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Om 10.00 uur krijgt het team de (ge-
heime) opdracht overhandigd, die 
elke dag in een ander thema staat. 
Radio Gelderland zal de belevenissen 
op de voet volgen. S’ avonds is er om 
18.20 uur een live-uitzending, gepre-
senteerd door Angelique Krüger. Om-
roep Gelderland doet nog een andere 
oproep aan de bevolking. Hebt U een 
foto waar een geschiedenis achter 
schuil gaat, of men is in het bezit 
van een bijzonder voorwerp met een 

verhaal, kom dan om 13.00 uur naar 
het marktplein en hang Uw bijdrage 
in de bijzondere hak - op - de - tak 
boom. Wellicht wordt Uw verhaal in 
de schijnwerpers gezet.

In Vorden is de afgelopen weken en 
dagen al hard gewerkt om zich op 
deze ‘zomerse dag’ voor te bereiden. 
Omroep Gelderland heeft in Vorden 
de muziekverenigingen en de Oran-
jevereniging benaderd om een team 

van tien personen samen te stellen 
om de opdrachten uit te voeren. Zo 
is Mieke Polman (Oranjeverenging) 
direct aan de slag gegaan om de 
krachten te bundelen. Mieke: ‘Zo heb 
ik de verenigingen op het gebeid van 
sport-cultuur e.d. aangeschreven en 
hun gepolst of ze mee willen werken. 
Inmiddels staat er een club van tien 
in de steigers. De naam is ook vast-
gelegd ‘Team Zomer in Vorden’. Het 
team in de leeftijd vanaf 20 plus t/m 
40 plus, bestaat uit: Bart Tiessink, 
Lian Nijenhuis, Anne Visser, Mieke 
Polman, Cordrik v.d. Meulen, Eddie 
Menkveld, Nout Nijenhuis, Aleida 
Groot Jebbink, Roy Wetink en Anne-
miek Riefel. 
De team leden vertegenwoordigen 
alle geledingen binnen de gemeen-

Maandag 23 juli komt Omroep gelderland
‘Zomer in Gelderland’ live vanuit Vorden

Vorden - De vrolijke karavaan van ‘Zomer in Gelderland’ (een initiatief 
van Omroep Gelderland) trekt deze zomer naar 35 plaatsen in de pro-
vincie Gelderland. Maandag 23 juli strijkt de karavaan in Vorden neer. 
‘Rond de stoet hangt een wolk van betovering en nostalgie’, zo geeft 
de omroep aan. Waar tenten worden opgezet gaan dappere burgers 
de opdrachten aan om geld te verdienen voor een goed doel in hun 
gemeenschap.

v.l.n.r.: Bart Tiessink, Mieke Polman, Anne Visser, Cordrik v.d. Meulen en Lian Nijenhuis

Op woensdagmiddag 20 juni wer-
den op het Vordens Tennispark de 
Clubkampioenschappen voor de al-
lerjongsten gespeeld. In de week, 
dat ook de junioren en senioren hun 
wedstrijden op heel veld speelden, 
was er een middag georganiseerd 
voor de allerjongsten. Zij spelen nog 
op een aangepast veld. 

Het mini-veld is bestemd voor de 
allerjongsten. Het drie-kwart veld 
is bestemd voor kinderen, die net 
iets ouder en groter zijn. Er werd 
gespeeld in 3 klassen : mini, drie-
kwart beginners en drie-kwart ge-

vorderden. Voor sommige kinderen 
was het hun eerste echte wedstrijd 
en zij kwamen dan ook behoorlijk 
zenuwachtig op het park aan. Veel 
ouders telden mee en er werd spor-
tief gespeeld. 

Na een aantal spannende wedstrij-
den waren de winnaars bekend. Bij 
de mini’s was dit Tom Bouwmees-
ter, bij de drie-kwart beginners was 
dit Dione Bouwmeester en bij de 
drie-kwart gevorderden kreeg Jens 
Sijtsma de gouden medaille. Van 
woensdagavond  tot en met zondag 
werden ook de clubkampioenschap-

pen junior op heel veld gespeeld.
Uiteindelijk werd hier gestreden in
3 poules. 

De finales vonden op zondag plaats
en de regen en de wind zorgden voor
lastige omstandigheden. De kinde-
ren lieten zich echter niet uit het
veld slaan en hielden vol. Bij de jon-
gens tot en met 12 jaar ging de eerste
plaats uiteindelijk naar Bryan Smits. 

Bij de meisjes tot en met 12 jaar
mocht Dominique Besselink zich
kampioen noemen na een spannen-
de finale. In de  laatste poule, jon-
gens tot en met 14 jaar , deed ook 
1 meisje mee. De winnaar in deze
poule werd Hugo Hoenink.

Clubkampioenen bij jeugd VTP bekend
Vorden - De afgelopen week werden de clubkampioenschappen voor 
de jeugd gespeeld.

schap zoals sport, muziek, scouting,
toneel, plattelandsjongeren, noem
maar op. Het team zal zich maan-
dagmorgen om 9.30 uur bij omroep
Gelderland melden. Dan wordt hum
medegedeeld welke opdrachten uit-
gevoerd moeten worden. Anne Vis-
ser: ‘Als eerste opdracht moeten we
een decor maken. Welk thema er aan
gehangen wordt, horen we ter plek-
ke. Om 12.00 uur kan met de bouw
van het decor worden begonnen.

Tijdens de radio-uitzending moeten 
er minimaal 250 personen komen
opdraven die een affiniteit met het
opgegeven thema moeten hebben
(kleding e.d.). We worden beoordeeld
op creativiteit, originaliteit en volle-
digheid. Onderdeel twee van de op-
dracht is een quiz. Dan moeten drie
leden uit het team ‘Zomer in Vorden’
uiteenlopende vragen beantwoorden.
Onderdeel drie is het ‘Rad van Avon-
tuur’. Draaien aan het rad. Bij de 
pijl waar het Rad stopt, staat een op-
dracht die moet worden uitgevoerd. 
Het team ‘Zomer in Vorden’ kan, 
indien de maximale score wordt be-
reikt, duizend euro verdienen. Wordt
dit bedrag inderdaad gewonnen dan
wordt er 500 euro overgemaakt aan
de muziek (Harmonie Vorden) en 500
euro aan het zwembad ‘In de Den-
nen’. Het mailadres luidt 
zomerinvorden@live.nl

De kampioenen bij mini- en driekwart: 
Tom en Dione Bouwmeester en Jens Sijtsma

“HENGELO PRESENTEERT” is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen en de VVV.

 
H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

Gezellige Kermismarkt

Groot Lunapark

Veteranen-crossmotoren

Vrijdag Kinderspelen

Zaterdag Volksspelen

met o.a. vogelschieten

Zondag kermisoptocht

HENGELO heeft het   HENGELO bruist !!    HENGELO het Centrum van Bronckhorst

Hengelose 
Kermis
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Weekblad Contact behoudt zich 
ten aanzien van de inhoud van 
deze uitgave en/of website zowel 
het auteursrecht voor conform 
artikel 15 lid 1 sub 4 van de 
Auteurswet als het databankrecht.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
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 adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

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

Herbalife gezonde voeding 
voor afslanken, energie,

sport. Bel/sms voor proef-
pakket 06 - 55 166 420

Aangeboden: Hulp bij on-
derhoud aan tuin en erf of 
andere werkzaamheden. Tel. 
(0575) 461733.

�

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

BIOLOGISCH plant-
goed (kruiden/groenten) 

verkoop op de Vijfsprong,  
Reeoordweg 2 Vorden. Elke 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 
uur.

�

TE KOOP:

Nieuwe Aardappelen,
eigen teelt.

Diverse soorten groenten, 
vers van het land.

Rode, witte, savoye,
spruit spits, broccoli en

bloemkool planten.

Peterselie, selderij, sla,
andijvie en prei planten.

Andre Snellink
Bekmansdijk 4, Vorden.

Tel. 0575-55 68 76

Hervormde kerk Vorden
Zondag 8 juli 10.00 uur, ds. G.W. v.d. Brug, Zutphen.
Dienst in de kapel Wildenborch, zondag 8 juli 10.00 uur, 
ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 juli 10.00 uur, ds. A. Bloemendal, Nunspeet.
Dienst in de kapel Wildenborch, zondag 8 juli 10.00 uur, 
ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 8 juli 10.00 uur, Zangdienst.

R.K. kerk Vorden
Vrijdag 6 juli 9.30 uur in de Wehme, Eucharistieviering, 
pastor A. ten Klooster.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 7 juli 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 
m.m.v. Koorleden.
Zondag 8 juli Geen viering.

Tandarts
7 - 8 juli G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, (0573) 25 18 70. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel 
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u 
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand 
als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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 14.00-19.30 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.

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

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 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.

Ambulance, tel. 112

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

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 +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

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 Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

Algemeen Maatschappelijk Werk Vorden
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

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

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. 0314 360285. 
Fax 0314 360287. e-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel.: 0575-553405. Coördi-
nator: Louise van Uden, e-mail: l.vanuden@sswb.nl Admini-
stratief medewerker: Willy Gotink, e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-     
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. www.
marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, RBNG, 
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing 
huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Bij de Stichting
Veilingcommissie aan de
Enkweg 11 te Vorden, kunt
u iedere vrijdag en zater-
dag van 9.00 uur tot 12.00 
uur terecht voor 2e hands 
meubels, kleding, witgoed, 
elektronica, huishoude-
lijke artikelen, boeken, enz. 
Inbrengen van goed ver-
koopbare artikelen kan daar 
tussen 9.00 uur en 10.00 
uur of d.m.v. een telefonisch 
afspraak (06-44629049). 
Tevens kunt u via dit num-
mer ook een afspraak 
maken voor doordeweeks 
halen of brengen van spul-
len. Kijkt u ook eens op onze 
website:   
www.veilingcommissie.nl

�

1 - 3 ha Land gevraagd. 
Pacht/huur. Voor de teelt van
bio-groenten, omg. Vorden. 
Tel. 0575-469024.

�

Vlaai van de week

Vers-fruitvlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbieding

Aardbeiencake € 3,50
Deense krakelingen € 1,25

Aanbiedingen geldig van di. 26 juni t/m za. 7 juli

Dagmenu’s 2 juli t/m 7 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.
Maandag 2 juli
Uiensoep met croutons / Duitse biefstuk, gebakken uien, 
frieten en rauwkostsalade
Dinsdag 3 juli
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.
Woensdag 4 juli
Knoflookroomsoep / Sukade vlees, jus, aardappelpuree en 
rode kool
Donderdag 5 juli
Spies Hawaii, kipfilet en verse ananas, kerriesausje, rijst en 
rauwkost / Bavaroise met slagroom
Vrijdag 6 juli
Minestrone soep / Vislasagne in romige saus, Parmezaanse 
kaas en rauwkostsalade
Zaterdag 7 juli (alleen afhalen en bezorgen)
Cordon bleu de Rotonde 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

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

�

Ons gemengd koor zoekt 
een dirigent(e) voor de 
maandagavond, aanmel-
ding of inlichtingen tel. 
0649644078

�

Te huur in het buitengebied
van Wichmond: royale bene-
denwoning; 3 slaapkamers, 
grote douche + bad, keuken 
met bar, zes parkeerplaat-
sen. Huur all-in inclusief TV 
+ Internet. Tel. 06-29171076.

�

Op kamers gaan of een
extra logeerbed nodig?
Bedbank en matras gratis op
te halen. Tel. 0575 553020
(tussen 18.00 en 19.00 uur).

�

Te huur: Vrijstaand 
woonhuis nabij Hengelo.
Aanvaarding per direct. 
Huurprijsindicatie a €  850,- 
excl. Voor meer info: 0575-
461682.

�

Poes vermist: Lang haar
(kruising maine coone/ turk-
se angora), bruin gevlekt
met witte bef en witte sokjes.
Roepnaam Doekie. 3 jaar.
Vermist sinds do. 14 juni.
We missen haar erg. weet 
iemand waar zij is? Bel dan 
alsjeblieft 06-24918582

�

Gevraagd: Stro los van
het land. Melkgeitenhouderij
Roekevisch. Tel. 0314-
623145 mob. 06-51228389

�

Jong gezin 2 volw. 1 kind 
zoekt woonruimte in bui-
tengebied. min. twee sl. + 
zolder of verw. berging. prijs 
max 650. woning.gezocht@
hotmail.nl

�

Te koop: nieuwe aardap-
pelen, Frieslander. Tevens  
BBQ vlees. Fam. Scheffer, 
Nieuwenhuisweg 1, Vorden 
(Delden). (Woensdag de ge-
hele dag en donderdagmor-
gen gesloten).

�
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KEURSLAGERKOOPJE

Botermalse kogelbiefstukken

3 stuks 695

VLEESWARENKOOPJE

Spianata Romana + eiersalade

100 gram + 100 gram 358

SPECIAL

Oosterse varkensfilet met 
aubergine

100 gram 175

MAALTIJDIDEE

Lasagna

500 gram 498

TIP VAN UW KEURSLAGER

Schouder
karbonade

4 stuks 498
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

Open elke vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Rianne van der Wal

T. 06 - 41 83 85 00
www.entoenuitvaartverzorging.nl

Uitvaartverzorging

APPEL-
KRUIMEL-

VLAAI

GROOT € 13.25

KLEIN € 8.95

SOVITAL 
LICHT 

MEERGRANEN
NU VOOR

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 3 t/m zaterdag 7 juli

WITTE
KADETJES

6 VOOR

€ 2.25

Te Huur:
Opslagruimte

voor o.a. inboedel
10 tot 200 m2

06-51577095

Suikerspin,
popcorn en
poffertjes

traktaties te huur 
bij AMBIANCE 

EVENEMENTEN
in Zelhem!

Meer informatie via
www.ambiance
evenementen.nl
Tel. 0314-625109

Aan het eind van haar krachten, maar helder van 
geest, is overleden onze lieve zorgzame moeder, 
schoonmoeder en oma

Hermina Petronella
Berenpas-Pelgrum

sinds 7 september 1990 weduwe van
Johan Berenpas

In de gezegende leeftijd van 97 jaar.

 Twello: Diny Schrijver-Berenpas in herinnering

  Reindert Schrijver
  Corry Schrijver-Schrijver

 Hengelo Gld.: Peter Berenpas
  Dini Berenpas-Bogchelman
  Petra
  Berdy en André
  Jolanda en Edo

30 juni 2012

Wichmondseweg 41
7255 KZ  Hengelo Gld.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal 
worden gehouden op donderdag 5 juli om 11.00 uur 
in “Ons Huis”, Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.

Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen 
van 10.20 tot 10.50 uur.

Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste 
rustplaats op de Algemene Begraafplaats te 
Hengelo Gld.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in 
“Ons Huis”.

Een dochter, een zusje, een wonder .....

Diede Maria

Haar roepnaam is:  Diede
24 juni 2012 - 16.16 uur - 4130 gram - 49 cm

 Trotse ouders:
 Jacqueline Arends en Bertus Rietman
 Grote zus: Wies

De Koppel 11
7251 VN Vorden
Tel. 0575-442595
j.arends58@kpnplanet.nl



Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Graafschap-Noord wijzigt 
per 1 juli 2012 de openingstijden

Regio Zutphen

Verkoopkantoor Zutphen, Hagepoortplein
maandag, woensdag en vrijdag:  09.30 – 17.30  uur

dinsdag en donderdag:  09.30 – 20.30  uur

Servicekantoor Warnsveld
maandag t/m vrijdag:  09.30 – 12.30  uur

Servicekantoor Gorssel
dinsdag t/m vrijdag:  09.30 – 12.30  uur

Servicekantoor Brummen
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 13.30 – 17.30  uur

Dienstverlening via telefoon of internet

Heel veel bankzaken regelt u eenvoudig vanuit huis of kantoor. 

Onze medewerkers zijn elke werkdag van 08.30 uur tot 20.30 uur

bereikbaar via telefoon of internet (met mogelijkheid van video-

communicatie).

Telefoon Particulieren:  (0575) 43 99 99

Telefoon Zakelijk :  (0575) 43 99 98

Internet:  www.rabobank.nl/graafschap-noord

Voor het regelen van bankzaken wordt steeds vaker gebruik gemaakt van telefoon en internet, met 

afnemend kantoorbezoek als gevolg. Daarom passen we de openingstijden aan. Een aantal kantoren is 

vanaf 1 juli minder open. Op de kantoren in Zutphen, Lochem en Vorden zijn iedere werkdag van 09.30 

tot 17.30 uur en minimaal 1 avond per week adviseurs aanwezig. Zo is er altijd een kantoor in de buurt 

waar u terecht kunt. Hiernaast vindt u de nieuwe tijden overzichtelijk per regio op een rij.

STEENDEREN

BRUMMEN

ZUTPHEN

VORDEN

HENGELO

RUURLO

BORCULO

GORSSEL

LOCHEM

LAREN

WARNSVELD

Regio Lochem

Verkoopkantoor Lochem
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag:  09.30 – 17.30  uur

donderdag:  09.30 – 20.30  uur

Servicekantoor Borculo
maandag t/m vrijdag:  13.30 – 17.30  uur

Servicekantoor Ruurlo
dinsdag, woensdag en vrijdag:  09.30 – 12.30  uur

Servicekantoor Laren
maandag en donderdag:  09.30 – 12.30  uur

Regio Vorden

Verkoopkantoor Vorden*
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag:  09.30 – 17.30  uur

donderdag:  09.30 – 20.30  uur

Servicekantoor Hengelo
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  13.30 – 17.30  uur

Servicekantoor Steenderen 

vrijdag:  09.30 – 12.30  uur

*    Vanwege bouwkundige aanpassingen gaan de nieuwe 
openingstijden van verkoopkantoor Vorden in per 23 juli 2012.

Werken aan vertrouwen is voor ons vanzelfsprekend. Daar nemen we graag de tijd voor. Investeren in werk 

is voor ons vooral een kwestie van persoonlijke aandacht. Voor uw wensen en voor elkaar. Want wat de 

mensen van Weevers verbindt, is de betrokkenheid bij ons werk en uw product. Daarop kunt u vertrouwen. 

U bent van harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, (0575) 55 10 10, www.weevers.nl  

betrokken & persoonlijk

ontwerp internet uitgaven sign digitaal drukken offset drukken afterpress



Het enige dat de 26-jarige tijdens Rol-
ling on Wheels kan gebruiken zijn de 
handen die hij onder een verwarmde 
overkapping heeft. Met een pookje 
stuurt hij de rolstoel aan. “Het bijzon-
dere aan dit evenement is dat wij als 
Duchenne-patiënten nu zelf in actie 
kunnen komen”, glundert Bart die 
een deel van de tijd  bij zijn vader en 
grotendeels  bij zijn moeder woont en 
zodoende tussen Vorden en Warns-
veld pendelt.

