Neuenkirchen op de foto te gaan. Voor 
de jeugdkoning en de knuppelkoningin is alleen de zondag een 
“verplicht”nummertje bij de receptie, vendelhulde en de op-
tocht.

Opgeven voor het vogelschieten geschiedt op dinsdag 9 juli in
café Markzicht (Wolbrink). Hier wordt meteen geloot om de
volgorde te bepalen. De jeugd en de dames voor het vogelknup-
pelen kunnen zich aanmelden tot het eerste schot of worp
rond elf uur.

Voordat het schieten begint wordt verzameld bij Café Markt-
zicht door de muziekvereniging Concordia, alle genodigden,
het koningspaar 2012, jeugdkoning 2012, leden van verdien-
ste, ereleden EMM en alle actieve leden van de EMM. Ze zul-
len in optocht naar het schietterrein gaan waar eerst afscheid
van de koningen en de knuppelkoningin 2012 wordt genomen
 middels een huldiging.

Na de volksliederen zal het schieten beginnen met de erescho-
ten door o.a. de afvaardiging van het gemeentebestuur, erele-
den, leden van verdienste en de oud-koning van 2012.
De reglementen staan op de website www.emmhengelo.nl
 vermeld.

Vogelschieten op zaterdag 13 juli
Zaterdag is altijd de belangrijkste dag van de kermis 
voor de schutterij. Want dan wordt bekend wie er een 
jaar de Koning van Hengelo mag zijn. Ook voor de jeugd 
is het dan spannend en de dames staan om elf uur ook 
altijd bol van de spanning, want wie wordt er Knuppel-
koningin 2013. Vorig was dit Ans Stinissen (zie foto).

De regerende Koning en Koninginnen.



Cadeau-tip? Kijk en koop bij onze adverteerders Lekker dichtbij en een ruime keus!

alle adverteerders wensen u PRETTIGE KERMISDAGEN

Hoge Wesselink 2 - Steenderen         (0575) 45 19 74

M
M Autobedrijf

Melgers

Onder het motto: 

Mooi Makkelijk Wassen 
biedt Autobedrijf Melgers 

met de wasstraat extra service 
en zorg voor uw auto.

The place to be...
Hengelose Kermis 2013
Vrijdag 12 juli 2013
DE PREMIERE VAN DE ENIGE ECHTE
 Alsjemaarvoutband
Een ongekend feest met 7 te gekke 
en enthousiaste muzikanten 

Zaterdag 13 juli 2013

         Dogz and friends

Zondag 14 juli 2013 Kermisbuffet

De fam. Langeler en haar medewerkers
wensen u allen een gezellige kermis toe!

PA R T Y C E N T R U M

Spalstraat 5 Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 12 12
www.langeler-partycentrum.nl

Ruurloseweg 2
7255 DH Hengelo Gld

(0575) 46 14 84

Dorpsstraat 27
7261 AV Ruurlo
(0573) 45 31 93

Markt 9
7141 AA Groenlo
(0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

... als het méér moet hebben ...

Meubel- en Tapijtenhuis

10 juli en 13 juli de gehele dag 
gesloten in Hengelo

Zonwering &
Geveltechniek

AL VELE JAREN UW SPECIALIST IN:
- Zonneschermen - Garage Deuren 
- Markiezen - Garage Pantsers  
- Screens - Kunststof kozijnen
- Rolluiken - Aluminium kozijnen 
- Shutters - Terras Overkappingen 
- Parasols - Zonnepanelen
- Binnenzonwering - Onderdelen
- Horren - Reparatie / Onderhoud

 

Prettige kermisdagen

St. Janstraat 39
7256 BB Keijenborg 

Uw totaal

installateur!

St. Janstraat 39
7256 BB Keijenborg 

De Covik uit Steenderen biedt een breed scala aan werkzaamheden, 
zowel voor de bedrijfsmatige sector als particulieren:

 Grondverzet in de breedste zin van het woord
 Straatwerkzaamheden
 Aanleg riolering
 Aanleg sleufsilo’s
 Zand- en grindhandel
 Sloopwerk
 Containerplaatsing
 Afvoer van puin, groenafval, enz.
 Afvalinzamelingsdepot
 Leveranties van granulaat
 Gladheidsbestrijding

Ook voor:
 Sleepslangbemesting
 Gemengd voeren
 Ronde balen
 Vloeibare kunstmest

Swansation
Black

Zaterdag 6 juli

Hard style
Dark Equalizerz

Aanvang 21.30 uur
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De Open dag is in eerste instantie 
bedoeld voor allen die de school 
ooit als kind bezochten, maar ook 
voor Veldhoekers die de school niet 
in haar of zijn jeugdjaren bezocht 
en ook overige belangstellenden die 
de school in al die jaren een warm 
hart toedroegen zijn ook van harte 
welkom. Hiermee willen de ouder-
raadsleden iedereen nog eenmaal 
de gelegenheid geven de school te 
bezoeken. Oud-leerlingen en leer-
krachten hebben geen persoonlijke 
uitnodiging voor deze Open dag ont-
vangen. Tijdens de Open dag wordt 

er een ruimte ingericht met klas-
senfoto’s van vroeger tot nu en een 
ruimte met oude schoolattributen. 
Ook kan men tijdens deze Open dag 
een fotoboek kopen van 96 jaar CBS 
Veldhoek. Veel oud-leerlingen heb-
ben al via de voorverkoop het foto-
boek besteld. Het is de bedoeling dat 
het boek dan ook deze dag door de 
voorinschrijvers wordt afgehaald en 
betaald. Voorafgaand aan de Open 
dag vindt er van 8 tot en met 12 juli 
voor de leerlingen van de school een 
afsluitende ‘Uitzwaaiweek’ plaats. 
Zo vindt er maandag 8 juli een ‘juf-

fendag’ plaats. Dinsdagmorgen 9 juli 
vindt er in Ruurlo een Vossenjacht 
voor de kinderen plaats en ’s mid-
dags gaan de kinderen op school, on-
der begeleiding van de juffen mooie 
creaties maken voor versiering van 
de school voor de Open dag. Woens-
dag 10 juli gaan alle leerlingen op 
schoolreis naar Irrland Kevelaer in 
Duitsland. Donderdagmorgen 11 juli 
hebben de kinderen vrij. ’s Middags 
treffen de kinderen dan de voorbe-
reidingen voor ’s avonds als er op 
het schoolplein een barbecue en een 
bonte avond plaatsvindt waarbij ook 
alle ouders welkom zijn. De kinderen 
organiseren en presenteren de bonte 
avond zelf. Aansluitend mogen de 
kinderen een nachtje slapen in de 
school. Het idee is dat iedere groep in 
zijn eigen lokaal slaapt onder bege-
leiding van leerkrachten en een aan-
tal ouders. Na deze nacht zullen de 
kinderen vrijdagmorgen met zijn al-
len gaan ontbijten op school. Ook de 
peuters eten gezellig mee in hun ei-
gen lokaal. De vrijdagmorgen wordt 
gebruikt om samen alle slaapspullen 
op te ruimen en de lokalen weer net-
jes te ordeneren. ’s Middags zullen de 
kinderen van groep 5 t/m 8 de ouders 
helpen om de school gereed te maken 
voor de volgende dag als de Open dag 
plaatsvindt. Na 96 jaar sluit de school 
definitief haar deuren omdat het per 
1 augustus wordt samengevoegd met 
de plattelandscholen uit de Bronck-
horster buurtschappen Varssel, Halle 
Heide, Halle Nijman en Wolversveen.

Uitzwaaiweek voor leerlingen met talloze activiteiten

Open dag en reünie CBS Veldhoek 
als afsluiting 96 jaar basisonderwijs

Veldhoek - De christelijke basisschool Veldhoek die per 1 augustus 
haar deuren sluit organiseert onder leiding van de ouderraadsleden 
Mark Schoppers en Sandra Bouwmeester samen met Chantal Lusink 
op zaterdag 13 juli van 10.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 21.00 uur 
een Open dag c.q een reünie voor alle oud-leerlingen van de school.

INA BIJVANK
Geboren in dit historische platte-
landsstadje, schildert de uiterwaar-
den rondom de Bronkhorster IJssel 
en haar kleurrijke bloemen meestal 
abstract realistisch. Zij komen vooral 
voort uit de natuur, die als kind haar 
achtertuin was. 

Ina schildert vaak met grote kwast 
of paletmes en maakt afwisselende 
kunstwerken vaak met felle kleu-
ren of contrasten. Haar schilderijen 
worden hierdoor vaak omschreven 
als een opvallend en positief element 
in de ruimte. Meer info www.galerie-
bronkhorst.nl.

PEGGY VAN DE BEEK 
Geboren in Drempt, is even gedreven 
als precies. Haar passie is het schilde-
ren van de mens-in-portret en liefst 
op groot formaat. De combinatie van 
een grote vakvaardigheid en haar op-
vattingen over hoe een gezicht in een 
kader te plaatsen, zorgen ervoor dat 
haar werk de kijker niet onberoerd 
laat. Peggy overdondert de kijker met 
haar schilderijen en door sober kleur-
gebruik worden haar portretten des 
te indringender. Meer info kijk op: 
www.peggyvandebeek.nl.

ERIKA KUIK
Nu woonachtig in Steenderen heeft al 

Schilderkunst en keramiek 
in Kapel Bronkhorst

Bronkhorst - Ina Bijvank, Peggy van de Beek en Erika Kuik hebben 
van 6 - 12 juli een expositie in de Kapel van Bronkhorst. Midden in 
het kleinste stadje van Nederland zullen deze drie kunstenaars samen 
exposeren met schilderkunst en keramiek.

Werken in de Kapel van Bronkhorst van Peggy van de Beek, Ina Bijvank en Erika Kuik.

Er was koffie met gebak en een 
drankje met een hapje op het in de 
grote schuur ingerichte terras. Daar 
rondom stonden de vele machines 
opgesteld en Wim wist menig 
bezoeker enthousiast te laten luisteren 
naar uitleg over zijn werk. De zon 
scheen volop en zo kon men ook rond 
op het buitenterrein, waar veel te zien 
en te doen was. De kinderen mochten 

op het springkussen, maar ook met 
een kleine kraan proberen om zand te
scheppen. Al was dat voor iedereen wel
leuk om te ervaren. Demonstraties en
uitleg waren verder bij Velhorst Groot
Groen, Groenbedrijf Rick Reulink,
Mechanisatiebedrijf Hissink & Zonen 
en Geert Bakker Biomass Sugar. B.W
Jansen Groenaannemingsbedrijf,
www.bwjansen.nl

Groenaannemingsbedrijf 
B.W. Jansen Hengelo 
Open Huis druk bezocht

Hengelo - Zaterdag 29 juni gingen vele belangstellenden vanwege het
12,5 jarig jubileum een kijkje nemen bij het Groenaannemingsbedrijf
B.W. Jansen in Hengelo Gld. in de nieuw ingerichte schuur en op het
terrein. Wim en Lianne Jansen kregen vele cadeaus en complimenten.

Impressie van de open dag van Groenaannemingsbedrijf B.W. Jansen in Hengelo Gld.

ruim 20 jaar een passie voor klei. Ze 
is begonnen met draaien en is later 
op handvormen overgegaan. In 2010 
heeft ze met het maken van schalen 
een voor haar onuitputtelijke en boei-
ende vorm gevonden. Inspiratie haalt 
ze uit zichzelf en koppelt dit aan een 
beeld uit de natuur, zoals het veran-
deren van de loop van een rivier door 
de jaren heen. Op dit moment stookt 
ze elektrisch op aardewerk- en steen-
goedtemperaturen en zoekt ze op ex-
perimentele wijze naar de aardse ef-
fecten met en zonder glazuur. Meer 
info: www.erikakuik.exto.nl.
De Kapel is een inspirerende locatie 
om te exposeren en te musiceren: op 
zaterdag en zondagmiddag zullen 
tromboneklanken mede de sfeer be-
palen. De expositie is van 6 - 12 juli 
en geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

DJ Jeffrey zorgt voor de muzikale 
invulling. Hij presenteert de song-
teksten op groot scherm en heeft 
een uitgebreide lijst met muziek 
(en teksten) in velerlei stijlen en 
met nummers voor solisten, duo’s 
en zanggroepen. Ook als je zelf 
niet wilt zingen, is het gezellig 
om al het ‘aanstormende’ talent 
te bekijken en aan te moedigen. 
Voor de beste act is er een leuke 
prijs. De karaoke-avond begint om 
21.00 uur.

Karaoke 
in de 
Mallemolen
Zelhem - Vrijdag 5 juli houdt 
café ‘de Mallemolen’ in Zelhem 
een Karaoke avond. Belangstel-
lenden kunnen zich nu al via 
het mailadres stapinde@malle-
molen.info inschrijven en even-
tueel een keuzelijst opvragen.

Onder het motto ‘Op zondagmorgen 
sportief de wei in, genieten van de 
natuur, Boerengolf spelen tussen de 
koeien in een spannende competities-
feer’ neemt er dit jaar ook weer een 
team van Boerderij De Koekkoek deel 
aan deze competitie. Het zijn team-
wedstrijden bestaande uit drie tot vijf 
personen. Het kunnen mannengroe-
pen zijn, maar ook vrouwen- en ge-
mengde groepen. Ook voor jeugdigen 
is er plaats.
Teams die eenmalig willen deelne-
men aan deze competitie kunnen 
zondag 14 juli zich ook aanmelden 
voor deelname in de speciale ‘Reurl-
se’ categorie. Voor deze klasse heeft 

De Koekkoek een speciale dagprijs 
beschikbaar gesteld.
Boerengolf is een variatie op het regu-
liere golfspel waarbij een boerengolf-
baan met tien holes in zo min moge-
lijk slagen moet worden afgelegd. De
minimum leeftijd voor deelname is 
dertien jaar. Er wordt gespeeld in de
categorieën algemeen, vrouwen en
jeugd (13 t/m 18 jaar). Het inschrijf-
geld bedraagt dertig euro per groep/
team. De jeugd betaald vijftien euro.
Opgave voor familie-, vrienden-, stra-
ten- en buurtteams is mogelijk via
het e-mailadres: mtsgeurtsen@het-
net.nl of tel. (0573) 491324. Het toer-
nooi begint om 10.00 uur.

‘Op zondagmorgen sportief de wei in’
Boerderij Koekkoek gastheer 
boerengolfcompetitie 
Oost-Nederland
Ruurlo - Bij Boerderij De Koekkoek van de familie Geurtsen aan de
Groenloseweg/Nieuwenhuishoekweg in ’t Ruurlose Broek vindt zon-
dag 14 juli de vierde competitiewedstrijd uit de reeks van zes wedstrij-
den om het Oost-Nederlands Boerengolf kampioenschap plaats. Een
zestal boerengolfbanen organiseren dit jaar voor het zevende achter-
eenvolgend jaar de Boerengolfcompetitie Oost-Nederland.

Touwtrekkers klaar voor 
selectiewedstrijden

TTV Heure doet mee in de heren 720 
kg.klasse, zij willen hier de Europese 
titel verdedigen die twee jaar gele-
den met nagenoeg hetzelfde team 
werd behaald. Grote concurrent is 
TTV Koapman uit Tilligte terwijl 
ook het team van Gelderswoude een 
geduchte tegenstander is. Ook wil 
Heure proberen in de 680 kg.klasse 
ons land te vertegenwoordigen op het 

EK. Hier krijgen ze concurrentie van
Vios Bison uit Beltrum, Veenseboys
dat vorige week in deze klasse Neder-
lands Kampioen werd, Gelderswoude
en TTV Eibergen. Daarnaast zullen
enkele spelers van TTV Heure ook 
nog meedoen in een combinatieteam
met TTV Jagersrust in de Mix-klasse
tot 600 kg. In de 640 kg.klasse zullen
de teams van TTV Eibergen en Vios
Bison de strijd aangaan met Veense-
boys en Gelderswoude. Gastheer TTV
Eibergen zal daarnaast ook nog een
gooi doen naar de winst in de 560 
kg.klasse. 
Het belooft een spannende dag te
worden met als hoofdprijs een plek 
in één van de Nationale teams.De
wedstrijden beginnen om 10.00 uur 
en worden gehouden op het terrein 
van TTV Eibergen.

Regio - De mannen van TTV Heure 
uit Borculo hebben zondag extra 
getraind voor de selectiewedstrij-
den die aankomende zaterdag 
worden gehouden in Eibergen. 
Doel is deze dag om afgevaardigd 
te worden als Nationaal team 
voor de Europese Kampioen-
schappen touwtrekken die dit 
jaar in eigen land plaatsvinden.
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Tijdens deze 17de editie zullen meer 
dan 200 bands optreden, variërend in 
genre van rock tot klassiek, van reg-
gae tot metal, van punk tot blues, van 
singer-songwriter tot balkanbeat en 
nog veel en veel meer! In totaal zijn 
er 24 podia met, naast muziek, ook 
nog 450 theatervoorstellingen.

Nieuw op de Zwarte Cross
De Zwarte Cross is inmiddels alom 
bekend vanwege de gemoedelijke 
sfeer die ieder jaar op het festivalter-
rein heerst. Inhoudelijk is de Zwarte 
Cross nooit ieder jaar hetzelfde. Een 
greep uit het programma aanbod dat 
de Zwarte Cross 2013 uniek maakt:

samenwerking met Amnesty In-
ternational organiseert de Zwarte 
Cross op vrijdag 26 juli een high 
speed protestmars waarbij de deel-
nemers, gekleed in slechts een mo-
torhelm, naakt over de crossbaan 
zullen rennen. Doel van deze ludie-
ke actie is aandacht vragen voor de 
toenemende repressie op vrijheid 
van expressie in verschillende de-

het bijzonder. 
-

orkest uit Lichtenvoorde, onder 
leiding van dirigent Tonnie Wei-
kamp, bestaat uit ruim 40 leden 
met een verstandelijke beperking. 
Op zondag 28 juli zullen zij hun ei-
gen repertoire ten gehore brengen. 
Daarnaast spelen zij samen met 
gastheren Jovink & The Voederbie-
tels nog enkele nummers!

-
weide die in de plaats gekomen voor 
de Metalweide. Dé plek voor de lief-
hebbers van het hardere gitaarwerk. 

-
wege haar heftige stunts. Dit jaar 
een primeur voor deze kant van 
de aardbol, namelijk: een backflip 
met een auto door Jimmy Blaze 

Kelvink ongezekerd acrobatische 
capriolen uithalen op een flexibele 
paal van 60 meter hoog. Klik hier 
voor meer informatie en het volle-
dige stuntprogramma. 

Grasnapolsky. Dit luxe kampeerho-
tel bestaat uit volledige ingerichte, 
zeer ruime tenten met opgemaakte 

luchtbedden met slaapzak, een 
stroompunt, verlichting en een ter-
rasje inclusief tuinmeubilair. De
kampeerhotelgasten kunnen ver-
der gebruik maken van een apart
badhuis, sauna en een jacuzzi. 

Verandering van spijs doet eten en
daarom gaat dit jaar het volledige
festivalterrein op de schop. Alleen
de Megatent en de crossbaan blij-
ven op dezelfde plek staan. Deze
nieuwe invulling van de Schans
heeft tevens als grote voordelen 
dat de looproutes voor de bezoe-
kers korter worden en dat er meer
ruimte komt om te relaxen in het
gras of op een terras. 

Welnesscentre De Oase. Vorig jaar
kon men al genieten van een fijne
knipbeurt en een massage, maar dit
jaar wordt er echt uitgepakt. Een 
sfeervolle weide boordevol planten,
zitzakken, loungeplekken, een hair-
en grimeteam, waterpijplounge, 
sauna, bar met versgeperst fruitsap
en de capaciteit bij de kap- en mas-
sagesalon is flink uitgebreid. 

-
tie Nozem Oil, het smerig lekkere
drankje, en dit jaar is dit de Zwarte
Cross damestassenlijn. Bezoekers
kunnen gedurende het hele jaar
een stukje Zwarte Cross met zich
meedragen, want deze tassen zijn
gemaakt van de tenten en zeilen
die ooit op het festivalterrein ston-
den. De tassen zijn voor verkrijg-
baar op de Zwarte Cross 2013 in
een beperkte oplage. 

letterlijk en figuurlijk even bijge-

genot van een drankje of gerecht
met als hoofdbestanddeel Nozem
Oil, terwijl er allerlei programma
plaatsvindt dat te maken heeft met
brommers en rock ’n roll. 

speciaal voor en door de Zwarte
Cross zijn ontwikkeld, waaronder:
het Groot Dictee der Achterhoekse
Taal, de milieu kabouters, verschil-
lende maffe workshops, colleges
door hoogleraren en professoren 
in de Universitent, Zwarte Cross 
Airport, het Zwarte Cross Museum
en nog veel en veel meer. Klik hier
voor een overzicht. 