ZIEKTE VAN DUCHENNE
De ziekte van Duchenne zorgt ervoor 
dat je spieren langzaam maar zeker 

afbreken.  Kleine kinderen met Du-
chenne vallen vaak en kunnen niet 
goed rennen. Als het lopen niet meer 
gaat, worden ze afhankelijk van een 
rolstoel (meestal rond 10-12 jaar). 
Wanneer de spieren die voor adem-
halen nodig zijn te zwak worden, 
is beademing nodig (meestal rond 
de 20 jaar). Ook de hartspier wordt 
steeds zwakker waardoor Duchenne 
spierdystrofie uiteindelijk een fatale 
ziekte is. Dankzij beademing en het 
gebruik van (hart)medicatie is de le-
vensverwachting de afgelopen jaren 
toegenomen. De helft van de patiën-
ten wordt nu ouder dan 30 jaar.

Ondanks zijn slopende ziekte, is Bart 
een rasoptimist, denkt in mogelijkhe-
den in plaats van beperkingen. “Rond 
mijn twaalfde was dat wel anders “, 
zegt hij. Toen moest het opgroeiende 
kind vanuit het reguliere basisonder-
wijs naar een speciale school. “Het 
ergste aan deze ziekte is dat je op een 
dag ineens iets niet meer kunt wat je 
de dag ervoor wel kon.” Bart zat des-
tijds echt in een dip. “Ik vond het vre-
selijk om anderen te zien voetballen 
of gitaar spelen.”
De knop ging om toen hij besefte dat 
hij toch ook nog wel heel veel leuke 
dingen deed. En als Bart iets doet, 
dan geniet hij daar optimaal van. Hij 
volgde de HBO-opleiding Marketing 
bij onderwijscentrum Het Roessingh 
in Enschede, gaf vrijwillig bijles aan 
jongeren en hij speelt rolstoelhockey 
bij Tukkers United in Enschede. “Ik 
heb een T-stick onder mijn voeten-
plank. Omdat ik geen stick vast kan 
houden, moet ik verdedigen of kee-

pen. Het komt echt in de buurt van 
een fysieke sport.”
Verder bezoekt de 26-jarige graag 
theatervoorstellingen en concerten 
met  vrienden - ‘ik leef op muziek’ - 
en als Ajax-fan is hij ook regelmatig 
in de Amsterdam Arena te vinden. 
Met zijn familie en vrienden gaat de 
levensgenieter graag op reis. “Ik wil 
zoveel mogelijk dingen zien. Met de 
aangepaste camper van Stichting on 
Wheels is dat mogelijk.”

ROLLING ON WHEELS
De Stichting on Wheels zet zich al 
vijftien jaar in voor jongeren met een 
ernstige beperking zoals de ziekte 
van Duchenne. Ouders kunnen hier 
aangepaste vervoer- en kampeermid-
delen huren en er worden activitei-
ten georganiseerd. Met het sponsor-
geld dat Rolling on Wheels oplevert, 
worden nieuwe spullen gekocht of 
vervangingsaankopen gedaan.
Voor Bart is het afleggen van de 450 
kilometer lange route met andere Du-
chenne-patiënten een unieke gebeur-
tenis. Er moet een vrachtwagen die 
alle til-liften, beademingsapparatuur 
en andere benodigdheden vervoert 
aan te pas komen, hotelkamers wor-
den helemaal gestript om de groep 
van 16 deelnemers en 46 begeleiders 
te ontvangen, maar daardoor kan er 
wel zo’n grote groep rolstoelers sa-
menzijn. “Dat is echt heel bijzonder.”

 Er komt een fotoalbum op tafel met
sfeerbeelden van de vorige edities.
Sommige personen die op de foto
staan, leven inmiddels niet meer.
Ondanks de wetenschap dat er deze
editie ook jongens en meiden zijn die
er volgend jaar misschien niet meer
zijn, is de stemming positief. “Ik doe
het niet alleen voor mezelf, maar ook
om er voor te zorgen dat kinderen
met Duchenne die na mij komen ook
eens op vakantie kunnen gaan, als is
het maar één keer”, vertelt Bart die 
graag mensen inspireert. “Het kan
nu nog, laten we er voor gaan!” 
Het startschot voor Rolling on Wheels
moet nog klinken, maar deze Achter-
hoekse deelnemer is ervan overtuigd:
“Als je dit hebt gedaan, dan heb je
achteraf het gevoel dat hebt geleefd.”

SPONSOR BART
Wil je Bart steunen in zijn deel-
name aan Rolling on Wheels, dan 
kun je een bedrag overmaken naar 
rekeningnummer 180622 (ING) 
onder vermelding van Rolling On 
Wheels/Bart. Voor bedrijven zijn er 
speciale sponsorpakketten. Kijk op 
www.rollingonwheels.nl voor meer 
informatie. 

Op Contact.nl zal Bart tijdens het
evenement verslag doen van zijn
avontuur.

Bart Gremmer (26) heeft ziekte van Duchenne en rijdt 450 kilometer voor het goede doel

‘Deelname aan Rolling On Wheels geeft me het gevoel 
dat ik leef’

Warnsveld/Vorden – Bart Gremmer (26) heeft de ziekte van Duchenne 
en kent daardoor vele beperkingen. Zo is hij gebonden aan zijn rol-
stoel en zit hij aan de beademingsapparatuur. Bart kijkt echter veel 
liever naar wat hij wél  kan. Met alle spierkracht die hij heeft, doet 
de Achterhoeker mee aan de derde editie van Rolling on Wheels. Van 
30 juni tot 7 juli rijdt hij met 15 andere jongeren 450 kilometer door 
Nederland om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Stichting On 
Wheels.

Bart Gremmer (26) heeft de ziekte van Duchenne en doet mee aan Rolling on Wheels om geld in te zamelen voor het goede doel.

Toen ze 15/16 jaar waren besloten 
ze om in eigen land op vakantie te 
gaan. Koen: ‘Niet met onze ouders, 
gewoon met z’n tweeën zonder geld, 
alleen met een gitaar en als zangers 
onervaren. Het plan was om op 
straat geld te verdienen, om op die 
manier onze vakantie te bekostigen. 
Het eerste optreden in Utrecht staat 
mij nog helder voor de geest. Wij 
zongen drie covers, de mensen von-
den het blijkbaar schattig want we 
hadden al heel snel 80 euro binnen. 
Dat smaakte naar meer. We bleven 
oefenen en werden steeds beter. We 
trokken met de trein heel Nederland 
door. Toen opeens de eerste aan-
vraag voor een bruiloft. We werden 
daarna steeds vaker gevraagd voor 
bruiloften en partijen, maar ook 
voor theaters en festivals.

Het eerste liedje dat wij schreven was 
een protestlied voor de ‘Schreeuw 
om Cultuur’ in Arnhem. Wij zon-
gen dit nummer in Musis Sacrum 
in Arnhem, voor ongeveer duizend 
toehoorders. Dat bleek een groot 
succes. Voor ons een reden om eigen 
nummers te gaan schrijven’, zo zegt 
Koen Brouwer. Behalve optredens in 

Nederland, trokken Koen en Rens de 
‘wijde wereld’ in met optredens op 
straat in Londen, Parijs, Barcelona, 
noem maar op. ‘Overal gezongen 
en geld verdiend. Het ging goed, we 
leven allebei nog’, zo grapt Koen 
Brouwer. Vorig jaar ontstond de eer-
ste videoclip met het nummer ‘Jac-
quelien’, gevolgd door ‘Meisje in het 
gras’. Eigen gemaakte liedjes, Rens 
Polman componeert  de muziek en 
Koen Brouwer maakt de teksten.

De liedjes werden opgenomen met 
assistentie van David Pronk (toetsen), 
Freek Koopmans (drums) en Dennis 
Bordeaux (bas). Koen Brouwer: ‘In-
middels hadden Rens en ik besloten 
om samen verder te gaan als het duo 
‘Lieve Bertha’ en soms in een grotere 
setting samen met David, Freek en 
Dennis’, zo zegt hij. Hoe verzin je 
toch een naam als ‘Lieve Bertha’? 

Koen Brouwer: ‘Rens en ik bezoeken 
alle twee heel graag kringloopwin-
kels, een beetje rond snuffelen. Op 
gegeven moment vonden we een 
hele oude foto van een excentrieke 
vrouw in een grote lijst. (Te bewon-
deren op www.lievebertha.nl) Deze 

foto konden we absoluut niet la-
ten hangen. We hebben de vrouw 
Bertha gedoopt. Sindsdien hangt ze 
boven de schouw.  Zo ontstond op 
31 maart 2011 ‘Lieve Bertha’, zo zegt 
Koen Brouwer.

Momenteel treedt het duo soms wel 
tien keer per week op. Ook hebben ze 
de halve finale bereikt van de ‘Grote 
Prijs van Nederland’. Zaterdagavond 
14 juli spelen en zingen ze op uitno-
diging van Cultuurfonds Vorden en 
in samenwerking met De Herberg, 

in dit etablissement. Aanvang 21.30
uur en gratis toegag. En wat zeggen
Koen en Rens: ‘De bezoekers zullen
verrast zijn als ze ons horen. Waar
wij zijn daar zingen we en waar wij
vertrekken daar praten ze lang over
ons na. Onze teksten zullen je laten
glimlachen en misschien maken 
ze je stil. Onze harmonieën doen 
je denken aan Simon en Garfunkel
en onze stemmen kleuren zo goed 
samen, dat je soms niet meer weet,
wie wat zingt’, aldus de introductie
van ‘Lieve Bertha’ zelf !

De roots van Koen en Rens liggen in Vorden

Duo ‘Lieve Bertha‘ treedt op in De Herberg
Vorden - Koen Brouwer en Rens Polman vormen samen het duo 
‘Lieve Bertha’. Zaterdagavond 14 juli treden zij op in De Herberg in 
Vorden. Ze zijn beiden geboren en getogen in Vorden. De thans 21 
jarige Koen Brouwer en de 20 jarige Rens Polman zijn al vanaf groep 
4 van de basisschool Het Hoge, gezworen kameraden. Na Het Hoge 
bezochten ze de middelbare school.

Links Koen brouwer, rechts Rens Polman

De Rabobank ondersteunt met haar co-
operatiefonds initiatieven en projecten 
die ten goede komen aan de lokale sa-
menleving. Sensire heeft hiervoor een 
project aangedragen: het aanleggen 
van de tuin bij kleinschalig woonvorm 
de Lindenhof in Vorden. De inrichting 
van de tuin is erop gericht om bewo-
ners voldoende en op de juiste manier 
te prikkelen. 
In de tuin is veel te beleven voor de be-
woners, maar het is ook een ontmoe-
tingsplek voor alle inwoners in Vorden 
om samen van te genieten. Van alle 
projecten die zijn ingezonden, heeft de 
Rabobank besloten dat de tuin van de 
Lindenhof een kans krijgt op een finan-
ciële vergoeding door het op de coöpe-
ratiewebsite te zetten. Leden van de Ra-
bobank Graafschap-Noord kunnen in 
de periode van 15 juni tot 1 augustus 
2012 via www.sensire.nl/nieuws een-
maal een stem uitbrengen op hun fa-
voriete project. Dus stem vandaag nog.

Stem nu voor 
nieuwe tuin 
voor Sensire 
de Lindenhof
Vorden - Sensire roept iedereen in 
Vorden en omstreken op om de 
bewoners van kleinschalig woon-
vorm Sensire de Lindenhof aan 
een nieuwe tuin te helpen! De Ra-
bobank financiert dergelijke initi-
atieven met haar coöperatiefonds. 
Stemmen kan tot 1 augustus 2012 
via www.sensire.nl/nieuws.



CROSS, MUZIEK EN 
KINDERVERMAAK 
De motorcross overdag is dit jaar uit-
gebreid en Vetnippel Vol Gas begint 
daarom ook eerder; om 14.00 uur gaat 
het crossterrein open voor publiek en 
starten de crossers met hun training. 
In de tent bij de crossbaan zorgen DJ’s 
Kees Jansen en Jacco Gombert tijdens 
en tussen het motorgeweld door voor 
muziek. Voor kinderen is dit jaar ook 
vermaak geregeld. Tot slot is er tus-
sen de wedstrijden een demonstratie 
te zien van een heuse Dakar Buggy 
- die kon vorig jaar niet doorgaan in 
verband met het weer. De entree is 
‘s middags gratis voor iedereen. Cros-
sers die zich nog willen inschrijven 
voor de wedstrijden in de verschil-
lende klassen kunnen daarvoor vanaf 
deze eerste week van juli terecht op 
de website van de Vordense motor-
club VAMC (www.vamc.nl).

VOL GAS MUZIEK IN DE TENTEN 
Helaas geen Vorden Live dit jaar, 
maar dat gemis gaan de lokale hel-
den van Strike, Moonyard en Pooh-
Now vast en zeker goedmaken. In de 
kleine tent verzorgen DJ Boemba en 
Strike voor de muziek. Strike bestaat 
uit Renske Zenhorst, Robert Wagen-

voort, Ren é Groot Wassink en Bert 
Radstake en speelt dampende, stam-
pende rock & roll “met een billy 
randje” waar de energie werkelijk 
vanaf vonkt. Voor, tussen en na hun 
optreden zorgt DJ Boemba voor lek-
kere dansbare platen. 
Op het hoofdpodium trapt de inmid-
dels regionaal befaamde band Moon-
yard af met hun muzikaal hoogstaan-
de blues, rock en americana. Met Stef 
Woestenenk op zang en gitaar, Ellio 
Martina op pedal steel gitaar en zang, 
Hans Hoog Stoevenbelt op de bas, 
Henk Buiting achter het orgel en de 
microfoon en Gerton Eijkelkamp op 
drums en zang kan dat ook bijna niet 
mis gaan. Vervolgens zien we Pooh-
Now terug op het podium, met Ar-
jan Knoef, Arjan Klein Geltink, Erik 
Reindsen en Sander Heuvelink. Pooh-
Now beleefde vorig jaar op Vetnippel 
Vol Gas haar primeur en viel meteen 
in de smaak bij het publiek met hun 
nostalgische lekker in het gehoor lig-
gende folkrock. Zeker weten dat de 
vierstemmige zang van deze band dit 
jaar weer kan rekenen op bijval uit 
de hele zaal. 
Afsluiter dit jaar is Want Want, vier 
jongens uit Kampen die knallende 
rock en ‘powerpop’ spelen en al 

een beetje bekend zijn omdat radio-
zender 3FM hun debuutplaat ‘Mijn 
Meisje Vindt Me Leuk Zoals ik Ben’ 
twee jaar geleden goed ontving. Het 
jongere, maar ook het niet meer zo 
jonge publiek kent ze misschien van 
hun hitjes ‘Kip, Paard, Koe’ en ‘Hel-
een’. Hoe dan ook - energie, humor 

en stampende rock op het podium 
zijn gegarandeerd. Aan de jonge 
Overijsselnaren de taak om Vorden 
het laatste uur flink aan het springen 
te houden! 

Buiten de bands om is er op het feest-
terrein weer allerlei vertier te vinden. 

Een spectaculaire drumact duikt bij 
wijze van verrassing op en ook waar-
zeggersduo de Begenadigde Ton en
Coby voorziet weer aanwezig te zijn:
“Wij voorspellen een topfeest. We 
zien rijkelijk vloeiend vocht, vrolijk
feestende mensen en heel veel spiri-
tuele hoogtepunten”.

Waarzeggersduo Ton en Coby voorspelt “Editie 2012 wordt topfeest” 

Vetnippel Vol Gas weer vol motorcross en muziek 
uit eigen dorp
Kranenburg - Na een compleet verregende maar ontzettend succesvol-
le eerste editie gaat cross- en muziekspektakel Vetnippel Vol Gas vol 
gas door in 2012. Op zaterdag 11 augustus brullen de motoren weer 
op het crossterrein aan de Eikenlaan in Kranenburg en worden de ver-
sterkers op het feestterrein opengedraaid voor een sfeervol dorpsfeest 
voor jong en oud. Dit jaar met de Vordense bands Strike, Moonyard en 
PoohNow en als afsluiter de jonge Overijsselse rockband WantWant.

Op woensdagmiddag 20 juni werden 
op het Vordens Tennispark de Club-
kampioenschappen voor de allerjong-
sten gespeeld. In de week, dat ook de 
junioren en senioren hun wedstrij-
den op heel veld speelden, was er een 
middag georganiseerd voor de aller-
jongsten. Zij spelen nog op een aan-
gepast veld. Het mini-veld is bestemd 
voor de allerjongsten. Het drie-kwart 
veld is bestemd voor kinderen, die net 
iets ouder en groter zijn. Er werd ge-
speeld in 3 klassen : mini, drie-kwart 
beginners en drie-kwart gevorderden. 

Voor sommige kinderen was het hun 
eerste echte wedstrijd en zij kwamen 
dan ook behoorlijk zenuwachtig op 
het park aan. Veel ouders telden mee 
en er werd sportief gespeeld. Na een 
aantal spannende wedstrijden waren 
de winnaars bekend. Bij de mini’s 
was dit Tom Bouwmeester, bij de 
drie-kwart beginners was dit Dione 
Bouwmeester en bij de drie-kwart ge-
vorderden kreeg Jens Sijtsma de gou-
den medaille. Van woensdagavond  
tot en met zondag werden ook de 
clubkampioenschappen junior op 

heel veld gespeeld. Uiteindelijk werd 
hier gestreden in 3 poules. De finales 
vonden op zondag plaats en de re-
gen en de wind zorgden voor lastige 
omstandigheden. De kinderen lieten 
zich echter niet uit het veld slaan en 
hielden vol. Bij de jongens tot en met 
12 jaar ging de eerste plaats uiteinde-
lijk naar Bryan Smits. 

Bij de meisjes tot en met 12 jaar 
mocht Dominique Besselink zich 
kampioen noemen na een spannen-
de finale. In de  laatste poule, jongens 
tot en met 14 jaar , deed ook 1 meisje 
mee. De winnaar in deze poule werd 
Hugo Hoenink.

Clubkampioenen bij jeugd VTP 
bekend

Vorden - De afgelopen week werden de clubkampioenschappen voor 
de jeugd gespeeld.

De kampioenen bij mini- en driekwart : Tom en Dione Bouwmeester en Jens Sijtsma

De senioren hebben hun vakantie 
opgevuld met verschillende uitstap-
jes. Zo hebben zij onder andere een 
bezoekje gebracht aan het Flipje mu-
seum in Tiel, hebben ze een rondtoer 
gedaan met een zonnetrein door de 
Ooipolder, zijn ze naar Haps geweest 
waar advocaat gemaakt wordt en ge-

proefd kan worden en zijn ze naar de
wijngaard in Groesbeek geweest. 