-
baan vliegen de motoren en voertui-
gen de bezoekers om de oren! Dicht
op de actie, plankgas muziek en wel-
bespraakte omroepers die u van een
gedegen wedstrijdverslag voorzien. 

Kaarten zijn nog verkrijgbaar!
-

val 2013 zijn nog verkrijgbaar en te
bestellen via www.zwartecross.nl
De organisatie adviseert om niet te
lang te wachten met bestellen!
Kijk op www.zwartecross.nl voor 
meer informatie.

The Kik, Habsburgs Straussorkest, Ernst Daniël Smid 
en Bliksem maken programma compleet

Programma Zwarte Cross 
definitief
Lichtenvoorde - De organisatie 
van de Zwarte Cross voegt The 
Kik (nederbiet), het Habsburgs 
Strausorkest (klassiek), Bliksem 
(trashmetal uit België) en opera-
zanger Ernst Daniël Smid toe aan 
het programma. Hiermee is de 
definitieve programmering van 
de Zwarte Cross 2013 een feit! 
Ernst Daniël Smid zal de oecume-
nische kerkdienst op zondagoch-
tend leiden en een opera work-
shop verzorgen voor de kinderen 
in het Blagenparadijs.

Mindfulness is een vorm van aan-
dachttraining die je in het nu brengt, 
in het huidige moment. Het is een 
methode die eeuwenoude wijsheid 
uit het Oosten combineert met de 
meest actuele inzichten uit het Wes-
ten. De populariteit neemt de laatste 
jaren steeds meer toe, vooral ook 
vanwege de vele voordelen in de da-
gelijkse praktijk die de cursisten on-
dervinden en de wetenschappelijke 
onderbouwing van de methode.
De oprichter van Bezielen, Mario van 
den Bree: “Mindfulness is een laag-
drempelig manier om meer rust te 
vinden en met meer aandacht te le-

ven in ons stressvolle bestaan. Ik ben 
blij dat wij dit mooie aanbod ook mo-

En hoewel er natuurlijk verschillen 
zijn tussen een grote stad en het meer 
landelijk leven in de Achterhoek, de 
principes zijn gelijk en minder stress 
willen we allemaal”.
De basis-training Mindfulness wordt 
in Doetinchem gegeven door de ge-
certificeerde trainer Monique Doder-
lein de Win uit Zelhem. Zij zegt over 
de samenwerking: “Met de kracht 
en ervaring van Bezielen achter ons 
kunnen wij niet alleen prima basis-
trainingen verzorgen, maar ook ge-
zamenlijk verdiepende activiteiten 
doen als stiltedagen, Mindfulness-
weekenden en zelfs buitenlandse 
reizen. En met Mindfulness moet je 
zelf ook permanent blijven leren en 
ontwikkelen, Bezielen is daarvoor 
een uitstekende bron”.
De eerste basistrainingen starten 
eind september maar op zaterdag 
10 augustus is er al een eerste ken-
nismakingsdag: ‘A Taste of Mindful-
ness’. Deelnemers krijgen op die dag 

een goede indruk van deze gewilde 
aandachtstraining. De trainingen 
worden gegeven in de ruimte van het 
Jouw Hart Centrum op de Bachlaan 
2a te Doetinchem. Voor meer infor-
matie zie: www.bezielen.nl

Bezielen in Doetinchem
Doetinchem - Kort na de zomer-
vakantie start het Rotterdamse 
Centrum Bezielen met Mindful-
ness-trainingen in Doetinchem. 
Het bekende centrum uit de 
Randstad gaat in samenwerking 
met een lokale mindfulnesstrai-
ner niet alleen de basiscursus 
aanbieden van deze populaire 
aandachttraining, maar ook geza-
menlijk activiteiten ontwikkelen.

Meerdere organisaties - waaronder 
provincie Gelderland en gemeen-
ten - kondigden al eerder aan de 
financiering na 2013 niet te willen 
voortzetten. Het opdrogen van sub-
sidiestromen speelt daarbij een rol. 
Gemeenten, waterschap en andere 
gebiedspartijen zien wel het belang 
van plattelandsontwikkeling. Zij 
onderzoeken nog hoe dit het beste 
in de nabije toekomst kan worden 
opgepakt. 
Plattelandshuis heeft zich elf jaar 
ingezet als kenniscentrum voor 

plattelandsvraagstukken in de Ach-
terhoek en Liemers. Ook hielp Plat-
telandshuis ondernemers, overhe-
den en andere gebiedspartijen om 
nieuwe gebiedstrajecten te starten 
en daarbij de juiste financierings-
bronnen te vinden. Mede met hulp 
van Plattelandshuis zijn honderden 
plattelandsprojecten van de grond 
getild. 
Voorbeelden zijn landbouw- en 
zorgprojecten op agrarische be-
drijven (bijvoorbeeld beter boeren 
op vruchtbare bodem), herstel van 

landgoederen (o.a. Kieftskamp en 
Wildenborch), aanleg van natuurge-
bieden, realisatie van nieuwe wan-
del- en fietspaden en de bouw van 
kulturhusen. Maar ook kerkepaden, 
een wijnbouwproject en het Toeris-

-
den zijn tot stand gekomen met in-
zet van Plattelandshuis. Dit alles be-
tekende ook dat de afgelopen 11 jaar 
vele tientallen miljoenen euro’s aan 
subsidiegelden voor plattelandspro-
jecten in de Achterhoek en Liemers 
beschikbaar kwamen.  
Plattelandshuis heeft geen mensen 
in dienst. Twee medewerkers zijn 
gedetacheerd vanuit een gemeente, 
de overige medewerkers zijn op con-
tractbasis ingehuurd. In totaal telt 
Plattelandshuis 5,4 arbeidsplaatsen.

Plattelandshuis beëindigt werkzaamheden
Zelhem - Stichting Plattelandshuis Achterhoek en Liemers ie haar 
onderkomen aan de Grashuisstraat in Zelhem had, gaat haar werk-
zaamheden per 31 december 2013 beëindigen. Dat heeft het bestuur 
van de stichting besloten. Reden voor de ontbinding is het ontbreken 
van zicht op structurele financiële middelen.

Scott Deroue uitkomend in de 

start dit weekend. Tijdens de eerste 
race op vrijdagavond reed Deroue 
zeer sterk. Helaas schoof de Hamove 
rijder op kop liggend onderuit en 
moest de wedstrijd staken. Deroue 
wist waar het aan mankeerde en 
wilde de fout op zaterdag niet nog 
eens maken. Hij reed wederom weer 
een goede race. In het gedrang op 
het eind miste hij net het podium en 
werd keurig 4e. De Tsjech Karel Ha-
nika won zowel de race van vrijdag 
als zaterdag. De Grandprix klassen 
kwamen op zaterdag op de baan. Da-
vid Salom uit Spanje won de Moto3 
categorie. Bryan Schouten was de 
best geklasseerde Nederlander met 
een 19e plaats in de wedstrijd. De 

Iwema had een slechte eerste ronde 
en moest daarna alle zeilen bij zet-
ten om nog in de punten te rijden. 
Helaas liep de motor niet zoals in de 
trainingen en Iwema zelf maakte ook 
de nodige foutjes. Aan het eind van 
de wedstrijd schoof hij helaas onder-
uit. De race in de Moto2 werd even-
eens door een Spanjaard gewonnen. 
Hier was Pol Espargaro de Engelse rij-

De meeste aandacht ging uit naar de 
MotoGP klasse. Tijdens de natte trai-
ningen op donderdagochtend schoof 

wereldkampioen Jorge Lorenzo hard 
onderuit en brak daarbij een sleutel-
been. Hij vloog op donderdagavond 
terug naar Barcelona om zich daar te 
laten opereren. Lorenzo wilde koste 
wat kost meedoen aan de wedstrijd. 
Vrijdagavond lande het vliegtuig op 
Eelde en keerde hij terug naar het 
circuit. Zaterdagmorgen moest hij 
nog gekeurd worden door de artsen 
en die gaven hem groen licht om 
te rijden. Lorenzo deed het onmo-
gelijke en eindigde de wedstrijd als 
5e! De winst in de MotoGP ging naar 
de Italiaanse publieks lieveling Va-

geen Grandprix meer had gewonnen 
ging helemaal uit zijn dak evenals de 
aanwezige toeschouwers. De tweede 
plaats ging naar de Spanjaard Marc 
Marquez die maar nipt voor de Engel-
se rijder Cal Crutclow eindigde. Man 
van de dag was echter Jorge Lorenzo 
die vele complimenten kreeg van zijn 
collega coureurs. Na de wedstrijden 
om het wereldkampioenschap kwa-
men de ONK Superport rijders in de 
baan voor hun wedstrijd. Hier deden 
een vijftal leden van de Hamove aan 
mee. Lesley ten Tusscher behaalde 
met een 7e plaats het beste resultaat 
voor de club uit Hengelo. Cliff Kloots, 
Mick Jansen en Joop Timmer werden 

Bakker uitkomend voor het Henge-

83e Dutch TT Assen

Assen - Afgelopen zaterdag werd op het TT Circuit in Assen de 83e 
Iveco Dutch TT verreden. In het bijprogramma van de Grandprix 
deden verschillende leden van de Hamove mee. Voorafgaand aan 
de wedstrijddag waren er op donderdag en vrijdag de kwalificatie 
trainingen voor alle klassen. De WK Sidecars reden hun race echter 
al op vrijdagavond. De overwinning ging hier naar de gebroeders 
Birchall uit Engeland. Bennie Streuer, zoon van veelvoudig Nederlands 
en wereldkampioen Egbert Streuer, werd samen met Geert Koerts 5e.

Jorge Lorenzo de held van de dag.  Foto: Henk Teerink.

had het moeilijk en behaalde een 
22e positie. Op het Italiaanse circuit 
van Imola werd er ook nog succes 
behaald door het team waar Torleif 
Hartelman voor werkt. Het Yakhnich 
motorsport team behaalde afgelopen 
zondag een 2e en 3e plaats in het WK 
supersport. De Engelse rijder Sam Lo-

-
genoot Vladimir Leonov 3e. De winst 
ging naar de Turkse rijder Kenan 
Sofuoglu..Succes was er ook voor de 
Motorport Zelhem rijder Tony Coñe-
va. Hij werd 4e in de EK superstock 
600 wedstrijd in Imola.



afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Disselen: Twisten, niet ernstig plagen. “Ze zatten daor in 
de hook te disselen met eur beiden.

 B. Fletterbussenholt: Vlier (Sambucus) “’t Bast hier van de 
fletterbussenholt

 C. Haarrook: Rook ontstaan bij het branden van heide tijdens 
ontginningswerkzaamheden rond 1930. “Op dee boerderi’je 
had’n ze vrogger volle las van den haarrook.”

Binnen de categorie elektra en tech-
niek waren de meeste reparaties aan 
o.a. een strijkijzer, een lamp, een 
stofzuiger, kruimelzuiger, een mu-
ziekstandaard, een klok, een ventila-
tor en een kapotte schakelaar. Helaas 
konden niet alle apparaten worden 
gerepareerd. Advies geven was soms 
voldoende. Er kwamen verschillende 

mensen een kijkje nemen, om kennis
te maken met de vrijwilligers en hun
Repair Café. Iedere bezoeker kon een
evaluatieformulier invullen na de re-
paratie. Er werd positief gereageerd
op het initiatief, de ontvangst, het
meedenken in de oplossing en het
enthousiasme van de vrijwilligers die
tevreden en voldaan terugkijken op 
het evenement.

Het volgende Repair Café wordt
gehouden op zaterdag 14 sep-
tember van 11.00-14.00 uur. In de
maanden juli en augustus is er
geen Repair Café.

Daarna Iedere tweede zaterdag van
de maand. Voor vragen of informatie:
Wilma Berns, Stichting Welzijn Vorden.
Tel. 0575-553405 of w.berns@sswb.nl

Mooi vervolg 
Repair Cafe Vorden
Vorden - Vorige week is in het 
Stampertje van het Dorpscen-
trum in Vorden, het tweede Re-
pair Café gehouden. Een tiental 
vrijwilligers stond klaar om de 
bezoekers te helpen bij het re-
pareren van handzame spullen. 
Er werden 18 reparaties verricht 
o.a. aan kleding, lusjes, zomen en 
naden werden door de textielvrij-
willigers vakkundig gerepareerd.

Het zal je maar gebeuren dat je een telefoontje krijgt van 
Andrea Bocelli met het verzoek snel het vliegtuig naar 
Las Vegas te nemen om één solo te spelen tijdens een 
concert van Bocelli. Tollak Ollestad heeft heel veel van 
dit soort verhalen. De mondharmonicaspeler, toetsenist 
en zanger, is afkomstig uit de VS en woont al een aan-
tal jaren in Nederland. Ook vanuit ons land vliegt hij de 
wereld over om op te treden. Hij was echter nog nooit in 
Ruurlo. Dat gaat gebeuren op zaterdagavond 13 juli en 
zondagmiddag 14 juli. Dan treedt hij op in de Orange-
rie, in de tuin van kasteel Huize Ruurlo. De KunstKring 
Ruurlo is erg trots dat zij een talent van dit kaliber heeft 
kunnen contracteren voor haar MuziekWeekend. 

Marlies Claasen
Marlies Claasen kent Tollak Ollestad inmiddels al heel 
wat jaren en treedt steeds vaker samen met hem op. In 
Ruurlo is zij o.m. bekend door haar optreden tijdens het 
KasteelTuinFestival in 2010. Zij komt op zondagmiddag 
14 juli naar Ruurlo, samen met haar band en met Tol-
lak als ‘sideman’. Marlies is een verhalenverteller. Zij 
neemt haar gasten mee op een muzikale reis langs vele 
landen, met liederen in vele talen. Moeiteloos gaan bij 
haar prachtige luistermuziek en intense ballades over 

in swingende jazz of composities die zij zelf maakt met 
haar partner/vaste begeleider Tom Klein. Daarnaast 
brengt ze veel filmmuziek, onder meer van Ennio Mor-
ricone en Astor Piazolla. 

Jong talent
De KunstKring Ruurlo brengt tijdens het MuziekWeek-
end een mooie mix van jong talent en gevestigde namen. 
Het concert op zaterdagavond 13 juli begint met de co-
verband Lollypop. In deze band zingt Merel Koman, die 
bekend staat als een groot muzikaal talent. Zij brengt 
met haar krachtige en zuivere stem een indrukwekken-
de show. Patrick Rugebregt (piano), Jeroen van der Ley 
(multi-instrumentalist en gitarist) en Willem van den 
Berg (drums) begeleiden haar. 

Op zondagmiddag 14 juli om 14.00 uur zal Roos Bluf-
pand het spits afbijten met haar verbluffend goede en 
piepjonge band. Jurriaan Westerveld (cello), Paul Klink-
hamer (basgitaar), Nikolai Serda (gitaar), Rick van Dunn 
(drums), Mika Hebing en Mijke Breepoel (achtergrond-
zangeressen) gaan allen nog naar het conservatorium, 
maar zij zullen je versteld doen staan van de hoge kwali-
teit van hun optreden.
 
Uitgebreide informatie over de optredende artiesten 
staat op www.kunstkringruurlo.nl . Via die site kunnen 
nu al kaarten worden gekocht. De entreeprijs bedraagt 
in de voorverkoop tot 12 juli  €17,50 per persoon per 
concert. Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij Groot Jebbink 
Bloemen (Dorpsstraat 57, Ruurlo) en Everwennink (Leeu-
werikstraat 4, Ruurlo). De kaarten kosten € 20,- aan de 
kassa. De capaciteit van de Orangerie is beperkt. Wie ze-
ker wil zijn van kaarten, wordt geadviseerd die te kopen 
in de voorverkoop.

Tollak Ollestad komt naar Ruurlo
Andrea Bocelli, Sheena Easton, 
Toots Tielemans en …Marlies Claasen

Ruurlo - Wanneer ben je beroemd? Nadat je met 
internationale sterren als Andrea Bocelli, Michael 
Mc Donald, Sheena Easton, Christoffer Cross en 
Seal hebt opgetreden? Als jouw naam staat op al-
bums van Al Jarreau, Nathaly Cole en Earth Wind 
& Fire? Als Toots Thielemans je vraagt met hem te 
musiceren? Of als je samen met Marlies Claasen 
hebt mogen optreden tijdens het MuziekWeekend 
Ruurlo op zaterdag 13 en zondag 14 juli?

De tientallen positieve reacties 
van bezoekers aan de eerste 
editie, waarin de sfeer, in com-
binatie met de werd geroemd 
en het enthousiasme van de 
organisatoren zelf, hebben er 
toe geleid dat de eerste acti-
viteiten voor een soortgelijk 
feest in 2014 inmiddels in 
gang zijn gezet.
Vanaf de aankomst van de 
Grolsch Bierwagen en ver-
volgens het aanslaan van het 

eerste vat Weizen Bier door 
burgemeester Henk Aalderink 
van de Gemeente Bronckhorst, 
was de eerste editie een suc-
ces. Binnen een uur was zowel 
de tent als ook het plein bij 
café ‘de Tol’ gezellig gevuld. 
Iedereen kon genieten van een 
hapje (onder andere varken 
aan het spit en Bratwurst), een 
drankje en de Duitstalige en 
Oostenrijkse muziek en Schla-
gers. Ook het weer werkte 
natuurlijk mee aan een ‘Tolle 
Stimmung’. Jong en oud ge-
noot van het programma, 
waarbij op het laatst, niemand 
meer bleef zitten en uitbundig 
‘mee schunkelde’ en uit volle 
borst mee zong. Foto’s van het 
feest zijn te vinden op de web-
site www.cafedetol.nl, Achter-
hoekFoto.nl en op de website 
van Omroep Ideaal.

Ook in 2014 een Weissen-
brink Wein- & Bierfest
Wittebrink - Na het zeer 
geslaagde Weissenbrink 
Wein & Bier Fest heeft de 
organisatie besloten om 
ook in 2014 een derge-
lijk feest te organiseren. 
Hoogstwaarschijnlijk zal 
de tweede editie plaats-
vinden op zondag 25 mei 
2014.

Deelname is mogelijk voor bedrijven, 
straten, buurten, families, verenigin-
gen e.d. Een team dient tenminste te 
bestaan uit drie en maximaal uit vijf 
personen. Per team mag één deelne-
mer lid zijn van de NKB, AKF of NKF. 
Men kan zich inschrijven voor de 
volgende klassen: heren, dames, ge-

mengd (min. 2 dames), vrije klasse en
de recreantenklasse (jeugd t/m 16 jaar
onder begeleiding. Hiervoor bedraagt
de afstand zes kilometer. Ook is er
een klasse over zes kilometer voor 
diegenen die tien kilometer te ver 
vinden. De start, pauze en finish zijn
bij de familie Scheffer aan de Nieu-
wenhuisweg 1 in Vorden. De heren
starten om 10.00 uur. De dames, ge-
mengde en vrije klasse om 10.30 uur.
De recreanten starten om 11.30 uur.
Inschrijvingen dienen uiterlijk zater-
dag 6 juli om 20.00 uur binnen te zijn
bij Dick Regelink 0575- 551328.

Zilveren 
 klootschietmarathon
Vorden - De Deldense buurtver-
eniging organiseert zondag 7 juli 
voor de 25e keer een klootschiet-
marathon. De afstand bedraagt 
tien kilometer. Een recreanten-
toernooi voor iedereen die een 
beetje kan klootschieten!

De lengte is circa 90 km. De starttijd
is tussen 18.30 en 19.00 uur vanaf het
clubhuis van de VAMC aan de Eiken-
laan 2a, in het buurtschap Kranen-
burg. De inschrijving is gratis. De rou-
te is op GPS en vanaf papier te rijden.