Lijkt het u ook wat om er met leef-
tijdsgenoten een weekje tussenuit te
gaan? Het meenemen van een rolator
is geen bezwaar en alles wordt voor
u geregeld. In september worden de
plannen gemaakt voor de vakantie
2013. Voor nadere informatie en op-
gave kunt u contact opnemen met de
familie Wolsing, tel: 0575-552771 of
0575-552407.

Vordense senioren met 
vakantie
Vorden - Senioren uit Vorden en 
omgeving hebben een weekje va-
kantie gevierd in Millingen aan 
de Rijn.

Herbert Wenneker en Ilse Boersbroek 
hadden een rit uitgezet met een leng-
te van 24 kilometer. De deelnemers 

vertrokken vanaf het Wapen van het
Medler richting Brandenborch, Vier-
sprong, Sikkelder, Bruil en vervolgens
via Ruurlo en de Wiersse weer terug
naar het Medler. Onderweg moesten
er enkele opdrachten uitgevoerd wor-
den. De prijswinnaars waren 1 groep
Paul Zents, 2 groep Bobbink/Obbink,
3 groep Wenneker.

Fietspuzzeltocht Medlertol
Vorden - De Stichting Oranjefeest 
Medlertol, organiseerde zondag-
middag een fietspuzzeltocht 
waaraan door 62 personen werd 
deelgenomen.

Vorden - Op donderdag 28 juni is 
de 4de onderlinge jeugd wedstrijd 
gevist. Dit maal is er gevist in Lees-
ten oost. Er deden 8 jeugd vissers 
aan mee. Allemaal wisten ze vis te 
vangen. In totaal 70 vissen met een 
totale lengte van 6 mrt. en 90 cm.

UITSLAG IS ALS VOLGT:
1. Sven Boersma  19 st  182 cm
2. Ties Dekkers  11 st  110 cm
3. Niek van Ark  10 st  106 cm
4. Micha Bouwhuis  8 st  104 cm
5. Frank Hulshof  10 st  97 cm

Donderdag 5 juli a.s. is de laatste 
wedstrijd.

V i s s e n

Uitslag HSV de Snoekbaars
Kijk en koop 

bij onze 
adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!



Dan treden de volgende artiesten voor 
het voetlicht: (niet noodzakelijk in de-
ze volgorde): Nathaly Masclé (popzang 
en jazz) met special acts door Jolieke 
(tiener zangeres, gitariste folk/pop) 
en Peter Schrauwen (poprepertoire 
met gitaar en zang), Wendy Addink 
& Rita Boshart als duo (zang), Henk 
Boogaard (cabareteske liedjes) en duo 
‘Buitengewoon’ (Anja den Bakker met 

Eelco Schuijl aan de piano). Reserve-
ren kan ook: www.tom-vorden.nl

Voor Vorden, Hengelo (G) en omge-
ving geldt: Indien geen vervoer of u 
wilt liever niet alleen? Bel dan tot
voor maandag 9 juli voor 17.00 uur 
met 06- 57079558. Dan wordt u opge-
haald en thuisgebracht; uw rolstoel
of rollator kan ook mee.

Tweede Zomercarrousel
in TOM

Vorden - Woensdagavond 11 juli vindt in Theater Onder de Molen aan
de Lindeseweg 29 in het buurtschap Linde te Vorden, de tweede Zo-
mercarrousel plaats. Aanvang 20.00 uur.

Dit zijn vragen waarvan gidsen van 
IVN afdeling Noord-Midden Achter-
hoek op zondag 8 juli de antwoor-
den trachten te vinden tijdens een 
fietstocht van ongeveer 23 kilometer 
door goed naar het landschap te kij-
ken. Bij landgoed Hackfort in Vorden 
werd vroeger het overstromende wa-
ter vanuit de IJssel gescheiden van 
het hoge water vanuit de Baakse 
Beek. Water vanuit de Baakse Beek 
werd vroeger gebruikt om de tuin 
van Kasteel Hackfort en omliggende 
weilanden te bevloeien. Hier komt 
ook kwelwater vanuit het Veluwe 
massief en het Winterswijks plateau 

aan de oppervlakte. De deelnemers
gaan met toestemming van het Wa-
terschap bij het verdeelwerk achter
Hackfort kijken. Het afleidingskanaal
(Groene Kanaal in de volksmond) en
een relict in de dijk bij Bronsbergen
(ten zuiden van Zutphen) waren in de
vijftiger jaren van de vorige eeuw een
onderdeel van de IJssellinie, onder-
deel van de NAVO verdedigingslinie
en topgeheim. Richting Baak wordt 
het een en ander verteld over de func-
tie van de Baakse Overlaat en waar
Ludger begon met het kerstenen van
de Achterhoek. Met ervaren gidsen
van het IVN (Instituut Voor Natuur
educatie en duurzaamheid) start de
fietstocht zondag 8 juli om 14.00 uur
vanaf de parkeerplaats bij kasteel 
Hackfort aan de Baakseweg 8 in Vor-
den. De tocht zal naar verwachting 
zo’n drie uur duren en onderweg is 
er koffie nabij een ruïne van een Sint
Nicolaas Kerk. Inlichtingen: Gerard
Wesselink, telefoon 0575 441489,
email g.wesselink@hetnet.nl

IVN afdeling Noord-Midden Achterhoek

Excursie afwatering en 
functie Baakse Overlaat
Vorden - Hoe wordt een gedeelte 
van het water uit de Achterhoek 
op de IJssel geloosd? Zijn er nog 
oude meanders van de IJssel in 
het landschap te zien? Zijn er 
nog restanten van de IJssellinie? 
Waar begon de kerstening van de 
Achterhoek? Wat is de geschiede-
nis van de Baakse Overlaat?

Hier kunnen bewoners, woningzoe-
kenden of andere belangstellenden 
via een beeldverbinding contact 
leggen met ProWonen. Je moet je 
voorstellen dat het net zoals aan een 
balie werkt: je bent in een publieks-
ruimte en je kunt elke vraag stellen 
aan een van onze medewerkers. Om-
dat je elkaar in beeld hebt, is overleg 
makkelijk. Anderen kunnen –als zij 
echt willen-wel meeluisteren. Heeft 
men een privé vraag, dan kan hij of 
zij natuurlijk ook vanuit huis met 

ons bellen. Ook is het mogelijk om 
een afspraak met een van onze me-
dewerkers te maken. Kan een klant 
niet naar Eibergen komen voor een 
persoonlijk gesprek, dan kan onze 
medewerker ook naar Vorden bij de 
klant thuis komen.” 

De beeldverbinding werkt heel simpel: 
neemt de klant de hoorn op, dan komt 
er een beeldverbinding tot stand. Via 
de hoorn hoort de klant de medewer-
ker van de corporatie en op het beeld 

ziet de klant de medewerker. De com-
puter waarop deze beeldverbinding 
tot stand komt, staat op een redelijk 
afgeschermde plek. Medewerkers van 
de bibliotheek wijzen klanten voor 
ProWonen ook graag de weg. Voor al-
lerlei vragen over wonen kan men na-
tuurlijk ook de site van de corporatie 
bezoeken: www.prowonen.nl

Klanten van ProWonen kunnen via 
de site inloggen op Mijn ProWonen. 
Op Mijn Pro Wonen kan men een 
reparatieverzoek indienen, persoon-
lijke- en woninggegevens inzien, een 
factuur betalen en een kennisbank 
raadplegen. Ook staat hier de laatste 
informatie over projecten en woon- 
ontwikkelingen.

Vorden heeft weer informatiepunt

Pro Wonen opent virtueel loket 
bij bibliotheek
Vorden - Vorden - Na een korte afwezigheid heeft ProWonen weer een 
informatiepunt in Vorden. Een virtuele wel te verstaan. Saskia Hak-
stege teamleider Klant & Contact: “In onze voormalige woonwinkel 
aan de Raadhuisstraat in Vorden opent de bibliotheek op 10 juli haar 
deuren. Ons virtuele loket krijgt hier ook een goede plek.

Echter: meer groei in geld, meer au-
to’s, meer omzet loopt verkeerd af 
omdat de milieudruk de draagkracht 
van de aarde tenslotte voorbijgaat. 
Wij moeten streven naar andere 
waarden als zuinigheid, tevreden-
heid, respect voor de Natuur. Echte 

welvaart is een hoge levenskwaliteit
met lage milieudruk. 

CONCLUSIE
“Gemeentebestuur: Stop met het 
grootste deel van het centrumplan 
(alleen parkeergelegenheid op de 
‘Bleke’ lijkt een goed onderdeel)”.

En spaar onze Bomen!

B.C. Kruijt
W. Alexanderlaan 22

Adhaesie voor meer groen
Vorden - Vorden zelf was niet 
fout. Maar ons Gemeentebe-
stuur vertoont, evenals de Cen-
trale Overheid, een zelfde gedrag: 
Groei gaat voor Groen.

Ter gelegenheid van deze opening 
konden de bezoekers het gewicht van 
een koe raden. Het exacte gewicht is 
niet geraden, maar de volgende prijs-

winnaars zaten er het dichtst bij:

Zij heeft een dinercheque van Ave-
narius gewonnen.

heeft een kappersbon van Kapsalon 
Swift gewonnen.

heeft een waardebon van Bakkerij 
Oude Wesselink gewonnen.

Prijswinnaars Univé Oost Ruurlo

Ruurlo - Op woensdag 16 mei jl. vond de opening van het nieuwe kan-
toorpand van Univé Oost aan de Dorpsstraat 1 te Ruurlo plaats.

Renate Rouwenhorst (tweede van links) overhandigt de gelukkige winnaars hun prijs

Composities van Andris Vitolins, Margeris Zarins, Ga-
lina Grigorjeva, Andrejs Selickis, Ugis Praulins en Janis 
Medins. Allemaal vreemde namen en daarom een span-
nend programma. Vooral ook de combinatie orgel en 
saxofoon. 

KRISTÄNE ADAMAITE 
behaalde haar master’s degree uitvoerend orgel musi-
cus in 2002 en vervolgde haar studie aan het Artez Con-
zervatorium in Enschede bij Gijs van Schoonhoven. Ze 

heeft een uitgebreide concertpraktijk en heeft optredens 
verzorgd in vele Europese landen alsmede in de USA en 
in Australie. Op dit moment is zij organist in de St. Savi-
our’s Church in Riga. 
 
ARTIS SÄMANIS
(1958) studeerde af in St. Petersburg in 1986. Hij verwierf 
zijn solisten-diploma saxofoon in Denemarken in 1994 
en behaalde zijn Master’s degree in 1995 in Latvia. Hij 
studeerde verder in Parijs, Stockholm, Berlijn en Utrecht. 
Hij speelt o.a. in het beroemde Danish Saxophone Quar-
tet en het Riga Saxophone Quartet. Tal van optredens 
hiermee bracht hem naar tal van Europese landen, Rus-
land, Canada, USA, China, Nederland en Israel. 

Het concert begint om 15.30 uur. De toegang is vrij, wel 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Zie ook www.muziekdorpskerkvorden.nl

Toeristenconcert Vorden met 
muziek uit Riga
Vorden - Het tweede toeristenconcert van dit sei-
zoen , dat donderdag 5 juli in de Dorpskerk in 
Vorden wordt gehouden brengt twee Letse musici 
naar Vorden. Christine Adanaite bespeelt het Loh-
manorgel en Artis Simanis de saxofoon. Zij heb-
ben een programmering die uitsluitend bestaat 
uit Baltische muziek.



Met een temperatuur van 23 tot 27 
graden werden er heel wat zweet-
druppels vergoten. Na het verkoelen-
de zwemgedeelte werd het dan ook 
een strijd met de andere elementen. 
Voor een aantal was het zo zwaar dat 
het loopgedeelte teveel was voor hen. 

Voor diegene die het volhielden, was
er na afloop een mooi certificaat. De
drie snelste jongens en meisjes ont-
vingen een beker ter herinnering.

DE NAMEN VAN DE WINNAARS:
Meisjes:
Joanne Steenblik 1 u 45 min 
Babette Hemeltjes 1 u 50 min 
Anne Peters 1 u 56 min 

Jongens:
Robin Geers 1 u 22 min
Mark Kappert 1 u 29 min
Yakimo Malawauw 1 u 29 min

Minitriathlon Beeckland 
groot succes

Vorden - In de activiteitenweek 
van ‘t Beeckland was op don-
derdag de minitriathlon aan de 
beurt. De kinderen moesten een 
parcours van 400 meter zwem-
men, 18 km fietsen en daarna 
nog 4,2 km lopen.

De tuin aan de Morsdijk in ’t Ruurlo-
se Broek is ongeveer vierduizend vier-

kante meter groot en bestaat uit drie 
verschillende gedeelten met een vij-

ver en gazons die omringd zijn door 
borders met diverse soorten bomen, 
struiken, bloemen en planten. 
Overal zijn zitjes aangelegd waar men 
over de tuin uit kan kijken. De tuin 
is zondag van 10.30 tot 17.00 uur ge-
opend.

Open tuin D’n Uuthook 
’t Ruurlose Broek

Ruurlo - Omdat de tuin in de zomer elke week weer veranderd door 
de verschillende planten en bloemen die in bloei staan, stellen de ei-
genaren van de tuin D’n Uuthook op zondag 8 juli de weer open voor 
iedereen die een kijkje wil nemen.

De tuin aan de Morsdijk in ’t Ruurlose Broek is ongeveer vierduizend vierkante meter groot en bestaat uit drie verschillende gedeelten.

Vrijdagavond 6 juli begint om 19.45 
uur in de Medo-hal het programma 
‘Vrienden Medler Live’. Die avond 
zullen tal van plaatselijke ‘artiesten‘ 
een poging doen om het publiek te 
vermaken met o.m. playback, sound-
mix, sketches e.d. Hiervoor kan men 
zich t/m woensdagavond 4 juli aan-
melden. Zie www.medlerfeest.nl

Er zijn twee categorieën: schooljeugd
t/m 12 jaar en de groep 13 jaar en ou-
der. Vorig jaar werden de wisselbekers
gewonnen door Anna Otten (jeugd)
en ‘De Toppers‘ (volwassenen). Na af-
loop is er in de versierde hal van de
Medo een ‘afterparty’ met D.J. Foellie.
Het feest op zaterdag 7 juli begint om
13.30 uur met een optocht vanaf het
terrein van de touwtrek-vereniging
T.T. Vorden, naar het Medo-terrein.
Aansluitend zullen de kinderspelen 
en volksspelen worden geopend door
wethouder Paul Seesing. Op het pro-
gramma staat o.m. vogelschieten, 
sjoelen, ringsteken, bierpul-schuiven 
e.d. Ter afsluiting van het Oranjefeest
is er zaterdagavond in de Medo- hal
een daverende feestavond waaraan
medewerking zal worden verleend 
door ‘De Sleppers’ uit Ruurlo.

Komend weekend

Oranjefeest Medlertol
Vorden - De Stichting Oranjefeest 
Medlertol heeft voor het weekend 
vrijdag 6 juli en zaterdag 7 juli, 
weer een ‘alleraardigst’ program-
ma in elkaar gesleuteld. Namens 
de Stichting organiseert de lei-
ding van school de Kraanvogel, 
vrijdagmorgen voor alle scholie-
ren de kinderspelen met voor de 
jongste groep als speciale attrac-
tie een draaimolen.

Uit de vele honderden inzendingen 
was er maar een die het juiste aan-
tal goed had en vele anderen zaten er 
dichtbij. 

Uit degene die er het dichtst bij zaten 
zijn er een aantal winnaars getrok-
ken. De eerste prijs gaat naar Thije 
Smit, de tweede prijs is gewonnen 

door Sem Kosse en de derde prijs gaat 
naar Reinold Haaring. De troostprijs 
gaat uit naar Quinten Moushart. 

C1000 Grotenhuys feliciteert de win-
naars met hun mooie prijzen en be-
dankt iedereen voor hun deelname 
aan de EK actie.

Geslaagde EK actie C1000

Vorden - Tijdens het EK voetbal werd er bij C1000 Grotenhuys een ac-
tie gehouden waarbij de consument moest raden hoeveel ballen er in 
een auto die voor de winkel stond zaten.

De gelukkige prijswinnaars van de EK actie bij C1000. De winnaar Thije Smit ontbreekt op de foto.

Het badpersoneel organiseert tal van 
activiteiten zoals trampolinesprin-

gen, klimmen, Jumping, broodbak-
ken, huttenbouwen, elektrisch skate-

boarden e.d. Wil je meedoen aan de 
survival, dan wordt geadviseerd om 
oude kleren aan te trekken. En ver-
geet ook de zwembroek niet, want er 
kan uiteraard de gehele dag gezwom-
men worden.

Expeditie In de Dennen Vorden
Vorden - Woensdag 11 juli wordt er in het Vordense zwembad de ‘Ex-
peditie In de Dennen’ gehouden. Die dag is het terrein van het zwem-
bad tussen 10.00 en 18.00 uur veranderd in een survivalparcours.

Hij zal, na twee jaar geleden te zijn 
gestopt met actieve wedstrijdsport, 
het in deze wedstrijd opnemen te-
gen onder andere Erik Hulzebosch, 
Gretha Smit en vele andere oud cory-
feeën die in de landelijk de top skee-
lerden. Mombarg leek jl. zondag de 
weg kwijt tijdens een trainingsrit en 
moest via een sloot en de berm, de 
provinciale weg oversteken om weer 
op het parcours te belanden. Of dit 

was om zand in de ogen te strooien
van zijn tegenstanders straks, of een
teken van topvorm zal hij de 20e juli
laten zien. Een beetje typische vorm
van skeelertraining mag je het wel
noemen. Na deze veteranen race
rijden de landelijke toppers, waarin
een paar oud ploeggenoten van Mom-
barg, hun wedstrijd op een nieuw
nog aantrekkelijker parcours door
het centrum van Vorden.

Arjan Mombarg de weg kwijt?

Vorden - Arjan Mombarg is gespot tijdens zijn voorbereiding op de “ve-
teranen race” voor de skeelerwedstrijd 20 juli aanstaande in Vorden.



Josefine Meijer (lid van de Werkgroep 
Kunstbus Vorden): ‘Het idee van de 
Kunstbus is enkele jaren geleden 
ontstaan (initiatief van de provincie). 
Toen die er mee stopte waren ze in 
Steenderen en de Keyenborg reeds 
bezig met een Kunstbus. De Stich-
ting Welzijn Vorden heeft zich toen 
ingespannen om ook vanuit Vor-
den een bus te laten rijden’, zo zegt 
ze. Uiteindelijk werd de Werkgroep 
Kunstbus Vorden opgericht, waarin 
Antoinette Timmer, Nienke Slab-
bekoorn, Lamien Nijhoff en Josefine 
Meijer zitting hebben. Josefine: ‘Soms 
rijdt er een bus van 40 personen, dik-
wijls ook een grotere bus (50, 60 of 70 
personen). Behalve de prijs van een 
toegangskaartje betaalt de passagier 
6,50 euro voor de bus. Voor dat be-
drag kun je absoluut niet met de auto 
rijden’, zo zegt ze lachend. 
Zodra de programma’s van de 
schouwburgen in Lochem, Zutphen 
en Doetinchem bekend zijn, maken 
de dames van de werkgroep een keu-
ze. Josefine: ‘Dat doen we onafhanke-
lijk van elkaar. Het is heel frappant, 
we maken vrijwel altijd dezelfde keu-
zes! (toneel, muziek, dans, cabaret) 
alsmede een bezoek aan een muse-
um. Er zijn vier opstapplaatsen: Kra-
nenburg (kerk), Vorden (dorpskerk 
en de Wehme) en Wichmond (roton-
de Beeklaan)’, zo zegt ze. Komend sei-
zoen ziet het programma er als volgt 
uit: 2 oktober bezoek museum in ‘s  
Heerenberg, 6 december Don Kosa-
ken Chor Rusland in de Hanzehof in 
Zutphen. 16 januari toneel ‘De Kleine 
Zielen’, eveneens in de Hanzehof en 
op 13 maart ‘This is Africa’, zang, 
dans, muziek in de schouwburg in 
Lochem. In Vorden zijn op diverse 
plekken aanmeldingsformulieren 
verkrijgbaar. Formulier opsturen 

naar de Stichting Welzijn Vorden, 
t.a.v. de Werkgroep De KunstBus, 
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden . 
Voor informatie kan men bellen met 
Antoinette Timmer (552027), Nienke 
Slabbekoorn (846368), Lamien Nijhof 
(552118) of voor Wichmond Josefine 
Meijer (547930). Han Stertefeld uit 
Vorden maakt al vanaf het begin ge-
bruik van de Kunstbus en zegt daar-
over: ‘Ik ben mijn hele leven al een 
trouw bezoeker van schouwburgen. 
Vroeger gingen we altijd naar Deven-
ter. Nu ga ik samen met mijn buur-
vrouw met de Kunstbus mee. Nee, 
mijn man Frits gaat niet mee, die 
vindt er geen moer aan! Mijn voor-
keur gaat uit naar toneel. Wat ik leuk 
vindt zijn de wat ‘oudere stukken‘ 
maar dan in een modern jasje gego-
ten. Voor de komende periode heb ik 
mij voor alle voorstellingen opgege-
ven, behalve de avond met Russische 
zang’, zo zegt Han Stertefeld.
Betsie Nijenhuis: ‘Toen we destijds 
besloten om gebruik te maken van de 
Kunstbus, hebben mijn man en ik los 
van elkaar de keuzemogelijkheden 
ingevuld. We bleken blindelings op 
één lijn te zitten. Jazeker, dart getuigt 
van een goed huwelijk’, zo zegt ze la-
chend. Bij een bezoek aan een muse-
um, blijkt Antoinette Timmer veelal 

als gids op te treden. ‘Ze geeft dan bij 
alles wat we te zien krijgen, tekst en 
uitleg, hetgeen zeer op prijs wordt 
gesteld’, zo complimenteert Betsie 
Nijenhuis. Ook uit de mond van Ans 
Grootenhuis niets dan lof: ‘Ik ben blij 
dat er een Kunstbus is en ik hoop dat 
de bus nog vele jaren zal rijden. Ik 
woon in Wichmond op drie minuten 
lopen vanaf de opstapplaats. We zijn 
hier meestal met circa tien personen. 
De keuzes die de organisatie maakt 
en waaruit wij kunnen kiezen, vind 
ik geweldig. Op de terugreis in de bus 
gezellig napraten over de voorstelling 
die we gezien hebben, heerlijk toch’, 
aldus Ans Grootenhuis.

Lieneke Ruller gaat ook al vanaf het 
begin met de Kunstbus mee.’Met ei-
gen auto vind ik gewoon lastig, met 
zijn allen met de bus mee, is veel ge-
zelliger. Komt bij dat ik veel mensen 
die meegaan, ook ken. Dan wordt er 
natuurlijk heel wat afgekletst. Voor-
dat er een Kunstbus reed ging ik bijna 
nooit naar de schouwburg, behalve 
wanneer ik in Amsterdam bij familie 
op bezoek was. Toneelvoorstellingen 
hebben mijnabsolute voorkeur, hoe-
wel ik ook wel muziekavonden be-
zoek. Muziek moet je namelijk leren 
waarderen’, zo zegt Lieneke.

‘Onderweg gezellig kletsen met elkaar’

Met de Kunstbus naar de schouwburg
Vorden - Samen met de Kunstbus 
naar de schouwburg, het blijkt 
voor de liefhebbers (doelgroep 60 
plus) een ideale mogelijkheid om 
een bezoek te brengen aan een 
schouwburg. ‘Vroeger gingen 
mijn man Nol en ik dikwijls naar 
de Hanzehof in Zutphen. Meestal 
moesten we de auto, een eind ach-
ter de Hanzehof parkeren. Met de 
bus toch wel een stuk prettiger, 
wij stappen in Wichmond bijna 
voor de deur in en worden bij de 
schouwburg voor de deur afge-
zet. Mooier kan niet’, zo zegt Bet-
sie Nijenhuis uit Wichmond.

Josefine Meijer

Intussen kwam Tom Roerdink han-
den tekort om de gelukwensen van 
de buurt in ontvangst te nemen. Het 
gelukte Tom namelijk om tijdens het 
vogelschieten in de vierde ronde de 
romp van de vogel naar beneden te 
halen. Samen met partner Mariska 
Tiessink bleef het koningspaar nog 
lang in het middelpunt van de be-
langstelling staan. 

Behalve de spelen voor de volwasse-
nen, kwam ook de jeugd volop aan 
haar trekken. Eerst was er een stoe-
lendans voor de kinderen van groep 
1 t/m 4 van de basisschool, een uurtje 
later kwamen de groepen 5 t/m 8 aan 
de beurt. 

DE UITSLAGEN BIJ DE VERSCHIL-
LENDE SPELLETJES WAREN: 
Darten (volwassenen) 1 Willem Lig-
tenberg, 2 en 3 Renate Walgemoet. 
Darten ( kinderen ) 1 Anne Koolen, 
2 Michelle Kortboyer, 3 Jette Valk. 
Voetwiebeldoolhof 1 en 2 Mick Lig-
tenberg, 3 Daphne Vruggink. Toren 

van Pisa 1 Ankie Maandag, 2 Renate
Walgemoet, 3 Marian Tiessink. Idem
kinderen 1 Paulien de Gelder, 2 Duco
Valk, 3 Sil van Veen. Bierpulschui-
ven 1 Renate Walgemoet, 2 Willem 
Ligtenberg, 3 Theo en Ali Groot Nue-
lend. Idem kinderen 1 Sil van Veen, 2
Mick Ligtenberg, 3 Senna Tamminga.

Spijkerslaan 1 Paul Kolhorn, 2 Frank
Bloemendaal, 3 Joost Bloemendaal.
Doelschieten 1 Nick Eggink, 2 Lars
van Veen, 3 Anouk Vruggink. Zwijn-
tje schieten 1 Frank Bloemendaal, 2
Doetse Huizinga, 3 Joost Bloemen-
daal. Schieten vaste baan 1 Erna
Bloemendaal, 2 Frank Bloemendaal, 
3 Danny Visser. Schieten vrije baan 1
Frank Bloemendaal, 2 Erna Bloemen-
daal, 3 Hennie Eggink. Vogelschieten:
1 ( romp ) en schutterskoning Tom
Roerdink, 2 Tom Roerdink ( kop ), 3
Erna Bloemendaal ( rechter vleugel ),
4 Jan Krijt ( linker vleugel ), 5 Martin
de Groot ( staart ). Stoelendans kinde-
ren groep 1 t/m 4 Nick Eggink. Idem
groep 4 t/m 8 Mick Ligtenberg.

Tom Roerdink 
schutterskoning Delden

Delden - De bewoners in het buurtschap Delden troffen het vrijdag-
avond tijdens het jaarlijks volksfeest. Aangenaam temperatuurtje 
waardoor de aanwezigen tot laat in de avond (na de spelen) in de open-
lucht verbleven om een drankje te nuttigen en om gezellig met elkaar
te keuvelen. Later op de avond gingen in de feestelijk versierde schuur
van de familie Scheffer aan de Nieuwenhuisweg de beentjes volop van
de vloer. Het Duo Double zorgde voor de muzikale begeleiding.

“Wat wij 2 weken geleden met mi-
nister Schippers in het convenant 
hebben afgesproken is hier al wer-
kelijkheid geworden: laagdrempelige 
eerstelijnszorg direct bij de mensen 
in de buurt. Wat hier gebeurt is wat 
wij weer terugspelen naar Den Haag:   

dit is hoe de patiënten, artsen en pa-
ramedici de zorg georganiseerd  wil-
len hebben.” 

Hierna werd de opening middels het 
oplaten van een spandoek aan hon-
derden groene ballonnen officieel.  

Op het spandoek stond in grote 
letters VORDEN …GOED !

Hiermee wilden de eigenaars van het 
gezondheidscentrum (ook wel GOED 
genoemd: Gezondheidswerkers On-
der Eén Dak) praktijk fysiotherapie 
Jansen van den Berg, huisartsen Al-
bers en Tanis, de Jong en Radstake 
het positieve gevoel dat zij over dit 
gezondheidscentrum hebben bena-
drukken, met een knipoog naar de 
gebeurtenissen in Vorden van afgelo-
pen mei.

Het gezondheidscentrum biedt be-
halve aan huisartsen, praktijkonder-
steuners en fysiotherapie ook ruimte 
aan psychologenpraktijk ter Linden,  
Psychologisch Adviesburo Floreren, 
praktijk ergotherapie Lammers, die-
tistenpraktijk Daphne, Sensire Alge-
meen Maatschappelijk Werk, prak-
tijk podotherapie Haitink en aan 
Schmidt Medica totaalleverancier 
hulpmiddelen. 

Er zijn nog steeds nieuwe zorgaanbie-
ders die belangstelling hebben om in 
het pand te komen werken, dus zeer 
waarschijnlijk volgt er binnenkort 
bericht over uitbreiding van de ser-
vice voor de Vordense 
bevolking!

Ga voor een 
filmpje naar 
Contact.nl

Opening GOED Vorden

Vorden - Op vrijdag 29 juni vond de officiële opening plaats van het 
Gezondheidscentrum aan de Zutphenseweg in Vorden. In gezelschap 
van enkele honderden genodigden werd de opening verricht door de 
heer P. Habets, vice-voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereni-
ging. Volgens de heer Habets loopt Vorden met dit gezondheidscen-
trum vóór op de rest van Nederland.

IEDERE DAG

KUNSTAGENDA VORDEN
-
-
-
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-



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

 Activiteit Plaats Tijd
03-07 SWS, opruiming lanco mode De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
06-07 SW DHK, tuinfeest Hynendael, Hummelo 14.30 uur
11-07 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
18-07 ANBO, dagfietstocht
18-07 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
18-07 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300
24-07 SWZ/GGNet, geheugenspreekuur Oranjehof, Zelhem 10.00 uur
25-07 Welfarw, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
25-07 ANBO, middagfietstocht
26-07 KBO Drempt, fietstocht Gezondheidscentrum,
  Hoog-Keppel 14.00 uur
08-08 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
10-08 SWDHK, barbecue op het terras Gezondheidscentrum,
  Hoog-Keppel 17.30 uur

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.

Vakantie medewerkers
Ook de ouderenadviseurs/coördinatoren van de SSWB gaan op vakantie. In de komende 
periode zullen dan ook regelmatig één of meer van hen afwezig zijn. Zij zullen zoveel 
mogelijk zorgen dat er toch altijd iemand is om u (telefonisch) te woord te staan of die 
u terugbelt op verzoek. Hieronder namen en data van afwezigheid voor zover op dit 
moment bekend.
 
Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel - Ineke Bijsterbosch: 23 juli t/m 17 augustus
Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel - Loes van der Laan: 7 augustus t/m 28 augustus
Welzijn Hengelo - Ans Vermeulen: 16 t/m 27 juli
Welzijn Steenderen - Ineke Bijsterbosch: 23 juli t/m 17 augustus
Welzijn Vorden - Wilma Berns: 30 juli t/m 17 augustus
Welzijn Vorden - Louise van Uden: 18 juni t/m 9 juli
Welzijn Zelhem - Paul Tiggeloven: 23 juli t/m 10 augustus

Geheugenspreekuur
Dinsdag 24 juli is er weer een geheugenspreekuur in de Oranjehof in Zelhem. Het 
spreekuur is van 10.00 tot 11.00 uur. Aanmelden is fijn, maar hoeft niet. U kunt ook ge-
woon binnenlopen. Een bezoek aan het geheugenspreekuur is gratis en u kunt zonder 
verwijzing terecht.
Het geheugenspreekuur is voor iedereen die vragen of twijfels heeft over het geheugen 
of aanverwante klachten zoals piekeren en concentratieproblemen. Ook partners, kin-
deren of andere naasten zijn welkom als ze vragen hebben over de omgang met iemand 
met geheugenklachten. Het geheugenspreekuur wordt gecoördineerd door GGNET Pre-
ventie en vindt plaats in samenwerking met Stichting Welzijn Zelhem.

Uw huis in de vakantie
Nu het weer vakantietijd is, moet u nadenken over de maatregelen welke u moet ne-
men om uw huis veilig achter te laten. Een goede buur of vriend die de post uit de bus 
wil halen en de planten water wil geven is van onschatbare betekenis. Maar ook als er 
regelmatig iemand in uw huis komt kijken, is het belangrijk geen signalen van afwezig-
heid af te geven. Dus niet overdag overgordijnen en/of rolluiken sluiten: ook gras dat 
erg lang wordt, is een teken dat de bewoners afwezig zijn. Ramen en deuren moeten 
uiteraard goed gesloten zijn, dat geldt ook als u een dag weggaat en natuurlijk legt u 
een ladder niet binnen handbereik. Veel mensen hebben de gewoonte om de sleutel 
van de auto op een haakje in de garage te hangen of op een rekje op een goed zichtbare 
plaats in huis. Dieven zijn u hier dankbaar voor. U maakt het ze zo wel erg gemakkelijk. 
Zelfs als de autosleutel in uw jaszak zit, weten dieven hem daar te vinden. Er zijn al 
heel wat auto’s gestolen waarvan de sleutel via inbraak was buit gemaakt. Hang geen 
briefje op de deur dat u afwezig bent en vertel ook niet via het antwoordapparaat dat 
u met vakantie bent. Spreek een neutrale boodschap in waarin u zegt dat u de telefoon 
niet kunt beantwoorden, maar dat er een boodschap kan worden ingesproken. Voorzie 
verschillende lampen in huis van een tijdklok en laat deze op verschillende tijdstippen 
aan en uit gaan. Als u alle maatregelen hebt genomen om uw huis veilig achter te laten, 
kunt u met een gerust hart vertrekken. Een fijne vakantie gewenst.

Hengelo en Vorden bundelen krachten: computercursussen
Bij voldoende deelname (minimaal 8 en maximaal 10 cursisten) organiseren we onder 
de paraplu van Welzijn Vorden en Welzijn Hengelo in september weer een aantal com-
putercursussen. Deze cursussen worden gegeven in het Leercentrum van Seniorweb in 
Hengelo.

aangeboden. 6 lessen van 1,5 uur

De begeleiding is in handen van Lies Kelderman en Henk Roes. Lesavonden:  maandag- 
en woensdagavond van  18.30 uur tot 20.00 uur. Leskosten: € 10,- per les inclusief koffie 

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

Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator.
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, ouderenadviseur.
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

Tel. 0575-465281, fax: 0575-465282, mob: 06-10727474. 
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.

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 

Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630, 
e-mail: w.berns@sswb.nl 

Stichting Welzijn Zelhem 

Tel. 0314-622074, Mobiel. 06-13280466.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggeloven.

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

of thee. Bijkomende kosten: lesboek en USB-stick (verwissel-
bare schijf). Inlichtingen:  Henk Roes, tel. 06 -21241984

  Aanmeldformulier computerlessen:

  Plaats een kruisje voor uw keuze.

Aanmeldformulier kan bij een van de hieronder genoemde 
adressen worden afgegeven/gestuurd.

Hengelo. Welzijn Vorden: Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, 
7251 AB Vorden
Telefonische opgave:
Hengelo: Ans Vermeulen: coördinator stichting Welzijn Hen-
gelo. Tel. 0575-465281. Vorden: Louise van Uden: coördinator 
stichting Welzijn Vorden. Tel. 0575-553405

Afwezigheid Ouderenadviseur/coördinator
Paul Tiggeloven is in verband met vakantie afwezig van 23 
juli 2012 t/m 10 augustus. Er zijn dan geen spreekuren in 
de Oranjehof en in het Streekhuus. U kunt met uw vragen 
terecht bij een van de collega’s. Zie vakantieoverzicht onder 
algemene gegevens SSWB.

Spreekuren van Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof -
dag t/m/ donderdag van 8.30 tot 9.00 uur. 
Streekhuus -
spreekuur maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Tijdens de spreekuren telefonisch bereikbaar via mobiele 
nummer: 06-13280466. Het algemene nummer is 0314-
622074. Paul Tiggeloven ouderenadviseur/coördinator zit in 
de hal achter de balie. U kunt hier terecht voor informatie, 
advies, bemiddeling en ondersteuning op het gebied van 
wonen, zorg, welzijn en financiën. Ook voor vragen over de 
WMO. Tevens informatiepunt van ProWonen. Als u vragen 
hebt voor ProWonen en moeite hebt om uw vraag zowel te-
lefonisch of digitaal voor te leggen aan ProWonen kunt u 
tijdens de spreekuren in het Streekhuus binnenlopen.

Geheugenspreekuur
Het geheugenspreekuur vindt elke 4e dinsdag van de maand 
van 10.00 tot 11.00 uur plaats in de regio.
Zelhem, dinsdag 24 juli van 10.00-11.00 uur, Oranjehof, Prin-
ses Beatrixstraat 41 Zelhem.
Vragen over geheugenklachten, piekeren, concentratieproble-
men. Bezoek het laagdrempelige geheugenspreekuur! Zon-
der verwijzing. Persoonlijk gesprek. Korte geheugentest. 
Geheugentips. Verblijvend advies. Ook voor naasten van 
mensen met geheugenklachten. Volledig gratis.
Voor meer informatie, neem contact op met uw ouderenad-
viseur. Tel. 0314-622074, mobiel: 06-13280466.