Zomeravondrit VAMC 
De Graafschaprijders
Vorden - De VAMC De Graafschap-
rijders organiseert woensdag-
avond 3 juli een Zomeravondrit. 
Een toertocht voor automobilis-
ten en motorrijders door de Ach-
terhoek.

Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

DE MODEHAL
IS EN BLIJFT KOOPJESHAL!

    

KERKHOFLAAN 3c VORDEN

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

+ deze week ook donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur

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

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



en wij vragen een bijdrage van € 3,- p.p. Opgave aan het se-
cretariaat tel. 0314-380232 t/m 23 juli.

Zomer BBQ vrijdag 9 augustus
In de vakantiemaand wordt ook een BBQ georganiseerd op 
het terras aan de huiskamer van het Gezond-heidscentrum 
te Hoog-Keppel. Een klein BBQ buffet met 4 soorten vlees en 
salades met stokbrood/ kruiden-boter wordt afgesloten met 
koffie/thee. De prijs is € 13,00 exclusief consumpties.
Opgave t/m 1 augustus aan het secretariaat tel: 0314-380232 
of 0313-472712. Eet u gezellig mee?

Jeu de boules spelen en zelf een groepje vormen
Houdt u van een buitenactiviteit? Ga jeu de boulen. In Hoog-
Keppel ligt voor het Gezondheidscentrum een prachtig be-
schutte jeu de boulesbaan en is gratis toegankelijk. We heb-
ben een jeu de boulesvereniging ‘Leu-ke Boel’ en de leden 
daarvan spelen op afgesproken tijden. We zijn op zoek naar 
personen die regelmatig willen gaan spelen. Het is immers 
een heerlijke recreatieve sport met eenvoudige spelregels en 
als u wilt, kunt u doorgroeien tot wedstrijdspeler en -speel-
ster. (Petanque is een wedstrijdvorm van dit spel). U kunt een 
eigen groepje vormen en de speeltijden zijn in overleg. Wilt 
u kennismaken met jeu de boules ‘Leuke Boel’, informeer 
bij voorzitter Dick Boschman tel. 0314-381869 of secretaris 
Gerda van Weerd tel. 0314-381759. 

Geheugenspreekuur in Hummelo 23 juli
Op dinsdag 23 juli van 10.00 -11.30 uur wordt een geheugen-
spreekuur gehouden in Verzorgingshuis Hyn-dendael, Kep-
pelseweg 35 te Hummelo. Dit geheugenspreekuur is bedoeld 
voor mensen van 55 jaar en ouder in Drempt, Hummelo, 
Keppel en omstreken. Vragen over geheugen en andere 
klachten zoals piekeren, con-centratieproblemen of somber-
heid worden behandeld. Iedere bezoeker krijgt een persoon-
lijk gesprek en deelname is gratis

Fitness start weer op 3-4-5 september
De doorlopende trainingen zijn op dinsdag, woensdag en 
donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt een gratis proef-
les meemaken. De oefeningen worden op maat aangeboden 
onder deskundige leiding van een fysiotherapeut. Hebt u 
een medisch dossier, dan wordt hier aandacht aan geschon-
ken. Ook mensen van bui-ten de regio Drempt, Hummelo en 
Keppel zijn welkom. Plaats: Fysioplusruimte in het Gezond-
heidscentrum te Hoog-Keppel. Kosten € 60,- voor 10 lessen. 
Opgave tel. 0314-380232.

Fietstochten
De zomerfietstochten, die voor alle 55-plussers zijn bedoeld, 
worden georganiseerd door de KBO en gehou-den op don-
derdag 18 juli, 22 augustus en 19 september. De start is op 
het Kerkplein te Hoog-Keppel om 14.00 uur met onderweg 
een koffie/theestop. De afstand is 25-30 km. Aanmelding 
hiervoor is niet nodig, wel dat u tijdig aanwezig bent. Voor 
informatie: Bennie Peters tel. 0313-473056 en Jan Renskers 
tel. 0313-474664. U bent van harte welkom. 

Biljarten
Bij het biljarten op Hyndendael zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar. U kunt zich aanmelden bij het secreta-riaat tel. 
0314-380232.

Nordic-Walking en sluit u aan, ook in de vakantiepe-
riode 
Iedere zaterdagmorgen van 09.15-10.30 uur wordt in groeps-
verband met poules gewandeld in de omgeving van Keppel. 
Na afloop is er koffie/thee in het centrum. Aanmelding hier-
voor is niet nodig, wel dat u tijdig aanwezig bent. Deelne-
mers buiten Drempt, Hummelo en Keppel zijn welkom. 
Start: Op het plein te Hoog-Keppel en hier zijn geen kosten 
aan verbonden. 

Welfareochtenden en wie heeft handwerkmateriaal 
over? 
Het Welfarewerk van het Ned. Rode Kruis in Zorgcentrum 
Hyndendael te Hummelo is per 2 weken op woensdag van 
09.30-11.30 uur op 10 juli. Hierna is een zomerstop en wordt 
gestart op 4 september. Informa-tie, bestelling en verkoop 
is tijdens deze ochtenden. Er worden deelnemers gevraagd 
en Welfarewerk nodigt u uit om kennis te komen maken 
op deze ochtenden. Voor informatie: Dinie Tieben tel. 0314-
844551. Voor handwerkmateriaal b.v. wol, dekbed- en kus-
senvulling: Jopie Wissink, Keppelse weg 27 te Hummelo. Tel. 
0314-381062. 

Computercursussen en Social Media
De nieuwe cursussen starten weer in september. 

Tai-Chi-Tao Cursus start op 3 september
De cursus is doorlopend op de dinsdagmorgen en wordt
gegeven door docente Francis Arntz. Secretariaat tel. 0314-
380232.
 
Koersbal start op 5 september
Koersballen is een gezellige activiteit die wekelijks plaats-
vindt op donderdagmiddag in de huiskamer van het Gezond-
heidscentrum te Hoog-Keppel van 13.45 tot 15.30 uur. Op dit 
moment is de groep vol. Deelname is gratis. Voor informatie:
Caroline van Heusden tel. 0313-472042.

Rummicub start op 3 september
Komt u Rummicub spelen op dinsdagmiddag van 14.00-
16.00 uur in het Kerkhuis te Hoog-Keppel. De kos-ten zijn
€ 1,- en loopt u eens binnen om kennis te maken met dit
leuke spel. 

Tafeltje-Dek-Je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken b.v. na een
ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zit-ten, dan
kunt u uw warme, verse maaltijd aan huis laten bezorgen 
op ma- di- woe- do- vrij- zaterdag (of op uw keuzedagen). 
Aanmelden tel. 0314- 380232 en spreek uw boodschap en 
telefoonnummer in.

Over Vrijwilligers gesproken . . . tel. 0314-380232
Vrijwilligerswerk is in en ook steeds meer nodig. Hebt u af 
en toe tijd om iemand te bezoeken, een spelletje te doen of 
mee te wandelen? Hebt u tijd om voor enkele uren de taak 
van een mantelzorger over te nemen? Kunt u voor iemand 
de boodschappen doen, mee naar de huisarts, het ziekenhuis
of verpleeghuis? Bent u handig en wilt u helpen bij klusjes
in huis of tuin? Wilt u assisteren bij het invullen van formu-
lieren? Maakt u bij voorbeeld reiskosten, dan kan daar een 
bescheiden vergoeding tegenover staan. Iedereen is welkom, 
jong en oud met veel of weinig tijd, ervaring en inzet. Geeft 
u op bij Stichting Welzijn DHK tel.0314-380232.Wij inventa-
riseren uw wensen en mogelijkheden, zetten u op de lijst en
zullen in voorkomend geval graag van uw diensten gebruik
maken.

Ouderenadviseur tel. 06 10687320 heeft vakantie van 
1 tot 26 augustus 
De ouderenadviseur is vraagbaak voor ouderen, mantelzor-
gers en allen die vragen hebben rondom de pro-blematiek 
van ouderen. Ook voor hen die zich zorgen maken over een
oudere en behoefte hebben om een signaal door te geven, is
de adviseur voor u beschikbaar. Spreekuur is op dinsdag van 
13.30-14.00 uur en op donderdag van 09.00-9.30 uur in het 
Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. 

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan. Tel. 0314-380232 of ant-
woordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en
donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.

De cursus- en activiteitopgaven kunnen u sturen naar: 
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg.van Panhuysbrink 1E 
6997AA Hoog-Keppel.
Site: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Email: info@swdrempthummelokeppel.nl

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ou-
deren onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan 
contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd 
02-07 KBO Steenderen, middagexcursie
06-07 Zonnebloem, autotocht
09-07 SWS, opruiming mode Lanco De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
10-07 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
10-07 KBO Steenderen, avondfietstocht Herfkens, Baak 18.30 uur
11-07 SWV/NVVS, spreekuur hoorproblemen Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
17-07 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
17-07 ANBO Hengelo/Steenderen, dagfietstocht Wolbrink, Hengelo 10.00 uur
18-07 KBO Drempt, fietsen met Jan en Bennie Bellen voor informatie  0313-474664
23-07 SSWB/GGNet, geheugenspreekuur Hyndendael, Hummelo 10.00 uur
24-07 ANBO Hengelo/Baak, middagfietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
24-07 KBO Steenderen, avondfietstocht Marktplein, Steenderen 18.30 uur
25-07 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen  088-2323300
26-07 SWDHK, tuinfeest Hyndendael, Hummelo 14.30 uur
27-07 UVV, dagtocht met de boot over de Vecht
09-08 SWDHK, zomerbarbecue Huiskamer Welzijn, Hoog- Keppel
  
Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.
Kijkt u vooral ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt u daar een 
leuke activiteit die niet in uw eigen regio wordt georganiseerd. U mag overal meedoen.

Welzijnsadviseur
Sinds begin deze maand dragen de medewerkers van de SSWB de naam welzijnsadvi-
seur. Reden ligt in het feit dat wij ons niet alleen bezig houden met de oudere mens, 
maar ook bereikbaar willen zijn voor de hulp en ondersteuningsvragen van andere 
inwoners en voor organisaties die ondersteuning willen. U kon al een tijdje bij ons 
terecht, maar de naam ouderenadviseur gaf wat verwarring. Vandaar nu welzijnsadvi-
seur: dezelfde gezichten en service, nieuwe naam.