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof.
In de Oranjehof is doorlopend een expositie van werken 
van Zelhemse kunstenaars. Het beschikbaar stellen van de 
ruimte in de Oranjehof biedt de kunstenaars de gelegen-
heid om de kunstwerken te tonen en de bezoeker om van 
deze kunstwerken te genieten. Momenteel exposeert Henk 
van Zuilekom uit Zelhem voor de tweede keer een deel van 
zijn werken. Henk is een echte Achterhoeker. Hij begon zijn 
hobby schilderen en tekenen medio 1985 in de Gruitpoort te 
Doetinchem. Vele jaren waren schilderijen van hem geëxpo-

Zelhem heeft één van zijn werken aangekocht. Een aantal 
Zelhemse landschappen hebben o.a. hun weg gevonden naar 
Amerika en Duitsland. Zijn voorkeur gaat uit naar schilde-
ren en tekenen van landschappen. Inspiratie doet hij onder-
meer op tijdens zijn wandelingen in Zelhem en omgeving. 
Hebt u belangstelling om de kunstwerken te komen bekij-
ken dan bent u van harte welkom in de Oranjehof. Prinses 
Beatrixstraat 41 in Zelhem. Telefoon 0314-622074.
Openingstijden voor de Expositie: maandag en donderdag 
van 10.00 tot 11.30 uur. en tijdens de activiteiten die u be-
zoekt. Er is gelegenheid om tegen een kleine vergoeding een 
kopje koffie of thee te drinken. Voor meer informatie: neem 
contact op met de Oranjehof. Tel 0314-622074.

In gebruikname seniorenopvang in Dorpshuis de Ko-
renaar te Halle
Stichting Welzijn Zelhem beschikt in het Dorpshuis de Ko-
renaar te Halle over een mooi ingerichte ruimte. 10 mei 2012
zijn de deuren open gegaan voor de seniorenopvang die de
naam Seniorenopvang  ‘de Korenaar’ draagt. 14 juni 2012 is
Seniorenopvang de Korenaar officieel in gebruik genomen. 
Voor deze officiële gelegenheid waren meerdere genodigden
aanwezig. Onder hen de werkgroepleden, een afvaardiging
van het bestuur van de Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst en het bestuur van de Stichting Welzijn Zel-
hem, De gasten, het begeleidingsteam. Van de gemeente
Bronckhorst waren de wethouders Josephine Steffens en
Paul Seesing aanwezig. Van de officiële in gebruik name van
de seniorenopvang komt binnenkort een uitgebreid persbe-

-
bruik van de Seniorenopvang. Voor hen staat een team van
vrijwilligers en een professionele medewerker klaar. De seni-
orenopvang is bedoeld voor mensen die geen AWBZ indica-
tie krijgen voor begeleiding groep. De groep die dit treft zijn
mensen met lichte/matige klachten op het gebied van licha-
melijk- en geestelijk functioneren, eenzaamheidsproblemen
of ter ontlasting van de mantelzorg.
Herkent u zich in bovengenoemde omschrijving of kent u
mensen die voor seniorenopvang in aanmerking (willen) ko-
men neem dan voor meer informatie contact op met Paul
Tiggeloven. Tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.

Activiteiten gedurende de vakantieperiode
Voor de bewegingsactiviteiten fit door bewegen en aqua
sportief geldt een zomerstop. De lessen starten weer in de
week van 27 augustus 2012.

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof
plaats
Koffieochtenden, (ook in de vakantieperiode). Ieder mens
heeft behoefte aan contact met anderen. Een praatje maken
met bekenden of kennismaken met nieuwe gezichten. Ge-
zellig met anderen een kop koffie of thee drinken. U bent
van harte welkom op maandag en donderdagochtend van
10.00 tot 11.00 uur in de Oranjehof.
SOOS-middag. Wekelijks op maandagmiddag van 13.30 uur
tot 16.30 uur. SOOS-middag van Noodhulp. In de zomermaan-
den zal er een aantal keren geen SOOS middag zijn. U wordt
hier door de begeleiding over geïnformeerd.
Activiteitenavond, bingo. (1 x per maand) op dinsdag 3 juli,
aanvang 19.30 uur.
Daarna is er tijdens de maanden juli en augustus geen spel-
letjesavond. 4 september is weer de eerste avond en wordt er
gestart met een bingoavond aanvang 19.30 uur. In de Oran-
jehof.

Fietsgroep Welzijn Zelhem
Ook in de zomermaanden erop uit. De start is bij de Oranje-
hof, Beatrixstraat 41 in Zelhem. De dagtochten zijn ongeveer
50 km met 3x een stop. Het is raadzaam om brood mee te
nemen voor onderweg. Bij de overige tochten is er 1 stop.

Mobiel 06-49135536.
Maand Datum Tijd Afstand
juli Dinsdag 3 9.30 uur 15 km
 Donderdag 12 9.00 uur 25 km
 Dinsdag 17 9.30 uur dagtocht
 Donderdag 26 9.30 uur 15 km
 Dinsdag 31 9.00 uur 25 km
augustus Donderdag 9 9.30 uur 15 km
 Dinsdag14 9.30 uur dagtocht
 Donderdag 23 9.00 uur 25 km
 Dinsdag 28 9.30 uur  15 km

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen.
De kosten voor de keuring zijn € 27,50 De keuringen wor-
den gehouden in de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41 Zelhem.
U kunt zich dagelijks tussen 18.30 en 20.00 uur aanmelden
Via de ANBO-rijbewijskeuringslijn. Het telefoonnummer is
06-27594051. Krijgt u geen gehoor, probeert u het dan een
andere keer. Aanmelding per e-mail is ook mogelijk op anbo-
zelhem@gmail.com
Tips: U dient minstens drie maand voordat uw rijbewijs ver-
loopt een keuring aan te vragen. Laat de ogen meten voordat
er gekeurd wordt, bij voorbeeld door een opticiën. Zorg voor
een formulier ‘eigen verklaring’- bij de gemeente te verkrij-
gen (hier zijn kosten aan verbonden). De eerstvolgende keu-
ring is zaterdag 25 augustus. Zorgt u ervoor dat u de keu-
ring op tijd aanvraagt. Data voor keuringen worden door de



Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

Start v.a. half september

Zomertuinfeest voor senioren uit 
Drempt, Hummelo en Keppel
Het jaarlijkse tuinfeest voor senioren 
uit DHK wordt gehouden op vrijdag 
6 juli op het terras van zorgcentrum 
Hyndendael te Hummelo van 14.30 
-16.30 uur. Het Shantykoor De Doesburgse Smartlappers zingt voor 
en met de  gasten onder het genot van een hapje en een drankje. Het 
belooft een gezellige middag te worden en neem uw buren, vrienden 
mee. Bijdrage is € 3,- en opgave is bij het secretariaat tel. 0314-380232.

Zomer BBQ op het terras 
Op 10 augustus wordt voor 55+senioren in het Gezondheidscentrum 
te  Hoog-Keppel weer een gezellige BBQ georganiseerd op het terras 
van de huiskamer. Een klein buffet met een goed glas wijn, fris en 
meer zal aanwezig zijn. Aanvang 17.30/20.00 uur. Kosten buffet € 13,- 
exclusief consumpties. Aanmelden via tel. 0314-380232 of opgave 
formulier.

De KunstBus 2012-2013
Wij danken u hartelijk voor uw reacties op onze gehouden enquête. 
U vindt het voortbestaan van de KunstBus belangrijk en uw keus gaat 
uit naar toneel, cabaret, licht klassiek concert en musea. De voor-
keur gaat uit naar de avond en 1 halve dag. Een aannemelijk bedrag 
varieert van € 30,- tot € 50,-. Wij hebben een gezellig en passend pro-
gramma voor u samengesteld, zodat velen met enthousiasme hier-
aan kunnen deelnemen.

Zandsculpturenfestijn met koninklijk thema vrijdag 19 ok-
tober
Vanuit uw opstapplaats rijden we via een route naar Achterveld, 
waar u in restaurant De Klaveet een heerlijke koffietafel met iets 
warms krijgt aangeboden. Daarna rijden we naar het Veluw’s Garde-
ren waar u op eigen gelegenheid de koninklijke zandsculpturen kunt 
bewonderen. Naast de personen worden ook de paleizen van onze 
Oranjefamilie uitgebeeld. De wandeling eindigt in de beeldentuin. 
Na al dit moois rijden we weer huiswaarts. Opgave via aanmeldfor-
mulier. Vertrek om 11.00 uur en thuiskomst rond 17.30 uur. Kosten 
all-inn: €35,- p.p.

Kerst met Ernst Daniël Smid dinsdag 18 december
Vanaf uw opstapplaats rijden we naar het Hanzehoftheater te Zut-
phen. Ernst Daniël Smid zal vele klassieke kerstliederen zingen, on-
dersteund door het orkest Maxemillecorde. Samen met koor Effecta 
en soul- en gospelzanger Dennis Legree heeft deze voorstelling alle 
ingrediënten voor een geweldig en sfeervol avondje uit. Een echte 
aanrader en meldt u spoedig aan. Thuiskomst om 23.00 uur. Kosten 
all-inn € 31,50 p.p.

Jeu de boules spelen
Houdt u van een buitenactiviteit? Ga jeu de boules spelen. In Hoog-
Keppel ligt voor het Gezondheidscentrum een prachtig beschutte jeu 
de boulesbaan en is gratis toegankelijk. We hebben een jeu de bou-
lesvereniging Leuke Boel en de leden daarvan spelen op afgesproken 
tijden. We zijn op zoek naar personen die regelmatig willen gaan spe-
len. Het is immers een heerlijke recreatieve sport met eenvoudige 
spelregels en als u wilt, kunt u doorgroeien tot wedstrijdspeler en 
-speelster. (Petanque is een wedstrijdvorm van dit spel). Wilt u kennis-
maken met jeu de boules Leuke Boel, informeer bij Dick Boschman, 
tel. 0314-381869 of Gerda van Weerd, tel. 0314-381759. 

Wandelgroep oprichten?
Houdt u van wandelen en wilt u dat graag met anderen 

doen, meldt u dan. Stichting Welzijn overweegt een wandelgroep op 
te starten op de dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur. Na afloop is het 
koffie/ thee drinken in de huiskamer van het centrum. Ook is een 
avondwandelgroep een optie. Laat van u horen, tel. 0314-380232.

Biljarten
Bij het biljarten op Hyndendael zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat, tel. 0314-380232.

Sjoelen en koersbal 
Er is een zomerstop tot 6 september. 

Nordic-walking en daarnaast een groepje jeu de boules spelen 
vormen?
Iedere zaterdagmorgen van 09.15-10.30 uur wordt in groepsverband 
met poules gewandeld in de omgeving van Keppel. Na afloop is er 
koffie/thee in het centrum. Deelnemers buiten Drempt, Hummelo 
en Keppel zijn ook welkom. Start: Op het plein te Hoog-Keppel. Sluit 
u aan en er zijn geen kosten aan verbonden.

Fietstochten
Elke laatste donderdag van de maand kunt u een mooie fietstocht 
maken, uitgezet en onder leiding van Arie Schriek en Jan Renskens. 
De start is om 14.00 uur vanaf Burgemeester van Panhuysbrink te 
Hoog-Keppel op 26 juli, 30 augustus en 27 september. Het is steeds 
weer een verrassingstocht met een koffie/theestop onderweg. U bent 
van harte welkom. Is het een idee om daarnaast groepjes van 6 per-
sonen te vormen om te gaan jeu de boulen op dezelfde startplaats? 
Contact hierover met voorzitter Dick Boschman tel. 0314-381869.

Cursus tai-chi-tao
Er wordt een tweede groep geformeerd en zorg dat u er bij bent door 
u tijdig aan te melden. Na de zomerstop is de eerste les op 18 septem-
ber. Secretariaat, tel. 0314-380232
 
Fitness
Er is een zomerstop en de trainingen starten weer op dinsdag 4, 
woensdag 5 en donderdag 6 september van 10.00 tot 11.00 uur. Kos-
ten € 60,- voor 10 lessen.

Rummicub
Komt u rummicub spelen op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur in 
het Kerkhuis te Hoog-Keppel en in zorgcentrum Hyndendael te Hum-
melo. De kosten 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 bij voorbeeld na een 
ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zitten, dan kunt u uw 
warme, verse maaltijd aan huis laten bezorgen op maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag (of op uw keuzedagen).

Aanmelden tel. 0314-380232 en/of spreek uw boodschap en telefoon-
nummer in.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur is vraagbaak voor ouderen, mantelzorgers en al-
len die vragen hebben rondom de problematiek van ouderen. Ook
voor hen die zich zorgen maken over een oudere en behoefte heb-
ben 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, tel. 06-
10687320.

Vakantieperiode ouderenadviseur is vanaf 23 juli en start op 
20 augustus. Collega neemt waar onder hetzelfde telefoon-
nummer. Vakantie secretarieel medewerkster is vanaf 7 en 
start op 30 augustus. Spreek uw boodschap in en deze wordt 
verwerkt, tel. 0314-380232. En/of gebruik het opgaveformulier.

Welfareochtenden 
De welfarebijeenkomst wordt gehouden in het Hyndendael te Hum-
melo op woensdag 4 juli van 09.30-11.30 uur. Na de zomerstop begin-
nen we op 5 september. Informatie, bestelling en verkoop is tijdens 
deze ochtenden. In de huiskamer van Zorghotel de Gouden Leeuw en 
op maandag, woensdag en vrijdag tijdens de dagopvang Zorgcentrum 
Hoog-Keppel zijn ook artikelen voor verkoop aanwezig. Voor infor-
matie mevrouw Wissink, tel. 0314-381062.

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan. Tel. 0314-380232 of antwoordappa-
raat 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 Panhuys-
brink 1E 6997AA Hoog-Keppel.
Site: www.swdrempthummelokeppel.nl Email: info@swdrempt-
hummelokeppel.nl

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

O......................................................................................................................................................................

O......................................................................................................................................................................

O......................................................................................................................................................................

Heer/mevr: .............................................................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................................................

Postcode/woonplaats: ..................................................................................................................

Tel.: ...............................................................................................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................................

Computercursussen
De gevarieerde cursussen starten in september. Deze bestaan uit de basiscursus, vervolgcursus,fotocursus, email/Internet, onderhoud com-
puterervaring en Excel. U kunt zich vast aanmelden, zie schema.
Plaats: Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. 

nieuw aantal eerst les Laatste les dagdeel starttijd eindtijd prijs per
Pc-beginners 10x 18-sep 20 nov. dinsdag 18.30 20.00 € 60,00 cursus
Pc-beginners 10x 19 sept. 21 nov. Woensdag 18.30 20.00 € 60,00 cursus
Pc-beginners 10x 20 sept. 22 nov. Donderdag 18.30 20.00 € 60,00 cursus
Pc-crea/vervolg  4x 1 nov. 22 nov. Donderdag 20.00 21.30 € 25,00 cursus
Pc-excel  6x 18 sept. 23 okt. Dinsdag 20.00 21.30 € 36,00 cursus
Pc-foto Picasa  6x 19 sept. 24 okt. Woensdag 20.00 21.30 € 36,00 cursus
Pc-foto Picasa  6x 20 sept. 25 okt. Donderdag 20.00 21.30 € 36,00 cursus
Pc-mail/internet  4x 30 okt. 20 nov. Dinsdagag 20.00 21.30 € 25,00 cursus
Pc-onderhoud  4x 31 okt. 21 nov. Woensdag 20.00 21.30 € 25,00 cursus
Inloop pc-middag  ? ? ? dins.middag 14.00 16.00 gratis nvt.
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Brinkhorst 7

7207 BG  Zutphen

Tel. 0575-572020

TOYOTA AURIS 3-DEURS 1.6 VVTI LINEA SOL BUSINESS 12-05-07 14350,00
TOYOTA AURIS 5-DEURS 1.4 VVT-I LINEA SOL 04-07-08 14250,00
TOYOTA AURIS 5-DEURS 1.6 VVT-I DYNAMIC 25-08-08 16450,00
TOYOTA AURIS 5-DEURS 1.4 VVTI LINEA TERRA 08-04-08 12950,00
TOYOTA AURIS 5-DEURS AUTOMAAT 1.6 VVT-I MM-T ASPIRATION 03-02-09 15950,00
TOYOTA AVENSIS SEDAN 1.8 VVTI LINEA LUNA 15-02-08 16250,00
TOYOTA AVENSIS VERSO 5 PERS. 2.0 D4D LUNA 23-05-03 3950,00
TOYOTA AVENSIS VERSO 6 PERS. 2.0 VVTI LINEA SOL 24-02-06 11950,00
TOYOTA AYGO HATCHBACK 3-DEURS 1.0 VVTI ACCESS 20-05-08 6950,00
TOYOTA AYGO HATCHBACK 3-DEURS 1.0 VVTI ACCESS 09-06-07 6850,00
TOYOTA AYGO HATCHBACK 5 DEURS 1.0 VVT-I PLUS 02-05-08 7150,00
TOYOTA AYGO HATCHBACK 5 DEURS 1.0 VVT-I SPORT AC 21-05-08 6950,00
TOYOTA AYGO HATCHBACK 5 DEURS 1.0 VVT-I PLUS 27-07-07 6950,00
TOYOTA AYGO HATCHBACK 5 DEURS 1.0 VVT-I ASPIRATION GREEN MM 04-01-10 9950,00
TOYOTA AYGO HATCHBACK 5 DEURS 1.0 VVT-I AUTOMAAT SPORT AC 02-02-06 6250,00
TOYOTA AYGO HATCHBACK 5 DEURS 1.0 VVT-I ASPIRATION RED 10-06-10 9.950,00
TOYOTA COROLLA HATCHBACK 5-DEURS 1.6 VVTI LINEA SOL 21-03-03 6950,00
TOYOTA COROLLA HATCHBACK 5-DEURS 1.6 VVTI L.TERRA COMFORT 15-10-04 8950,00
TOYOTA IQ 1.0 VVT-I ASPIRATION 20-07-09 9950,00
TOYOTA LAND CRUISER 120 SERIES 5-DEURS 3.0 D4D AUTOMAAT VX 03-03-06 25950,00
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVTI COMFORT 04-05-05 9950,00
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVTI BUSINESS 16-03-05 8750,00
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVT-I COMFORT 20-06-07 11950,00
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVTI COMFORT 05-04-06 10950,00
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVTI COMFORT 19-08-04 7950,00
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5VVTI TECH + LEER 30-05-07 13950,00
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVTI TECH EDITION 09-01-06 12950,00
TOYOTA RAV4 HARD TOP 5D 2.0 VVT-I SOL 12-05-07 17250,00
TOYOTA RAV4 5-DEURS 2.0 VVT-I 4WD EXECUTIVE 17-03-06 16950,00
TOYOTA RAV4 VAN 2.0 D4D 4WD LINEA SOL 07-03-03 6950,00
TOYOTA VERSO 5-PERSOONS 1.6 VVT-I LINEA TERRA 02-01-07 12750,00
TOYOTA YARIS 3-DEURS 1.3 VVTI LINEA SOL 27-04-07 8600,00
TOYOTA YARIS 3-DEURS 1.0 VVTI ACCESS AC 23-07-09 8950,00
TOYOTA YARIS 5-DEURS HATCHBACK 5D 1.3 VVT-I COOL 11-07-08 10350,00
TOYOTA YARIS 5-DEURS 1.3 VVTI LINEA SOL 23-08-07 9750,00
TOYOTA YARIS 5-DEURS 1.3 VVT-I S-LINE 08-02-08 10650,00
TOYOTA YARIS VERSO 1.5 VVTI LINEA SOL 05-06-01 5950,00

ROVER 25 CLASSIC 1.4 16V 3DRS 28-06-01 3950,00
ROVER 25 1.4 16V 3DRS COMFORT 03-04-03 4925,00 
ROVER 25 AUTOMAAT 1.6 CVT CLASSIC 5DRS 11-07-03 4925,00
ROVER 414 16V I 5DRS 08-02-00 2940,00
ROVER 416 OXFORD 5DRS 29-05-99 4450,00
ROVER 45 1.6 16V CLASSIC 5DRS 01-11-01 4945,00
ROVER 45 1.6 16V CLUB 5DRS 14-04-00 3745,00
ROVER 45 1.6 16V CLUB 5DRS 18-09-03 5745,00
ROVER 45 1.6 16V CLUB 4DRS 02-08-01 4945,00
ROVER 45 1.8 16V CLUB 4DRS 18-11-04 7545,00
ROVER 45 1.8 16V CLUB 5DEURS 26-11-04 6545,00
ROVER 45 AUTOMAAT 2.0 V6 CLUB 4 DRS 28-02-03 7945,00
ROVER 45 AUTOMAAT 1.8 CVT 5DRS CLUB 31-01-03 5845,00
ROVER 45 AUTOMAAT 1.8 CVT STERLING 4 DRS 16-01-01 3945,00
ROVER 75 1.8 88KW CLUB 19-12-01 5950,00
ROVER 75 AUTOMAAT 2.0 V6 CLUB 17-04-03 9975,00
ROVER 75 TOURER 2.0 CDT CLUB 11-06-02 7975,00
LANDROVER DISCOVERY II 2.5 TD5 S AUTOMAAT 10-01-02 9950.00
MG F 1.8 16V 22-05-97 5250,00
MG F + HARDTOP 1.8-16V 13-06-98 5950,00
MINI ONE PEPPER 1.4 MPI 30-05-08 12950,00
CHRYSLER GRAND VOYAGER 6PERS 3.3 V6 AUTOMAAT SE 08-01-03 4950,00
CITROEN C4 BERLINE PRESTIGE 1.6 HDI 5 DEURS 25-10-05 5000,00
DAIHATSU SIRION II GT AUTOMAAT 01-05-10 10250,00
HONDA ACCORD 2.0 16V STATION SPORT 22-01-07 15950,00
KIA PICANTO 1.0 COMFORT/STYLE/EXTERIOR PACK 5-DEURS 02-08-11 11250,00
KIA SPORTAGE 2.0 COMFORT 16-04-07 12000,00
KIA PICANTO 1.0 EX AIRCO 5S 13-01-06 5250,00
MAZDA 2 1.3 HP 63 KW 5 DEURS TOURING 15-02-08 10000,00
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK 5DRS 1.8 INSTYLE 08-09-08 13750,00
NISSAN PIXO 5DRS 1.0 ACENTA +AC+LM VELGEN 10-11-09 7000,00
PEUGEOT 206 CC CABRIO/COUPE 1.6 80KW 01-05-03 5250,00
PEUGEOT 107 1.0 XS 5DRS 15-08-07 6650,00
SAAB 900 2.5 V6 LIMITED CABRIO 26-08-94 5450,00
SKODA FABIA 1.4 16V COMBI 20-01-09 10000,00
AUDI A6 SEDAN 2.4 PROLINE AUTOMAAT 01-09-04 11950,00
BMW 325 CABRIO M LOOK 13-09-93 4500,00
BMW 5-SERIE TOURING 530D AUTOMAAT 19-05-00 4500,00
JAGUAR S TYPE EXECUTIVE 2.7 D V6 AUTOMAAT 09-07-04 16950,00
SAAB 9 3 1.9 TID SPORT SEDAN 26-05-06 7950,00

Occasion Bouwjaar Jubileumprijs Occasion Bouwjaar Jubileumprijs

Toyota RAV 4 
Executive
2.0 Vvt-i 4WD, Charcoal Grey, 

89.600 km, mrt-06

nu € 16.950

Mini One Pepper
1.4 Mpi, Old English White, 

121.800 km, mei-08

nu € 12.950

Jaguar S-type 
2.7 V6 Diesel Automaat, Slate 

Grey Metallic, 169.000 km, jul-04

nu € 16.950

Jubileumprijzen – 50 jaar Automobielbedrijf Nijendijk 1962-2012!
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H E N G E L O 

BONUSaanbiedingen

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur



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).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

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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Vervolg raadvergadering 
perspectiefnota 2013 - 2016
Op 21 en 28 juni jl. vergaderde de gemeenteraad 
over de perspectiefnota 2013 - 2016. De pers-
pectiefnota bevat de uitkomsten van het traject 
Toekomstbestendig Bronckhorst (TBB). De raad 
stemde in met de uitgangspunten, waarmee de 
basis is gelegd voor de komende jaren (voor: 
CDA, VVD en D66, tegen: PvdA, GroenLinks, GBB). 
Op 21 juni werden de Algemene visie en de thema’s 
Zorg en welzijn, Maatschappelijke accommodaties 
en Kindvoorzieningen behandeld. 
Op 28 juni jl. kwamen de thema’s Ruimte, Economie 
en Dienstverlening aan de orde. 

TBB-voorstellen

Thema Ruimte

Het college stelt de raad voor om nog slechts een 

akkoord met de voorstellen binnen dit thema, met 

en PvdA om de natuur- en milieueducatie voort te 

en gekleurde vakken in wegen. Het amendement 
-

steun van de raad, evenals een amendement van 

niveau te houden. Andere amendementen voor 

van o.a. plattelandsontwikkeling, groen en wegen, 

Thema Economie

-

beperkter budget, door de personele kosten te 
-

nemers te leggen, heeft de gemeente een rol in het 

-

werkingsverbanden voor recreatie en toerisme te 
beëindigen het niet haalden.

Thema Dienstverlening

en handhaving geldt steeds meer dat inwoners en 

voor om elke taak te toetsen om te beoordelen of 

wel dat de klant centraal staat. Een amendement 

te behouden werd aangenomen. Een amendement 
-

gemeente binnen regionale samenwerking voor 

verenigingen met een tekort aan speelvelden 
volgens de norm 2011 te faciliteren in de vorm 

tweede helft van 2014 met een evaluatie te komen 
over de gevolgen van het laten vervallen van 

-

reparatie van de subsidieregeling haalde het niet 

Burgemeester Aalderink sloot de vergadering 
over de Perspectiefnota af door alle betrokken 
inwoners en ambtenaren te bedanken voor de 

Reguliere raadsvergadering 28 juni 2012
Na het vaststellen van de 
kaders voor Toekomstbe-
stendig Bronckhorst (TBB) 
volgde de reguliere verga-
dering van de gemeente-

begon met de benoeming 
van het commissielid 

heer Y. Klein Braskamp, 
die de de fractie van GBB 

Verder is o.a. gesproken over:

Hummelo

raadsvergadering van september

Hummelo en Keppel

bestemmingsplannen stelde de raad met algemene 
stemmen het bestemmingsplan Buitengebied 

-

 de Emmerweg 12 in Steenderen haalde het niet 

gemeente Bronckhorst en bijstorting in het 
gemeentelijk startersfonds

te maken voor starters, wordt een bedrag van 

ook woningen verkocht door de woningcorporatie 
voor een starterslening in aanmerking komen. 

voor een afgebakend deel van de programma-
begroting, waarmee de raad beter in staat wordt 

de evaluatie van de Jongerendebatten Bronckhorst 
en geeft het toernooi een structureel karakter 

Recreatieschap Achterhoek en Liemers
-

Regio Achterhoek

Nota Bodembeheer, die borg staan voor een 
 uniform en transparant beleid binnen de regio 

Achterhoek, vast. Hiermee stimuleren we her-
gebruik van grond en geven we regionaal invulling 

personen Bronckhorst (BRP)

vervangt de oude verordening GBA 

Achterhoek

belangen van de deelnemende gemeenten te 
 behartigen op taakvelden die door de gemeente-

werd vastgesteld op € 5,45 per inwoner.

naar www.bronckhorst.nl 
of scan de QR-code

De eerstvolgende gemeente-
raadsvergadering is op 6 september a.s.

Uit de raad



Het centrum van Vorden krijgt een nieuw jasje, 
om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst 
een dorp blijft waar het fijn wonen is met goede, 
gemakkelijk en veilig bereikbare voorzieningen 
voor inwoners en bezoekers. De gemeente zocht 
met betrokken partijen naar een inrichting die 
aansluit bij de wensen van de gebruikers van het 
centrumgebied en de Vordense ondernemers. 
Na diverse reacties op het ontwerp past zij de 
plannen nu gedeeltelijk aan.

Samen met inwoners en organisaties (zoals de 
Vordense ondernemersvereniging, Leefbaar-
heid Vorden, het kerkbestuur en Bomenbelang) 
maakte de gemeente in 2011 plannen voor de 
herinrichting van het centrum. Onderdeel van 
de herinrichting was de kap en herplaatsing van 
een aantal bomen. Na ontvangst van een aantal 
bezwaarschriften en een handtekeningenactie 
voor behoud van de bomen, ging de gemeente 
opnieuw in gesprek met de betrokken partijen 
en Vordense ondernemers, deed aanvullend 
bomenonderzoek en bekeek alternatieve oplos-
singen. Vervolgens besloot de gemeente het 
ontwerp van de herinrichting op onderdelen 
aan te passen:

op het grasveld voor de kerk

Burg. Galeestraat

Raadhuisstraat

de Noordkant van de Bleek (P-plaats Aldi)

aan de zuidkant van De Bleek

aan de Zutphenseweg

Meer bomen in centrum
De zuileiken aan de Zutphenseweg worden ver-
plant en in overleg met Bomenstichting Achter-

groenstructuur met inheemse bomen in het 

lindes geplaatst van een goede omvang en met 

centrum krijgt hierdoor een toekomstbesten- 

deel van de platanen te verwijderen. Een aantal 
platanen blijft als solitaire bomengroep staan. 
Uiteindelijk komen er meer bomen met een 
goede ondergrondse groeivoorziening in het 
centrum dan nu het geval is. 

Blauwe zone
De gemeente past de begrenzing van de blauwe 
zone in het centrum aan. Binnen een blauwe zone 

willen we langparkeerders weren uit het centrum, 
waardoor er parkeerplaatsen beschikbaar blijven 
voor kortparkerende klanten van de ondernemers 
in het centrum. Naar aanleiding van bezwaren 
wordt de Komvonderlaan uit de begrenzing ge-
houden. De effecten van de blauwe zone worden 
na ingebruikname geëvalueerd. 

Planning
Naar verwachting kan in het najaar 2012 de 
eerste schop de grond in. De mogelijke verplaat-

voorlopig niet in de uitvoering meegenomen. 
De herinrichting vindt gefaseerd plaats met een 
geplande afronding in 2013. Nadere informatie 
over de uitvoering volgt in het najaar.

Informatiecentrum Dorpsstraat 1 Vorden

van Vorden, wilt u de kaarten bekijken of uw 
mening geven? Dan bent u van harte welkom 
op de Dorpsstraat 1 in Vorden, op afspraak via 
tel. (0575) 75 02 50.

Gemeente Bronckhorst past plannen 
Vorden centrum aan

De herinrichting van de openbare ruimte in 
het centrum van Vorden heeft verschillende 
verkeersmaatregelen tot gevolg waar ver-
keersbesluiten voor moeten worden genomen. 
Voordat wij deze besluiten nemen liggen ze 
voor u, gedurende vier weken, ter inzage. 

U kunt onderstaande besluiten en de daarbij 

bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

De verkeersbesluiten die ter inzage liggen zijn:

 50 meter voor en na het te realiseren milieu-
parkje op de aan te leggen parkeerplaats

Kerkstraat van Vorden in oostelijke richting 
vanaf huisnummer 1 tot aan huisnummer 9 
en in westelijke richting vanaf huisnummer 15 
tot aan huisnummer 9 en verder in zuidelijke 
richting tot aan de kruising met de Dorpsstraat

breiden met een deel van de Zutphenseweg 
ten noordwesten van de kruising Zutphen-
seweg, de Boonk, Dr. Lulofsweg tot aan de 
Dorpsstraat en de gehele Dorpsstraat

Diverse verkeersbesluiten centrum Vorden

De zomer is in aantocht. Dat bete-
kent vakantie, kermissen en andere 
evenementen. Voor kinderen zijn 
dat momenten waar ze eerder in de 
verleiding kunnen komen om eens 
lekker uit hun dak te gaan. Roken, 
blowen, biertje… dat hoort er op 
die leeftijd allemaal bij? Nee, toch? 
Als ouder wil je natuurlijk niet dat 
je kind al op jonge leeftijd met deze 
middelen in aanraking komt. 

Onderzoek
Kinderen blijken tussen de 12 en 

roken en drinken. En als zij 15 jaar 
zijn, steekt 31% regelmatig een 
sigaret op, drinkt 60% regelmatig 
alcohol en blowt 10% van de jonge-
ren. Daar kun je als ouders iets aan 
doen. Dat er nog veel te winnen is, 
laat onderzoek zien. 61% van de 
ouders zegt dat hun kind zeker 
geen alcohol mag drinken. Slechts 
35% van de jongeren geeft aan dat 
ouders die regel ook écht toepas-
sen. Van de ouders vindt 77% het 
niet goed dat hun kind rookt. 

hun ouders die regel ook inderdaad 
hanteren.

Campagne
Blijkbaar beleven veel ouders 
gesprekken over roken, drinken en blowen 
anders dan de kinderen zelf. De landelijke 

tegen roken, drinken en blowen?’ geeft ouders 
advies hoe roken, drinken en blowen door hun 
kinderen te voorkomen. Wij ondersteunen als 
gemeente deze campagne en hebben naar de 
ouders van 12-jarigen een brief en brochure 
gestuurd om de zeer belangrijke rol van ou-
ders in het terug-dringen van alcoholgebruik 
onder jongeren te benadrukken.  

Duidelijk gesprek
Praat met je kind over middelengebruik voordat 
het hiermee experimenteert, stel duidelijke 
regels en help je kind om nee te zeggen. Met 
de zomervakantie voor de deur, is het zaak 
om dit tijdig te doen. Dan weten kinderen waar 
ze aan toe zijn. 

Kijk op www.hoepakjijdataan.nl voor concrete 
tips en een videofilmpje over hoe ouders een 
goed gesprek hierover met hun kind kunnen 
voeren. Of vraag de folder aan via 
minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl

Lang leve de ‘alco-lol’ tijdens de zomervakantie?
Nee, toch? Daar kun je als ouders iets aan doen!

de wethouders Mulderije, Seesing, Spekschoor of 
Steffens, dan kunt u hiervoor een afspraak met één 
van hen maken, maar het kan ook op een modernere 
manier: via het twitterspreekuur! Iedere dinsdag 
(tussen de middag) houden, om de beurt, de burge-
meester en de wethouders tussen 12.30 en 13.00 uur 
een twitterspreekuur om vragen te beantwoorden 
die over de gemeente of specifiek over hun 
vakgebied gaan. We kondigen dit steeds aan via 
onze twitteraccount (@gem_bronckhorst) en 
zo nu en dan op de gemeentepagina’s in Contact en 
www.bronckhorst.nl. Nog een reden om ons te volgen 
via twitter! Stel uw vraag via #vraagbronckhorst. 

We gaan dan graag met u 
in twittergesprek!

Twitterspreekuur met b en w  
Stel b en w vragen via twitter iedere dinsdag tussen 
12.30 en 13.00 uur!

Bouwkavels collectief particulier opdrachtgeverschap in Hummelo
De gemeente Bronckhorst verloot 6 bouwkavels voor starterswoningen 
aan de Beatrixlaan en 2 bouwkavels aan de Keppelseweg in Hummelo. 
U bent vrij in keuze van architect of aannemer. De starterswoningen komen 
tot stand met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 
De twee andere kavels zijn voor particulier opdrachtgeverschap.



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) 

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Verleende vergunningen

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Inspraak bestemmingsplan ‘Kleine Kernen 2’

Inspraakreactie indienen?