Vakantiesluiting
Tijdens de vakantieperiode is de bereikbaarheid van verschillende Welzijnsstichtingen 
in Bronckhorst als hieronder geregeld.

Welzijn Hengelo is gesloten van 15 juli tot 26 juli. 
Waarnemend is Welzijn Vorden 0575-553405.
Welzijn Steenderen is gesloten van 29 juli tot 26 augustus. 
Waarnemend is Welzijn Hengelo 0575-465281.
Welzijn Zelhem is gesloten van 15 juli tot 2 augustus. 
Waarnemend is Welzijn Vorden 0575-553405.

Welzijn Vorden is van 29 juli tot 16 augustus van maandag t/m donderdag tussen 9.00 
tot 11.00 uur bereikbaar 0575-553405.

Alzheimer Café
Als men zorgt voor iemand met dementie zijn informatie, een luisterend oor en een 
helpende hand in de eigen omgeving erg belangrijk. De omstandigheden en de mo-
gelijkheden voor zorg bij dementie verschillen vaak per regio. Alzheimer Nederland 
Afdeling Doetinchem en Omstreken kan voor mensen een steun en vraagbaak zijn en 
hen de weg wijzen naar lokale instanties en mogelijkheden voor hulp in de eigen om-
geving. Het Alzheimer Café is een regionaal maandelijks trefpunt bedoeld voor mensen 
die zelf aan een vorm van dementie lijden, hun partners, familieleden, vrienden en 
hulpverleners en alle andere belangstellenden. Dat het in een behoefte voorziet blijkt 
uit de aantallen bezoekers.
Het café wordt elke tweede dinsdag van de maand tussen 19.30 en 21.30 uur gehou-
den. Het Alzheimer Café heeft als werkgebied de gemeenten Doetinchem, Montfer-
land, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Doesburg. Voor meer informatie: telefoon 06-
20412665 of email doetinchem@alzheimer-nederland.nl. Zie ook de internetsite www.
alzheimer-nederland.nl/doetinchem

Seniorenvakantie
Bent u ook toe aan vakantie? In de zomertijd wordt er door een groep mensen uit Vor-
den en omstreken een week vakantie georganiseerd en in de winter een midweek. Doel-
stelling: gezellig met leeftijdsgenoten, geheel verzorgd op vakantie te gaan. Rollator 
meenemen is mogelijk. Iedereen uit heel Bronckhorst kan zich aanmelden. Contact: D. 
Wolsing, tel. 0575-552771.

Zomertuinfeest vrijdag 26 juli 
Stichting Welzijn DHK organiseert het jaarlijkse tuinfeest op het terras van zorgcen-
trum Hyndendael op vrijdag 26 juli van 14.30-16.30 uur. U bent welkom vanaf 14.00 
uur. Het Duo Dijon met zang, gitaar en trekharmonica brengt samen met u een gezel-
lige middag onder het genot van koffie/ thee, een hapje en een drankje. Houdt u deze 
middag vrij voor een verrassend en gezellig samenzijn met live muziek. U zit overdekt 

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
Tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 
Website: www.sswb.nl 

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van 
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dinsdag en 
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur. Tel. 0314-380232. 
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl 
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 06-10687320. 
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo.
Tel. 0575-465281, Mobiel 06-10727474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur
Inloop en telefonisch spreekuur:
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden
Tel. 0575-553405 of 06-22929630.
Wilma Berns, welzijnsadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag 
van 9.00-11.00 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: w.berns@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel 06-13280466.
Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur
Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl

Opgaveformulier cursus/activiteiten
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:

❏

❏

❏

Heer/mevr:

Adres:

Postcode:     woonplaats:

Tel.:

E-mail:



Ouderenadviseur wordt WELZIJNSADVISEUR
Voor wie is de welzijnsadviseur?

-

-

-

Spreekuren van Stichting Welzijn Zelhem

-

-

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle

-

Vrijwilligers

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof plaats
-

-

Bewegingsactiviteiten

Fietsgroep Welzijn Zelhem

Maand Datum Tijd Afstand

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
-
-

-

-
-

-

Open-Tafel project/gezamenlijke maaltijden.

-

-

-

-

Oproep

-

-



alle adverteerders wensen u PRETTIGE KERMISDAGEN

Hengelose Kermis 2013

Hotel-Slijterij Leemreis is woensdag 10 juli het trefpunt 
van ouderwetse gezelligheid aan de paardemarkt gelegen. 
Voor een borrel en een heerlijke hap.

12, 13, 14 juli ook zeer gezellige kermissfeer.

Raymond en medewerkers wensen iedereen
fijne kermisdagen toe.

Klein Gunnewiek Service BV
Nijverheidsweg 7

7255 RA Hengelo (GLD)

tel. 0575-463098

www.kleingunnewiekservice.nl
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Het is een nieuw evenement en de 
organisatie, bestaand uit Elisabeth 
de van der Schueren van Hotel Café 
Restaurant De Gouden Karper, Mar-
tine Rexwinkel van FF naar Steef, 
Ronald Pelgrom van IJsboerderij De 
Steenoven, Marita van Haarlem van 
Home Sweet Home and Garden, Ma-
rian Merk van de Schilderschool en 
Illustrator Reinette van Lennep van 
het Kunstatelier weten eigenlijk niet 
hoeveel belangstelling er zal zijn. 
Verwacht wordt dat het. druk wordt, 
daarom is er ruime parkeergelegen-
heid in de weilanden achter De Gou-
den Karper in Hummelo. 

De organisatie wilde wat reuring in 
het dorp brengen. “De levendigheid 
in het dorp houden,” vertelt Marian 
Merk. “Mensen moeten blijven langs 
komen om in Hummelo te kijken. 
Buiten dat is dit dorpje natuurlijk 
bijna een mooi decor om iets te doen, 
iets te organiseren.” Vier dagen lang 
Hummelo in Franse sferen. “Als je 
bedenkt wat je er allemaal bij wilt 
betrekken, ga je het verdelen over da-
gen. Om alles aandacht te geven heb 
je die dagen ook wel nodig,” lacht 
Reinette van Lennep. “De climax ligt 
in het weekend, omdat dat het beste 
is voor iedereen. Voor de Hummelo-
ers kun je activiteiten toespitsen op 
een andere dag.”

HET PROGRAMMA:
DONDERDAG/JEUDI 11 JULI 
SCHILDERWEDSTRIJD
Deze wordt gehouden op donderdag 
t/m zondag tussen 10.30 en 18.00 uur 
in Hummelo. “Het is heel leuk om 
mensen te bewegen iets te schilde-
ren uit deze omgeving,” legt Marian 
Merk uit. “Hummelo is een uniek 
landschap, ooit aangelegd door een 
Engelse tuinarchitect. Dat kun je al-
tijd nog een beetje zien.” De prijsuit-
reiking is op zondag om 16.00 uur in 
het kerkje. De schilderwerken wor-
den beoordeeld door vier vakjuryle-
den allen werkzaam in een kunstzin-
nig beroep. Meer informatie via mail 
info@schildercursus-achterhoek.nl

TOUR DE FRANCE ROND HUMMELO
De start is 19.15 uur bij FF bij Steef, ge-
schatte finish is 20.45 uur. Een aantal 
fietsers uit het dorp vragen ook leden 
van anders fietsclubs om deel te ne-
men aan de 40 kilometer ronde rond 
Hummelo. “De start en de finish zijn 
heel leuk,” weten Reinette en Marian. 
“Hans Overbeek en Henk Greven pra-
ten alles aan elkaar. Voor de winnaar 
is er champagne.” Op het pleintje bij FF 
bij Steef is het tijdens de wielerronde 
FF gezellig, met een Frans muziekje en 
een drankje. Voor meer informatie, bel 
Rene van Eijden van Toerclub Steende-
ren, tel. (0575) 451669.

VRIJDAG/ VENDREDI 12 JULI
FRANSE OPENLUCHT-FILM
Op het parkeerterrein bij Hotel de 
Gouden Karper draait de Franse film: 
‘Les Femmes du 6ème étage’ van Phi-
lippe Le Guay, en speelt zich af in de 
vroege jaren 60 in Parijs. Inloop 21.30 
uur, start van de film is 22.00 uur. 
Kijkers zorgen zelf voor een (klap)
stoel. De kaarten zijn inclusief een 
consumptie en te koop bij het hotel. 
Bel voor informatie (0314) 381214.

ZATERDAG/SAMEDI 13 JULI
BROCANTE MARKT
De Dorpsstraat is ingericht met meer 
dan 70 kramen en de markt duurt 
van 13.00 tot 20.00 uur. Het eerste 
plan was om alleen voor een dag de 
Brocante Markt te organiseren, met 
een echt Frans tintje. Daarna kwam 
ook de Kunstmarkt erbij en werd het 
twee dagen. “Om al die kramen op te 
zetten voor één dag is eigenlijk zon-
de. De brocante standhouders komen 
uit het hele land, zelfs uit het Wes-
ten en Amsterdam, dan wil je toch 
graag twee dagen,” legt Marian Merk 
uit. Een aantal blijven zelfs overnach-
ten. Brocantemarkt en rommelmarkt 
moeten niet met elkaar worden ver-
ward. Brocante zijn spullen uit vroe-
ger tijd, die geen antiek zijn, maar 
wel interessant en zeer in trek op dit 
moment. “Op rommelmarkten koop 
je spullen die over zijn, zoals oud glas-
werk of radio’s. Brocante geeft sfeer, 

je maakt er composities van in het in-
terieur. Er wordt aan alles aandacht 
besteedt,” legt Reinette uit. “Op een 
rommelmarkt moeten mensen van 
hun spullen af en bij brocante wordt 
elk ding verheven tot mooi accessoire 
en heeft automatisch meer waarde.”

MONTMARTRE KUNSTMARKT
Op deze Place du Tertre rond het kerk-
je van Hummelo wordt de kunstmarkt 
gehouden van 13.00 tot 20.00. Daar 
staan rond de twintig kramen, met 
glaskunst, hout, vilt, sieraden en schil-
derkunst. Leden van de Schilderschool 
van Marian Merk exposeren in de kerk, 
de ruimte en de Gouden Karper.