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Dorado Beach’

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Vastgesteld Exploitatieplan Dorado Beach

 

 
U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Wegwerkzaamheden

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

50% KORTING 
OP ALLE RESTANTEN

MAC BROEKEN

Dorpsstraat 12
7251 BB Vorden

0575-551393
7201 EE Zutphen
0575-519526

Op alle voorradige RACE & ATB fietsen 

15% Korting
* actie is geldig op alle 2012 modellen, in de maand juli & augustus 2012

* 

Maandaanbieding JULI
15% korting
op Luxaflex
25 mm Horizontale

jaloezieën*

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 * Vraag naar de voorwaarden

Muziekschool Oost -Gelderland  Bizetlaan 1, 7002 LV Doetinchem 
telefoon (0314) 34 01 55 info@muziekschoolog.nl www.muziekschooloostgelderland.nl

Vestigingen in Doetinchem, ‘s-Heerenberg, Ulft en Vorden

de muziekschool 
voor iedereen
Maak je dromen waar op 
Muziekschool Oost-
Gelderland
 
Muziekschool Oost-
Gelderland heeft een 
 uitgebreid aanbod van 
cursussen, opleidingen en 
 samenspelmogelijk heden 
in bands, ensemble’s en 
orkesten. In ’s-Heerenberg 
is er tevens een uitgebreid 
aanbod dans, van 
peuterdans tot jazzdans.
 

kleinsten; van 0 tot 7 jaar

Vorming; vanaf 7, 8 jaar 

tienerkoor

onderwijs voor alle 
leeftijden 

volwassenen

conservatorium

voor verstandelijk 
gehandicapten

 en ensembles

 volwassenen

Nu ook 

in Vorden

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!
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Dinsdag 3 juli 
VIERAKKER 

Midden in de prachtige natuur van het landgoed Suideras ligt de 
Vierakkerse St. Willibrorduskerk. Als u wilt weten hoe een 19e 
eeuwse neogotische kerk er uit heeft gezien, dan moet u echt 
naar Vierakker komen! Van mei tot half september: dinsdag- en 
donderdag van 13.30 tot 16.00 uur. Sowieso is het indrukwek-
kende interieur van de prachtige St.Willibrorduskerk dagelijks 
te bewonderen. Vanuit het voorportaal werpt u een blik naar 
binnen. Met een muntstuk licht het hoofdaltaar aan. Dagelijks 
van 10.00 uur tot 16.00 uur. info: St.Willibrordus in Vierakker, 
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE VIERAKKER, (0575) 44 12 86, 
info@demooistekerk.nl, http://www.demooistekerk.nl
tot donderdag 13 september, ma: gesloten di: 13:30-16:00 uur 
wo: gesloten do: 13:30 - 16:00 uur vr-zo: gesloten

VORDEN 

Ter afsluiting van het seizoen geeft Chr. Muziekvereniging Sur-
sum Corda dit Zomeravondconcert op het plantsoen voor de 
Hervormde Kerk. Dit zal het laatste concert zijn dat Sursum 
Corda zal geven. Na bijna 82 jaar zal de vereniging ophouden 
te bestaan. Samen met zustervereniging Concordia wordt hard 
gewerkt aan een nieuwe fusievereniging. Na de zomervakantie 
gaan beide verenigingen verder als Harmonie Vorden. Bij slecht 
weer zal het concert worden gehouden in het Dorpscentrum 
aan de Raadhuisstraat.
info: Zomeravondconcert - Vorden, Dorpsstraat, 7251 BC VOR-
DEN, info@sursumcorda-vorden.nl, http://www.sursumcorda-
vorden.nl/
dinsdag 3 juli 2012, 19:30 uur

DREMPT 

In de maanden juli en augustus iedere woensdagmiddag een 
rondleiding in de wijngaard. Van te voren aanmelden!
info: Wijnboerderij B&B ‘t Heekenbroek, Tellingstraat 7, 
6996 DZ DREMPT, (0314) 38 19 88, heekenbroek@xs4all.nl, 
http://www.heekenbroek.nl

HENGELO GLD 

De Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk organiseren voor 
de derde keer ‘In d’n Tweeduuster’. Een sfeervolle en gezellige 
avond in de prachtige tuin van Hofstraat 5 in Hengelo Gld. De 
beide vorige Tweeduuster-avonden waren een groot succes. Er 
worden nieuwe verhalen voorgelezen van verschillende Achter-
hoekse schrijvers, natuurlijk in Achterhoeks dialect. De Vrien-
den van de Hengelose Remigiuskerk heten iedereen van harte 
welkom op deze bijzondere avond! Bij onverhoopt slecht weer 
zal de avond worden gehouden in de Remigiuskerk. info: Hof-
straat 5, 7255 CH HENGELO GLD, 
www.protestantsegemeentehengelogld.nl
woensdag 4 juli 2012, 19:30 uur

DOESBURG „3 DOETINCHEM

Elke woensdag- en zaterdagmorgen tuft de ‘Knapzak’ over de 

Oude-IJssel van Doesburg naar Doetinchem en weer terug. 
En u kunt mee..... De Knapzakvaart kunt u reserveren bij de 
VVV Bronckhorst ‘Winkel’ in Vorden. Daar kunt u ook meer 
info krijgen over de vaartijden en tarieven. info: Knapzakvaart, 
Kerkstraat 1b, 7251 bc VORDEN, (0575) 55 32 22, 
info@vvvbronckhorst.nl, http://www.vvvbronckhorst.nl

VORDEN

Onder leiding van een ervaren gids fiets u rond Vorden en ge-
niet u van de verhalen. De tocht is incl. consumptie onderweg. 
Meer info bij VVV Winkel in Vorden.
info: Kerkstraat 1b, 7251 BC VORDEN, (0575) 55 32 22, info@
vvvbronckhorst.nl, http://www.vvvbronckhorst.nl/zien_en_
doen/fietsen/achtkastelentochtfietsen_met_een_vvv_gids/

Gezellige avonden met veel afwisseling. 4 juli: Arie van Cuijk 
(cabaret), duo ‘Buitengewoon’ (Anja den Bakker, zang met pi-
anist Eelco Schuijl), Jaap Dirkse (zang met pianist Wolfram 
Reisiger), Josée van der Staak (zang en voordracht met pianiste 
Marianne Weenink) info: Theater onder de Molen, Lindeseweg 
29, 7251 NJ VORDEN, http://www.tom-vorden.nl

BAAK 

De St. Martinuskerk is in de zomermaanden elke donderdag-
middag geopend voor bezichtiging. Tijdens de openstellingen: 
expositie van o.a. dierportretten in olieverf en pastel van José 
Spiek. (tevens demonstraties werken met pastel).
info: St. Martinuskerk Baak, Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak. 
http://www.12apostelen.nl/uw-eigen-kerk/baak---h-martinus
do: 13:30 - 17:30 uur 

VIERAKKER 

VORDEN 

Rondleiding op donderdag door de prachtige Tuinen van de 
Wiersse. Vertrek om 10.30 uur bij het ijzeren hek op de Wierse-
rallee. Dankzij de gevarieerde vormgeving is het in alle jaargetij-
den de moeite waard om de Wiersse te bezoeken, want in elk sei-
zoen is de tuin verrassend anders. Meer info: www.dewiersse.nl 
info: Open dagen De Wiersse., Wiersserallee, 7251 LH VORDEN, 
(0573) 45 14 09, http://www.dewiersse.nl

5 juli Kristine Adamaite orgel en Artis Simanis saxofoon (Riga). 
Aanvang: 15.30 uur. De toegang is gratis. info: Dorpskerk. 
Toeristenconcerten., Dorpsstraat, 7251 BC VORDEN

Iedere vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur is 
wijngaard de Oogsthoek geopend voor informatie over de drui-
venteelt. info: Wijngaard De Oogsthoek, Nijmansedijk 9A, 7021 
JB ZELHEM, (06) 40 94 37 77, (0314) 62 27 10, 
info@wijngaarddeoogsthoek.nl

Gezellig zomeravond concert van muziekvereniging Union op 
de markt in Zelhem.info: Zomeravondconcert Union, Markt, 
7021 AA ZELHEM, http://www.unionzelhem.nl
vrijdag 6 juli 2012, 19:00 uur

7 juli 
VORDEN 

Vorden is elk weekend geopend voor bezichtiging. Ook op ove-
rige dagen is het kasteel vaak geopend. Belt u even van te voren 
als u zeker wilt zijn. info: Bezichtigen Kasteel Vorden. , De Hor-
sterkamp 8, 7251 AZ VORDEN, (0575)-550684, info@kasteelvor-
den.nl, http://www.kasteelvorden.nl

Rondleiding op de eerste zaterdag van de maand door de prach-
tige Tuinen van de Wiersse. Vertrek om 10.30 uur bij het ijzeren 
hek op de Wierserallee. Dankzij de gevarieerde vormgeving is 
het in alle jaargetijden de moeite waard om de Wiersse te bezoe-
ken, want in elk seizoen is de tuin verrassend anders. Meer info 
op www.dewiersse.nl. info: Open dagen De Wiersse., Wiersseral-
lee, 7251 LH VORDEN, (0573) 45 14 09, http://www.dewiersse.nl

Live muziek bij Het Klavier in Vorden. De toegang is gratis. Jack 
van Dodewaard speelt op 7 juli pianowerken en improvisaties 
van eigen makelij en Rita Boshart zingt liedjes uit haar geva-
rieerde repertoire. info: Ambachtsweg 2b, 7251 KW VORDEN, 
(0575) 55 07 56. zaterdag 7 juli 2012, 15:30 - 16:30 uur 

DOESBURG „3 DOESBURG

Feest bij “de Groes”, Partyrock is in the house tonight!
info: Eetcafé De Groes, Stationsstraat 2, 7021 CK ZELHEM, 
(0314) 62 00 20, eetcafe@degroes.nl, http://www.degroes.nl

Zomervakantieweek met Christian Tan
Christian Tan geeft deze vakantieweek bijna dagelijks een Bij-
belstudie. Verder Praiseavond, talentenjacht, kinderclub, kidsp-
raise, sport, film en nog veel meer...
info: Vakantiepark/Conferentieoord De Betteld, Aaltenseweg 11, 
7021 HR ZELHEM, (0314) 62 72 00, http://www.betteld.nl
zaterdag 7 juli 2012 t/m zaterdag 14 juli 2012 ma-zo: geopend

VORDEN 

Wederom het Zelhem Open darttoernooi. Dit gezelligheidstoer-
nooi wordt dit jaar gehouden op zondag 8 juli. De wedstrijdlei-
ding is in handen van Henk en Stien Krol. Alle informatie om-
trent het Zelhem Open vind je op de website www.zelhemopen.
nl Inschrijving kan vanaf heden ook via bovengenoemde site. 
info: Café-Zaal De Mallemolen, Dr Grashuisstraat 3, 7021 CL ZEL-
HEM, http://www.zelhemopen.nl. zondag 8 juli 2012, 11:00 uur

Deze kalender bevat een selectie van evenementen in de gemeente 
Bronckhorst en is gemaakt op woensdag 27 juni. ©VVV Bronckhorst. 

Alle rechten voorbehouden. De gegevens uit deze kalender mogen niet ten 
behoeve van reclamedoeleinden gebruikt worden, zonder voorafgaande 
toestemming van de uitgever. De uitgever is voorts niet aansprakelijk voor 
schade die het mogelijk gevolg zou kunnen zijn van verkeerde gegevens.

Vrijdagavond 22 juni gingen we van 
start met een vossenjacht voor alle 
jeugdige leden en vrijwilligers. De 
zestig jeugdleden werden verdeeld in 
zes groepen met begeleiding van een 
ouder. Het doel van de avond was: 
zoek de veertien vossen verstopt in 
het centrum van Hengelo en vorm 
daarna het juiste antwoord. Het en-
thousiasme straalde van de kinde-
ren af; ze stormden naar buiten om 
alle vossen op te sporen. De vossen 
waren al snel gevonden; de zwevers, 
de appel, de indiaan, de wortel, het 
konijn, de Kerstman en anderen. 
De groep van de jongens en de jong-

ste deelnemers werden uitgeroepen 
tot winnaar van de vossenjacht. Het 
winnende antwoord was: gymnas-
tiek = top! Daarna bleef het nog lang 
onrustig rondom de gymzaal aan de 
Leliestraat, verstoppertje in het don-
ker was het meest populaire spel. Wij 
bedanken Albert Heijn Wansink en 
Kuipers Bloemen- Groenten- en Fruit-
handel voor het sponsoren van de vos-
senjacht. Ook alle vossen bedankt!
De avond was nog lang niet voorbij; 
de overnachting mocht doorgaan. In 
totaal bleven er 35 jeugdleden slapen 
in de gymzaal. Veel kinderen die niet 
bleven slapen gingen beteuterd naar 

huis. Nu wilden zij ook wel. Met zijn 
allen in de grote gymzaal, tot diep in 
de nacht waren we nog wakker. Uit-
eindelijk werd toch iedereen een beet-
je moe en was het voor een paar uur 
stil. De zon scheen al weer vroeg door 
de grote ramen naar binnen, om half 
zes ’s ochtends was het al weer gezel-
lig onrustig in de gymzaal. Na een 
nacht slecht slapen is het van belang 
te starten met een goed ontbijt. Plus 
Eland verzorgde zaterdagmorgen het 
ontbijt. De bruine boterhammen wer-
den dik belegd met hagelslag en kaas 
en zorgden weer voor genoeg energie 
voor het sponsorspringen! 
Om half tien was de gymzaal com-
pleet omgebouwd tot springhal. Bui-
ten op het schoolplein lag de tum-
blingbaan. De 47 jeugdige leden wer-
den in zes groepen verdeeld. Daarbij 

hadden wij een sprongbegeleider en 
een teller. Elke groepje sprong op drie 
toestellen gedurende tien minuten. 
De teller hield bij hoeveel sprongen 
elk jeugdlid maakte.
Het werd een groot succes, iedereen 
sprong zich naar de top en er waren 
veel toeschouwers. Rita Oldenhave 
verzorgde de muzikale begeleiding bij 
het springfestijn. 
Elke springer had sponsoren gezocht 
die een bedrag per sprong of een to-
taal bedrag wilden inzetten. Het doel 
van deze springactie was: Springen 
voor een springtramp! Dit toestel is 
bij wedstrijden vanaf volgend jaar 
verplicht. 
Het sponsorspringen werd uiteinde-
lijk een groot succes met veel lof voor 
de organisatie, begeleiding maar ook 
aan alle springers zelf! Lianne Groot 
Roessink maakte in totaal 854 spron-
gen en werd daarmee springkampi-
oen bij Achilles. De financiële admi-
nistratie was inmiddels druk met het 

uitrekenen van de binnengekomen 
sponsorbedragen.
Om 12.00 uur was het einde van de
seizoensafsluiting een feit! Het was
een geweldige tweedaagse met veel ge-
zelligheid en activiteit. De deelnemers
werden bedankt met een ijsje en een
springdiploma. Toen was het tijd voor
de belangrijke onthulling, de tussen-
stand qua sponsorgelden. Alle jeugd-
leden hebben ongeveer 1.100 euro bij
elkaar gesprongen. Dit is een fantasti-
sche uitslag en de springtramp gaat er
komen! Binnenkort kun je de foto’s
bekijken op www.achilles-hengelo.nl 
of alvast op Achterhoekfoto.nl 
Gymnastiekvereniging Achilles be-
dankt al haar sponsoren, vossen,
vrijwilligers, de organisatie, alle toe-
schouwers en als aller belangrijkste
haar springtoppers! Verder wensen 
wij iedereen een zonnige vakantie toe
en we zien jullie na de zomervakantie
in ons nieuwe onderkomen sporthal
de Kamp.
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U wilt een dakkapel, serre, kozijnen, aanbouw of een verbouwing??

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

 Kennisgeving
Voorbereidingsbesluit hoogspanningsverbinding Doetinchem – Wesel 380 kV

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (hierna: EL&I) en de Minister 

van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) bereiden een (rijks)inpassingsplan voor. 

In dat inpassingsplan zal het tracé van hoogspanningsverbinding Doetinchem – Wesel 380 kV 

op Nederlands grondgebied worden vastgelegd. De Ministers van EL&I en IenM hebben onlangs 

voor dit project een voorbereidingsbesluit genomen. In dit besluit geven de Ministers aan voor 

welk gebied zij voornemens zijn een inpassingsplan voor het tracé van de 380 kV-verbinding 

Doetinchem – Wesel voor te bereiden. 

Als gemeenten een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen of 

voor overige werken en werkzaamheden, die op dit gebied betrekking heeft , dan moet bij 

het behandelen van die aanvraag rekening worden gehouden met dit voorbereidingsbesluit. 

Dat kan betekenen dat de aanvraag moet worden aangehouden. Om te voorkomen dat 

het gebied minder geschikt wordt voor het project kunnen sommige nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen bovendien alleen nog maar plaatsvinden nadat hiervoor een specifi eke 

omgevingsvergunning is verleend. Het precieze gebied waarvoor deze beperking geldt, 

is aangegeven op de kaart bij het voorbereidingsbesluit.

Besluit en kaart liggen met ingang van vrijdag 6 juli tot en met donderdag 4 oktober 2012 

tijdens reguliere openingstijden ter inzage bij de volgende locaties:

- Ministerie van EL&I, Informatiecentrum, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag, T (070) 379 89 11;

- Gemeentehuis Doetinchem, Raadhuisstraat 2 te Doetinchem, T (0314) 377 377;

- Gemeentehuis Oude IJsselstreek, Staringstraat 25 te Gendringen, T (0315) 292 292;

- Gemeentehuis Montferland, Raadhuisstraat 14 te Didam, T (0316) 291 391;

- Gemeentehuis Bronckhorst, Elderinkweg 2 te Hengelo, T (0575) 750 250;

- Gemeentehuis Isselburg, Minervastraße 12 te Isselburg, Duitsland, T (02874) 911-0;

- Gemeentehuis Rees, Markt 1 te Rees, Duitsland, T (02851) 51-0;

- Bezirksregierung Münster, Domplatz 1-3 te Münster, Duitsland, T (0251) 411-0.

Het voorbereidingsbesluit is ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en 

tevens beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl. 

Het is op grond van wett elijke bepalingen niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit 

bezwaar te maken of beroep in te stellen. 

Inloopavonden
Naar aanleiding van de publicatie van het voorbereidingsbesluit worden er eind september 2012 

twee inloopavonden georganiseerd. De defi nitieve data worden te zijner tijd gepubliceerd 

in de Staatscourant, de regionale en lokale bladen en op de website van Bureau Energieprojecten.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Bureau Energieprojecten

(www.bureau-energieprojecten.nl). U kunt ook contact opnemen met Bureau Energieprojecten, 

T (070) 379 89 79.

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken, 
want sommige klussen laat je alleen over 
aan Vakmensen!

Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

Gotink beschikt over een prachtige show-

room waar u zich uitstekend kunt laten voor-

lichten. Als totaalinstallateur kunnen we u 

daarnaast helpen bij de complete inricht-

ing van uw badkamer naar uw wensen: van 

schetsontwerp tot montage.

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE DOUCHE

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

NU 20 % KORTING OP AL ONZE DOUCHEKABINE’S 

Showroom modellen
nu tot wel 50%

 korting

Kom eens langs en geniet bij ons op Kasteel Vorden gelegen in het 
typische mooie weide -en boslandschap van de Achterhoek!

Dwaal zelf door de sfeervol in stijl ingerichte vertrekken en zalen, 
de torens, keldergewelven en geheime gangen van ons kasteel en/of 
geniet van een drankje of een hapje op ons mooie terras.

Natuurlijk kunt u in ons kasteel ook terecht voor al uw bijeenkomsten, 
offi ciële huwelijksvoltrekking, diners, recepties, feesten, fotoreportages, 
fi lms, tv-producties, muziekuitvoeringen, etc.

Wij zijn elke week geopend van woensdag t/m zondag van 
11.00u-17.00u.

Graag geven wij u persoonlijk informatie over alle mogelijkheden. 
Neem dan contact op via info@kasteelvorden.nl of tel. (0575-550684).

De Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden

Kasteel Vorden 
is nu van woensdag t/m zondag geopend 

voor bezichtiging en een 
hapje en/of drankje op ons terras !
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PV DE KOERIER ZELHEM 
Op zaterdag 30 juni werden 169 dui-
ven van 19 deelnemers van De Koe-
rier om 07.30 uur gelost in SOISSONS. 
Uitslag: Wilma Meijerman (2/6) 1 36, 
A. Kamperman (7/15) 2 3 4 7 10 16 22, 
J. Wassink (6/12) 5 6 14 19 27 41, W. 
Massen (2/5) 8 18, H. Wassink (8/20) 
9 11 12 13 17 20 26 29, H. Eenink 
(2/10) 15 32, Nick Chevalking (3/6) 21 
33 39, R. van Aken (5/10) 23 24 25 34 
37, Comb. Menkhorst (2/10) 28 31, H. 
Niesink (3/15) 30 38 43, S. Gemmink 
(1/6) 35, Mathilde Velthorst (1/7) 40, 
J. Reindsen (1/10) 42. Wilma laat alle 
heren en dame een poepertje ruiken! 
Van harte gefeliciteerd met het be-
haalde resultaat! 