KINDERPLEINTJE
Voor kinderen is van 14.00-17.00 
van alles te doen op de parkeerplaats 
naast ‘de oude Rabobank’ tegenover 
de Spar. “Ze kunnen een stempel-
kaartje kopen en activiteiten doen, 
zoals baretjes maken, schminken, al-
les in Franse stijl,” vult Reinette aan. 
Er is een kleurwedstrijd.

MOULIN ROUGE
Vanaf 21.00 uur heerst de sfeer van de 
Franse Nachtclub Moulin Rouge. “Er 
komt een operettegezelschap optre-
den, dat in elk geval de Cancan danst,” 
tipt Reinette. De toegang is gratis.

ZONDAG/DIMANCHE 14 JULI
BROCANTE MARKT
De Dorpsstraat is ingericht met meer 
dan 70 kramen en duurt van 11.00 
tot 17.00 uur.

MONTMARTRE KUNSTMARKT
Op deze Place du Tertre rond het 
kerkje van Hummelo wordt een 
kunstmarkt gehouden van 13.00 tot 
20.00 uur.

KINDERPLEINTJE
Voor kinderen is van 13.00-16.00 van 
alles te doen op de parkeerplaats naast 
‘de oude Rabobank’ tegenover de Spar.

TRACTION AVANT
Oldtimers van Citroen, van de Trac-
tion Avant Gelre club zijn rond 14.30 
uur te bezichtigen bij Hotel de Gou-
den Karper.

LA DIVA COMMEDIA
Optreden van La Diva Commedia, Pie-
ternel van Amelsvoort, bij de Gouden 
Karper, aanvang 14.00 uur.

Gedurende het gehele weekend tre-
den verschillende muziekgezelschap-
pen op de verschillende podiums. 
Muzikale omlijsting in Franse sfeer 
wordt in het weekend verzorgd door 
het duo Bram en Nina en de orgel-
man. Zaterdags tussen 17.00 en 19.00 
uur zingt vijfmansformatie Rue da 
Navarin Franse Chansons bij FF naar 
Steef. De ondernemers in Hummelo 
hebben eveneens Franse initiatieven 
ontplooid. De bakker maakt Laven-
del Liefde Koekjes en croissants, de 
Gouden Karper maakt Quiche Lor-
raine, de Spar heeft alle Franse kazen 
en worsten in de aanbieding, er zijn 
verschillende streekwijnen en er is 
een Stokbroden Vangspel. Het dorp 
Hummelo zal een ware metamorfose 
ondergaan: vlaggen, vlaggenlijnen en 
verlichting geheel in Franse Stijl. Ie-
dereen is welkom!

Vive la France in Hummelo

Hummelo - Op 11, 12, 13 en 14 juli wordt in de Dorpsstraat in Hummelo 
een nieuw evenement gepresenteerd. Vive la France is een feestje voor de 
inwoners, maar vraagt ook om aandacht van niet-bewoners, want Hum-
melo heeft veel moois te bieden. Activiteiten voldoende om te kiezen: een 
schilderwedstrijd, een Tour de France rond Hummelo, Franse Openlucht-
film, Brocante Markt, Montmartre Kunstmarkt, Traction Avant oldti-
mers en verschillende muziek- en theateroptredens in de Franse sfeer.

De organisatoren van Vive la France.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
De duiven van PV De IJsselbode Steenderen vlogen op zaterdag 29 juni vanaf PE-
RONNE (330 km). De duiven werden gelost om 13.30 uur bij een noordwesten-
wind. De snelste van Steenderen, de 405 van P. Hendriks maakte een snelheid 
van 1227 mpm en werd geklokt om 17.58 uur. Uitslag: Hendriks P.R.J. (2/6) 1 14, 
Stoel G. (1/6) 2, Ria Luesink (5/11) 3 5 6 7 9, Dieks H. (5/14) 4 10 11 12 13, Tankink 
TH.H.M. (1/5) 8.

PV DE KOERIER ZELHEM
Zaterdag 29 juni werden 174 duiven van 18 deelnemers gelost om 13.45 uur in PE-
RONNE. De op een na laatste midfondvlucht is een prooi geworden voor Henk Was-
sink! Tevens goed voor een 2e prijs in de CC de Graafschap. Een knappe prestatie! 
Zoals bij een spannend kampioenschap hoort, valt de beslissing op de laatste vlucht. 

Uitslag: H. Wassink (13/22) 1 6 7 12 16 18 21 22 28 29 30 34 35, A. Kamperman 
(9/16) 2 5 13 14 15 23 36 37 39, J. Wassink (4/12) 3 10 27 44, S. Gemmink (3/6) 4 8 
41, Gerrie Niesink (3/15) 9 24 38, Nick Chevalking (1/9) 11, J. Berendsen (3/13) 17 
33 43, F. Meijerman (1/7) 19, Mathilde Velthorst (3/10) 20 26 32, J. Reindsen (3/12) 
25 40 42, H. Eenink (1/10) 31.

Duivenberichten 24 en 29 juni REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Handelsweg 10, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl
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Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

Uw afval is ons bestaan!Uw afval is ons bestaan!

Spoorstraat 78, 7261 AG Ruurlo, Tel. 0573 - 453945, Fax 0573 - 221366
info@heinhuis-ruurlo.nl  www.heinhuis.nl

Openingstijden:

Maandag - Vrijdag:

8.00 tot 12.00 uur

12.30 tot 17.00 uur

Zaterdag

8.00 tot 12.00 uur

12.30 tot 16.00 uur

Voor al uw afvalstromenVoor al uw afvalstromen

INLOOPCONCERT
6 JULI 15.30 TOT 16.30 UUR

RITA BOSHART-ZANG
JACK VAN DODEWAARD-PIANO

TOEGANG GRATIS

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)

AMBACHTSWEG 2A, 7251 KW VORDEN
 HET WERKVELD

22 woningen en 2 bouwkavels in Hengelo
inschrijven tot donderdag 4 juli 16.00 uur bij de makelaar

Inschrijven en informatie

Eggink Maalderink Garantiemakelaars
0315 39 54 24
www.egginkmaalderink.nl

Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars
0575 46 23 59
www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

De loting (eerste fase) vindt plaats 
door de notaris op 8 juli, 19.00 uur 
in zaal Langeler, Spalstraat 5 in 
Hengelo

De Kwekerij Hengelo is een ontwikkeling 

van Roosdom Tijhuis en 

Van Wanrooij Projectontwikkeling

Schrijf je in, 
loting 

door notaris

Hengelo (gld)

Een goed begin is 
het halve werk!
Wat is er mooier dan met een voorsprong 
het nieuwe schooljaar in te gaan? Voor veel 
leerlingen uit het voortgezet onderwijs is 
de start van het nieuwe schooljaar lastig. 
Door een gebrek aan motivatie of het vorige 
schooljaar is met een achterstand geëindigd. 
En sommige leerlingen komen gewoon wat 
lastig uit de startblokken.

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die een goede 
start maken de beste resultaten boeken. Vanaf 
het begin van het nieuwe schooljaar direct starten 
met intensieve huiswerkbegeleiding of direct star-
ten met bijles geeft de beste resultaten. Met een 
voorsprong het nieuwe jaar in en geen stress voor 
het eerste rapport... Je legt direct een goede basis 
en bent gemotiveerd voor de rest van het jaar!
Als je kiest om goed uit de startblokken te komen 
beginnen we voor de start altijd met een intakege-
sprek. We kijken naar de korte én lange termijn. 
Wij helpen bij het plannen en structureren van 
het huiswerk. Daarnaast leren wij studievaardig-
heden aan die nodig zijn om het werk goed aan 
te pakken. We maken gebruik van verschillende 
leerstrategieën en kijken samen welke manier het 
beste past. 
Wil je meer weten over huiswerkbegeleiding, 
bijles of studiementoraat bij studiebegeleiding 
Bronckhorst in Hengelo neem dan contact op met 
Inge Prenger. Dit kan via e-mail inge.prenger@
studiebegeleidingbronckhorst.nl 
of bel 06 25 157 479. We starten weer op maandag 
9 september 2013.

– advertorial –

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

(bromfiets)Rijbewijs A M Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken, 
want sommige klussen laat je alleen over 
aan Vakmensen!

Swansation
Black

Zaterdag 6 juli

Hard style
Dark Equalizerz

Aanvang 21.30 uur

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

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

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

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

Bij ons de lekkerste Aardbeien van de Achterhoek.

Abrikozen of Nectarine 1.25 kilo 
Mooie Hollandse Bospeen 0.99 bos

Hollandse Bloemkool 0.99 p st
Verse Tuinbonen 0.99 kilo

Volop eigen oogst Kersen en Rode bessen
De eerste nieuwe Frieslander Aardappelen

zijn geoogst 
Aardbeien nu voor inmaak van de koude grond



Het zonnetje scheen zoals het hoort 
tijdens het Normaal Koffieconcert in 
Toldijk, waar altijd een bijzondere 
sfeer heerst van saamhorigheid en 
plezier voor jong en oud. De optre-
dens van Blaaskapel Stesti, Huub, 
Henk & Harry en de CCR-Coverband 
konden rekenen op enthousiast pu-
bliek. Hoogtepunt van de dag was 
toch het optreden van Normaal. De 
kraaiende haan zorgde ervoor dat 
het publiek klaarstond om ervoor 
te gaan: Høken in Toldiek. Normaal 
speelde als eerste in oude bezetting 
oude en nieuwe nummers, die door 
het publiek beide uit volle borst wer-
den meegezongen. Jan Manschot 
speelde deze middag mee.

Na de pauze trad Normaal aan in de 
nieuwe bezetting, met Fokke de Jong 
die de drumstokken beroerde. Uitzin-

nige fans zongen en dansten mee. Na
een heel aantal topnummers kwam 
de tijd van afscheid. Fokke de Jong
werd omhelsd door Bennie Jolink en
kreeg mooie woorden, vele cadeaus
en bloemen mee. Topstuk is een ‘ech-
te B.Jolink’, een geschilderd portret 
van de drummer. Alien Maalderink
sprak de wens uit dat Fokke de Jong
met zijn nieuwe band ‘King Of The
World’ ook op het podium bij Flop-
house zal komen te staan.

Bennie stelde zijn nieuwe drummer
aan het publiek voor: Timo Kelder. 
Deze ervaren drummer nam plaats
op de kruk en speelde de laatste set
mee, alsof hij dat al jaren deed. Een
enthousiaste, jonge muzikant.

Foto’s van deze middag staan op
www.contact.nl

Het gebeurde allemaal tijdens Høken in Toldiek!

Groots afscheid van 
Normaal-drummer 
Fokke de Jong in Toldijk

Toldijk - Op 30 juni vond het 37ste koffieconcert van Normaal plaats,
waarbij een record aantal enthousiaste mensen – ruim 1600 - kwam
luisteren. Zij waren bovendien getuige van het afscheid van Fokke de
Jong als drummer van de band. Timo Kelder werd voorgesteld en nam
direct plaats om de laatste set van de middag mee te spelen.

Fokke de Jong kreeg bij zijn afscheid in Toldijk cadeaus, bloemen en een ‘echte B.Jolink’.

De Achterhoek is rijk aan bands. 
In navolging van formaties als 
Normaal en Jovink, zijn er vele 
muzikanten die uren en uren in 
schuren doorbrengen om hun 
droom te verwezenlijken: voor 
grote massa’s mensen keihard 
rocken. 

Vele gitaristen fietsen op vrijdag-
avond met een gitaartas op de 
rug naar hun oefenhok en een 
oude bus is zo geregeld om van 
café naar café te scheuren voor 
een optreden. De basis voor een 
carrière als rock ‘n rollster is 
makkelijk gelegd. Dat ligt bij de 
leden van de Rainbowband toch 
anders. Velen zijn afhankelijk 
van taxivervoer om bij de repeti-
ties te komen en hun optredens 
geven ze veelal in verzorgings-
huizen. Wat een gigantische ver-
rassing was het dan ook dat zij 
samen met Jovink het festival af 
mogen sluiten.

Om goed beslagen ten ijs te ko-
men, werd er eenmaal samen 
geoefend. De Hamalandschool in 
Lichtenvoorde werd gebruikt als 
repetitieruimte. Dirigent Tonnie 
Weikamp was de verbindende 

persoon tussen de Jovinks en 
zijn eigen orkest. De hit ‘Wakker 
worden’ knalde keihard door de 
keet. Dit is rock ‘n roll zoals het 
bedoeld is!
Voor de Rainbowband was het 
repeteren met deze regionale 
helden al een belevenis op zich. 
En, rustig een bakje koffie drin-
ken, dat konden de bandleden 
van de Achterhoekse rock ‘n 
rollformatie in de pauze wel 
vergeten. De orkestleden wilden 
allemaal een handtekening. “Dit 
geeft echt een kick!”, riep Peter 
Dibbets, die glunderend tussen 
Hendrik Jan Lovink en Gijs Jo-
link stond om ‘Heb je even voor 
mij’ te zingen. 

Ook na de pauze knapten het or-
kest en de Jovinks er nog flink op 
los. Als het aan de leden van de 
Rainbowband had gelegen was 
er nog uren gespeeld, maar Hen-
drik Jan Lovink vond een goed 
argument om er toch een einde 
aan te breien: “We moeten niet 
te veel oefenen, want dan wor-
den we veel te goed!” 

Bekijk meer foto’s en een vi-
deo op Contact.nl

Rainbowband repeteert met Jovink voor Zwarte Cross
Lichtenvoorde - Knappen zonder beperkingen, dat is wat er 
zondag 28 juli gaat gebeuren op het hoofdpodium van de 
Zwarte Cross. De Rainbowband, een orkest bestaande uit 
ruim veertig leden met een verstandelijke beperking uit Lich-
tenvoorde en omgeving, is de headliner van het muziek- en 
crossfestival. Er wordt momenteel al druk gerepeteerd en op 
maandag 24 juni waren ook de Jovinks aanwezig. “We moeten 
niet te veel oefenen, want dan worden we veel te goed!”

Gijs Jolink en Hendrik Jan Lovink (rechts) spelen er naar hartelust op los met de leden van de Rainbowband. In het midden dirigent Tonnie Weikamp
die alles muzikaal in goede banen leidt.

Het is vroeg in de avond als Jesse de 
Jong, zoon van Normaaldrummer 
Fokke, met zijn band The Mexican 
het voorprogramma verzorgt. Hete 
rock om de stemming er vast in te 
krijgen. Een deel van het publiek 
draait zichzelf letterlijk warm voor 

het optreden van Normaal. Een groep 
jongemannen heeft zich de shirts van 
het lijf gescheurd en van het textiel 
een groot springtouw gemaakt. Deel-
nemers aan dit oud-Achterhoekse 
høkerstafereel worden luidkeels aan-
gemoedigd en om af te koelen krijgen 

zij steevast een flinke bierdouche. 
Langzaam maar zeker stroomt het 
terrein achter Flophouse vol. Jong 
en oud, uit de Achterhoek en verder 
daarbuiten: iedereen heeft goede zin. 

Dan betreedt Bennie Jolink, koning 
der høkers, het podium met zijn ge-
volg. Vanuit de menigte klinken de 
woorden die deze avond perfect sa-
menvatten: ‘høken, høken, høken!’ 

Meer foto’s en een videoreportage op 
Contact.nl

Heel Holland Høkt in Toldiek

Toldijk - Buiten de poorten van het ‘høkersparadijs’ achter JC Flop-
house in Toldijk is het rustig. De Normaalfans hadden goed geluisterd 
naar de oproep van de politie om vrijdag 28 juni niet met trekker en 
wagen naar Høken in Toldiek te komen. Op het feestterrein gelden 
echter andere regels. Uit heel het land was men naar de Achterhoek 
gekomen voor een avondje ‘zoep’n, brekk’n en angaon’.



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werk.nl

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

HOOFD SERVICE & ONDERHOUD M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime- vacaturenr. VCP1164599

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever in de verwarming, elektrotechnische, koel-
technische- en regeltechnische installaties voor de woningbouw, 
utiliteitindustrie en particuliere sector zijn wij op zoek naar Hoofd 
Service. Als Hoofd Service & Onderhoud ben je verantwoordelijk 
voor het goed functioneren van de Service Afdeling. Je optima-
liseert processen en geeft leiding aan 18 medewerkers. Je coör-
dineert en structureert werkzaamheden en geeft prioriteiten aan. 
Ook het maken van rapportages en acquisitie van nieuwe klanten 
behoren tot de werkzaamheden.

Functie eisen

mentopleiding;

MACHINESTELLER EXCENTERPERS M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VMK1162845

Werkzaamheden
Wij zoeken per direct een machinesteller voor het afstellen van 
hydraulische trekpersen, exenterpersen en de automatische nabe-
werking installatie achter de dieptrek persen.
Je bent zowel verantwoordelijk voor het instellen als zelfstandig 
productie draaien aan deze machines. Tevens verricht je klein on-
derhoud. Het betreft een structurele functie in dagdienst, bij drukte 
in een 2 ploegendienst.

Functie eisen

VRACHTWAGEN MONTEUR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO1164611

Werkzaamheden
Voor deze functie zoeken wij bij voorkeur een monteur uit de 
vrachtwagenbranche.
Je gaat elektrotechnisch en/of werktuigbouwkundig onderhoud 
plegen, je voert inspecties en controles uit en analyseert en 
verhelpt storingen en defecten. Daarnaast stel je diagnoses en 
ben je verantwoordelijk voor verbetervoorstellen ten aanzien van 
storingen. De onderhoudswerkzaamheden worden in de werkplaats 
uitgevoerd en in geval van storingen op locatie in de regio.

Functie eisen

laties;

besturingen.

SERVICE SUPPORT ENGINEER M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VCP1162971

Werkzaamheden

& Service ben je verantwoordelijk voor onderhoud en service aan 
hogedruk pompen en homogenisatoren. Je rapporteert aan de 

Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig voorbereiden van 
alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor een efficiënte uitvoering 
van service opdrachten, het opnemen, calculeren en begroten van 
werkzaamheden, het calculeren en opstellen van offerte- en budget 
aanvragen, het uitwerken van servicecontracten, het opstellen van 
projectdocumentatie, handleidingen en protocollen t.b.v. kwaliteit, 

extern adviseren en verstrekken van informatie.

Functie eisen

service;

en geschrift.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

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

HELPDESKMEDEWERKER M/V
Fulltime - vacaturenr. VIO1162806

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

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

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

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

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

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

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

Maandaanbieding JULI
Diverse raamdecoraties

15% korting*
(o.a. rol- en vouwgordijnen,

jaloezieën, plissés en duettes).
Tevens het plissé en duette

topdownsysteem gratis.

*vraag naar de voorwaarden

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

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

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

www.spannevogel.nl

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

bij GroenRijk Doetinchem
Rozenweek

t/m 10 juli 2013

GroenR

groot assorti -
ment rozen! 

Grote sortering rozen, 

stamrozen, Engelse rozen,

bodembedekkende rozen,

struikrozen, klimrozen, etc.

Elke 2e roos

Kĳ k op het tuincentrum voor 

de voorwaarden.

50%
KORTING*

*Elke 2e roos 50% 
korting. Korting geldt op de 

roos met de laagste prijs.

- Advertorial -

De kwekerij in 
Hengelo in verkoop

Donderdag 20 juni is de verkoop van de 
eerste fase van start gegaan. Onder grote 
belangstelling werden de plannen van de 
10 rijwoningen en 12 tweekappers positief 
ontvangen. Ook is er veel interesse voor de 2 
bouwkavels gelegen aan De Heurne.

De makelaars geven aan dat het bij de loting nog 
wel eens druk kan worden. “De woningen heb-
ben een prima prijs/kwaliteitverhouding en een 
fraaie uitstraling. Ruime kavels, veel inhoud en 
een dorpse setting zijn onderscheidende kenmer-
ken van dit plan. De verwachting is dat we eind 
van dit jaar kunnen gaan bouwen.”
De toewijzing van de woningen geschiedt mid-
dels een notariële loting. Tot uiterlijk 4 juli (16.00 
uur) kan men zich hiervoor inschrijven. Klik hier 
voor het inschrijfformulier en procedure. 
Maandag 8 juli (19.00 uur) worden de woningen 
en de 2 bouwkavels toegewezen door de notaris 
bij zaal Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo (gld). 
Aansluitend vinden de verkoopgesprekken plaats 
met de makelaar. 

Voor meer info: www.thuisindekwekerij.nl 