PV VORDEN 
Zaterdag 30 juni werd vanuit SOIS-
SONS de voor laatste midfondvlucht 
voor de P.V.VORDEN gehouden. De 
111 duiven van 11 deelnemers wer-

den om 7.30 uur gelost. Met een har-
de zuidwestenwind achter werden 
opnieuw hoge snelheden bereikt. Het 
was het fenomeen van Henk Stok-
kink die de zege voor zich opeiste. 
Precies uit de goede hoek komend 
viel-ie als een schicht op de klep en 
eiste zo de bloemen voor zijn baas op. 
Dit was al de tweede maal dat ie als 
winnaar werd afgevlagd. Volgende 
week wordt de laatste midfondvlucht 
vervlogen er zal nog hard worden ge-
knokt om het kampioenschap, er is 
nog van alles mogelijk.We houden u 
op de hoogte. Uitslag: H.J Stokkink 
(5/9) 1 8 13 20 21, H.B.M. Hoksbergen 
(4/20) 2 15 16 19, D.J. Gotink (3/5) 3 14 
23, Marc Tiemessen (3/9) 4 12 18, A. 
Kappert (2/5) 5 22, Ashley Eykelkamp 
(5/17) 6 10 25 27 28, E. Bruinsma (2/4) 
7 9, R. de Beus (3/8) 11 24 26, Martijn 
Schuerink (1/6) 17. Europoule: Henk 
pr 1, Attractie: 7-13-25, Gewonnen: 
7-13-25. 

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
De duiven van PV De IJsselbode vlo-
gen op zaterdag 30 juni 2012 vanaf 
MANTES LA JOLIE (465 km). De dui-
ven werden gelost om 7.00 uur bij 
een zuidzuidwestenwind 3. De snel-
ste duif maakte 1660 mpm en vond 
zijn hok om 11.40 uur bij dhr. H. 
Hulshof. Uitslag: Hulshof H. (4/10) 1 
8 16 20, Kelderman G.H.H. (4/8) 2 3 5 
6, Wiggerink H. (4/12) 4 9 11 14, Dieks 
H. (2/10) 7 15, Ria Luesink (5/10) 10 12 
13 17 18, Hendriks P.R.J. (2/10) 19 21. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
Van Steeds Sneller werden op 30 juni 
van 10 deelnemers 84 duiven gelost. 
De lossing in SOISSONS was om 07.30 
uur. De snelste duif was van C. Te 
Stroet, deze behaalde een snelheid 
van 1695 mpm. Vlak daarachter ein-
digde de duif van L. Te Stroet, deze 
behaalde een snelheid 1691 mpm. 
Uitslag: C. Te Stroet (3/7) 1 17 19, L. Te 
Stroet (6/15) 2 7 9 10 14 15, E. Koers 
(2/9) 3 18, J. Teunissen (2/8) 4 6, G. 
Kempers (4/16) 5 11 20 21, W. Jansen 
(2/4) 8 12, G. Duitshof (2/6) 13 16.

Duivenberichten 30 juni
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronckhorst, PV De Koerier uit Zelhem, PV De 
IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo 
Gld. Zaterdag 30 juni werd gevlogen vanuit Mantes la Jolie en Soissons.

De routeopdrachten worden gegeven 
door middel van ( gestileerde ) situa-
tie tekeningen, waarop de deelnemer 
van het bolletje naar het pijltje rijdt. 
Hoewel het een oriënteringsrit is en 
men moet opletten dat men de juiste 
route rijdt, is de rit erg geschikt voor 
motor- toerrijders. De uitzetter zorgt 

ervoor dat men altijd weer op de goe-
de route uitkomt. De start is tussen 
13.30 en 14.15 uur vanaf het club-
huis van de Graafschaprijders aan de 
Eikenlaan 2A in het buurtschap Kra-
nenburg bij Vorden. De deelnemers 
kunnen kiezen uit twee afstanden: 55 
of 75 kilometer.

De Graafschaprijders organiseert Bol - pijl - rit
Vorden - VAMC De Graafschap-
rijders organiseert zondag 8 juli 
voor de eerste keer een ‘ Bol – pijl 
– rit’. Dit is een toer- en oriënta-
tierit voor automobilisten en mo-
torrijders.

Ik heb nog nooit meegemaakt dat 
twee ploegen precies tegelijk zijn 
geëindigd. Wat bleek, Stokkink 1 
en Delden 2 bleken allebei precies 
125 schoten en 13 meter nodig te 
hebben gehad. We hebben toen een 
shoot- out gehouden, die gewonnen 
werd door Stokkink ‘, zo sprak hij na 
afloop. Deelname aan deze kampi-
oenschappen, was mogelijk voor be-
drijven, straten, buurten, families en 
verenigingen. Er waren in totaal vier 
klassen, namelijk heren, gemengd 
(minimaal 2 dames) en een vrije klas-
se. Voor de ploegen die tien kilometer 

te lang vonden, was een parcours uit-
gezet van 6 kilometer. Starten finish
waren bij de familie Scheffer aan de
Nieuwenhuisweg. 
Dick Regelink: ‘Ik ben uitermate te-
vreden over het verloop, prachtige 
weersomstandigheden en onderweg
geen problemen. We hadden in to-
taal 31 teams, meer dan vorig jaar.
Volgend jaar hebben we dus het zil-
veren jubileum, waaraan natuurlijk 
extra aandacht zal worden geschon-
ken’, zo vertelde hij. De uitslagen wa-
ren als volgt: Heren 1 – 1 Stokkink
1- 125 schoten en 13 meter, 2 Delden
2 - 125 schoten en 13 meter, 3 Delden
3- 126 schoten en 88 meter. Gemeng-
de klasse: 1 Stokkink 134 schoten en
53 meter, 2 Delden 1- 159 schoten en
60 meter, 3 Delden 3 – 166 schoten 
en 36 meter. Vrije klasse: 1 Wiersse-
broekweg 113 schoten en 100 meter,
2 Heksenlaak 113 schoten en 82 me-
ter, 3 klootschietclub Warnsveld 131
schoten en 76 meter. Recreanten: 1
Heksenlaak 1- 83 schoten en 20 me-
ter, 2 Burkink 89 schoten en 46 me-
ter, 3 Heksenlaak 2- 92 schoten en 60
meter.

Shoot- out moest beslissing brengen

Herenteam Stokkink 1 
wint klootschietmarathon
Vorden - Het herenteam van Stok-
kink 1 is er zondag in geslaagd 
om tijdens de Open Vordense 
kampioenschappen klootschie-
ten , de marathon (10 kilometer) 
te winnen. Dat ging niet zonder 
slag of stoot. Dick Regelink, die 
deze marathon namens de buurt-
vereniging Delden organiseerde 
(hij was ook de uitzetter van het 
parcours): ‘ We hebben dit kam-
pioenschap nu 24 jaar achtereen 
gehouden.

Het programma van het concours 
hippique begint op zaterdag 7 juli 
met de ponyruiters.. Zij werken de 
dressuur- en springrubrieken in de 
klassen B tot en met Z2 af. s’ Mid-
dags komen er een aantal viertallen 
en zestallen naar Steenderen om te 
strijden om de hoogste eer. 

Zondag 8 juli, staat geheel in het te-
ken van de paarden dressuur in de 

klassen B tot en met de ZZ licht en 
springen in de klassen B tot en met
de ZZ. 

Het deelnemersveld van de ruiters
ziet er veelbelovend uit  en zorgt 
ongetwijfeld voor spannende wed-
strijden. Een aanrader voor paarden-
liefhebbers, liefhebbers van sport in 
het algemeen, eigenlijk voor iedereen
van groot tot klein!

7 en 8 juli 2012

Jaarlijks concours hippique 
te Steenderen

Steenderen – In het weekend van 7 en 8 juli vormt het terrein van de 
familie Winkel aan de JF Oltmansstraat het strijdtoneel voor het jaar-
lijkse concours hippique van Paardensport Verenging de Zevensteen.
Dit concours vormt voor zowel de paarden- als ponyruiters de laatste
selectiewedstrijd om nog een startplaats te bemachtigen voor de Gel-
derse kampioenschappen in augustus.

Ook is inmiddels de poule- indeling
bekend geworden. In poule A zijn de
volgende clubs ingedeeld: Bayer 04 Le-
verkusen, Bristol City FC, Dinamo Mos-
kou, PSV en Vitesse. In poule B komen
uit: Everton FC, F.C. Kopenhagen, Fey-
enoord, KV Mechelen en de voetbalver-
eniging Vorden. De wedstrijdindeling
wordt nog nader bekend gemaakt.

Internationaal Wim Kuijper 
jeugdvoetbaltoernooi Vorden
Vorden - De organisatie van het 
internationale Wim Kuijper 
jeugdvoetbaltoernooi voor D – 
pupillen, dat zaterdag 11 augus-
tus en zondag 12 augustus op 
het sportcomplex van de voet-
balvereniging Vorden zal worden 
gehouden, heeft het deelnemers-
veld rond.

VOETBALVERENIGING RUURLO

Voetbalvereniging Ruurlo organiseert in samen-
werking met Autobedrijven Citroën Reusink BV de 
wedstrijd:

RUURLO 1- BVO DE GRAAFSCHAP

Datum: Zaterdag 7 juli 2012
Aanvang: 18.00 uur
Plaats: Sportpark ’t Rikkelder in Ruurlo

Toegangsprijzen:
t/m 12 jaar: gratis
van 13-17 jaar: € 4,00
vanaf 18 jaar: € 8,00

Leden en donatuers hebben vrije toegang.



De wethouder heeft naar aanleiding 
van de protesten vanuit de Vorden-
se bevolking en bezoekers aan het 
dorp (wat resulteerde in onder meer 
ruim 2.000 handtekeningen tegen de 
bomenkap) wel beslist 10 bomen te 
behouden: één kastanjeboom schuin 
links voor de kerk (bij het Kruidvat), 
één haagbeuk aan de Burg. Gallees-
traat, zes boompjes aan de Raadhuis-
straat naast de ABN AMRO en twee 
bomen aan de Bleek (aan de kant van 
de parkeerplaats van de Aldi).
Verder stelt de wethouder voor de 
acht zuileiken aan de zuidzijde van 
de Zutphenseweg daar weg te halen 
maar elders in het dorp te herplan-
ten. De 14 lindebomen aan de zuid-
kant van De Bleek worden herplant 
nabij het parkeerterrein wat daar 
aangelegd wordt.
Het was een handreiking die de wet-
houder deed aan de organisaties die 
alles in het werk stellen de grote ge-
zonde en beeldbepalende bomen in 
het centrum van Vorden te behou-
den. Van overleg over die handrei-
king of meerdere handreikingen was 
geen sprake, hoewel de gemeente nu 
de suggestie wekt dat er over dit voor-
stel overleg is geweest. Reageren was 
niet mogelijk. Het voorstel werd op 
tafel gelegd maar er mocht niet over 
gesproken worden. Bomenstichting 
Achterhoek en Houd Vorden groen 
namen daarop de mededeling van 
wethouder Mulderije voor kennisge-
ving aan. Het voorstel is nu dus een 

collegebesluit geworden. Dat een 
tiental bomen behouden blijft, is 
meegenomen, want iedere boom telt. 
Maar de belangrijkste bomen langs 
de belangrijkste wegen in Vorden 
verdwijnen toch. Dat de bewoners-
groep Houd Vorden groen mee mag 
bepalen waar de zuileiken herplant 
gaan worden, is een doekje voor het 
bloeden. Tenzij die bomen op het 
nieuwe parkeerterrein tegenover ho-
tel Bakker een plek mogen krijgen. 
Want daar ligt straks een forse par-
keerplaats, als de bibliotheek afge-
broken wordt. Mogelijk is daar trou-
wens ook nog plaats voor de door de 
gemeente reeds in 2006 (!) aan Ver-
eniging Bomenbelang beloofde her-
plant van twee forse lindenbomen in 
het centrum ter compensatie van de 
kap van de Amerikaanse eik naast de 
kerk. De gemeente stelde de herplant 
toen uit tot meer duidelijk zou zijn 
over “de eventuele herinrichting van 
het centrum van Vorden”. Gedacht 
werd aan uiterlijk december 2008. 
 
ADVIES COMMISSIE 
BEZWAARSCHRIFTEN
Dat Centrumplan Vorden is destijds 
opgesteld om het dorpscentrum rus-
tiger en veiliger te maken. Het door-
gaande verkeer moest zo veel mo-
gelijk geweerd worden uit Vorden. 
Daarom is eind vorig jaar besloten de 
rotonde aan de oostzijde van het dorp 
te verplaatsen. Automobilisten moes-
ten zo veel mogelijk gestimuleerd 
worden de rondweg te gebruiken. 
Deze verkeerswijziging gaat echter 
niet door. Afgelopen week besloten B 
& W namelijk ook die aanvulling op 
het centrumplan te laten vervallen.
Een ander doel van het centrumplan 
was “behoud van waardevolle bomen 
en een groene structuur, naast het 
investeren in het planten van nieuwe 
bomen”. Wat is daar nu van terug te 
vinden in het uiteindelijke besluit? 
Op de grote kastanjeboom midden 
in het grasperk voor de kerk na gaat 
de gemeente alle grote bomen in het 
centrum kappen op de genoemde 
tien na die grotendeels van weinig 
betekenis zijn.
De Commissie Bezwaarschriften, 
die de meeste ingediende bezwaren 
tegen de bomenkap ontvankelijk en 
gegrond verklaard heeft, bekritiseert 
de gemeente nogal. Ik citeer uit het 
advies: “De commissie is van mening 
dat de relevante feiten en omstandig-

Kap geen gezonde bomen!
Net toen de bewonersgroep Houd 
Vorden groen vorige week dins-
dag weer bijeenkwam om de 
stand van zaken met betrekking 
tot de door de gemeente voorge-
stelde kap van de meeste bomen 
in het centrum van Vorden te 
bespreken, kwam het college van 
B & W met het nieuwe besluit 
rond het centrumplan. Dat be-
sluit is gelijk aan het voorstel dat 
wethouder Mulderije (VVD) op 
maandag 1 juni aan een afvaar-
diging van Houd Vorden groen, 
Bomenstichting Achterhoek en 
de ondernemersvereniging VOV 
presenteerde. Het houdt de kap 
in van de platanen aan de Zut-
phenseweg (behalve 3 platanen 
die op particuliere grond staan, 
de eigenaren willen die bomen 
behouden) en de kastanjebomen 
langs de Dorpsstraat.

De spelenkermis is bedoeld voor de 
kinderen van het kindercentrum, 
gewoon een leuke middag, zo vlak 
voor de zomervakantie. Maar zoals 
dat soms gaat….. Dat er wat leuks te 
doen is op het kindercentrum is al 
op school aan elkaar verteld en dus 
staan er veel, voor Avonturijn on-
bekende, kinderen te trappelen om 
naar binnen te komen. Er is genoeg, 
dus kom maar binnen!!

Want voorafgaand aan dit festijn, 
zijn de kinderen van de BSO in de 
keuken druk geweest om allerlei lek-
kers te bakken. De worstenbroodjes 
zijn goed gelukt en ook de cakes die 
zij hebben gebakken zijn ’s morgens 
nog weer mooi versierd door de kin-
deren van het kinderdagverblijf. De 
opening van de spelenkermis wordt 
verricht door de kinderen, leidsters 

en ouders samen. Vanuit een grote 
parachute worden paarse en groene 
ballonnen de lucht in gegooid en 
daarna kunnen de kinderen lekker 
hun gang gaan. Het springkussen 
en koekhappen zijn natuurlijk grote 
trekkers, maar Mike, één van de Be-
weegWijs coördinatoren van Avontu-
rijn heeft een heel parcours opgesteld 
en de kinderen kunnen de activitei-
ten zo allemaal zelf doen. Mooi om 
te zien is, dat de kleintjes worden ge-
holpen door de oudere kinderen van 
de BSO. Immers zij weten al hoe het 
moet en zijn graag behulpzaam.

De ouders kregen ondertussen op het 
terras een kopje koffie of thee aange-
boden en stonden met elkaar te pra-
ten in het zonnetje. Bij een kermis 
horen natuurlijk ook poffertjes, pop-
corn en suikerspinnen en net als bij 

het schminken, ontstaat daar al gauw
een rij wachtenden!

Ja, zelfs het weer heeft ons niet in
de steek gelaten en dat terwijl het ’s
morgens nog flink had geregend. Zo
ongedwongen en gemoedelijk is de
sfeer nu eenmaal in Kindercentrum
Avonturijn in Wichmond. Niet alleen
deze middag, maar ook op andere da-
gen. 
Ieder kind krijgt dan nog een strand-
bal en een Avonturijn Zomer doe-
boek mee naar huis. En met dank aan
de activiteitencommissie en leidsters
kunnen we terugkijken op een gezel-
lige en geslaagde middag.

Kindercentrum Avonturijn in Wich-
mond is een vrolijk en kleinschalig
centrum, in een landelijke omgeving
met kippen, moestuin en een prachti-
ge binnen en buitenruimte én………
waar nog speelplaatsen zijn voor uw
kind. Ook flexibele opvang en peuter-
opvang is bij ons mogelijk. Kom ge-
rust eens kijken!

Spelenkermis in Kindercentrum 
in Wichmond: GROOT Succes!

Wichmond - Vrijdagmiddag 29 juni is het bij Kindercentrum Avontu-
rijn in Wichmond nog gezelliger en drukker dan gewoonlijk het geval 
is. In het kindercentrum wordt voor de kinderen en hun ouders een 
spelenkermis georganiseerd.

heden voor de kapbesluiten niet dan-
wel onvoldoende zijn onderzocht en 
daarmee geen sprake is van evenredig 
tegen elkaar afgewogen belangen. Dit 
geldt temeer nu het college zowel 
vergunningverlener als vergunning-
houder is. Dat de gemeente tijdens 
de hoorzitting op 2 april jl. een gewij-
zigd plan van te vellen en te planten 
bomen inbracht, duidt evenmin op 
een zorgvuldige voorbereiding van de 
kapbesluiten”. De gemeente kreeg als 
huiswerk: een onderzoek naar de le-
vensvatbaarheid van de bomen, want 
dat ontbrak. Tot dan toe had de ge-
meente alleen de kastanjes laten on-
derzoeken.
Dat onderzoek is uitgevoerd. Wat het 
resultaat is, is voor ons niet duidelijk. 
De gemeente wijzigt naar aanleiding 
van het onderzoek haar kapbesluiten 
in ieder geval nauwelijks. Ook is niet 
duidelijk of het inpassen van de be-
staande bomen in het centrumplan 
serieus is overwogen.Het enige argu-
ment dat we tijdens de laatste bijeen-
komst met wethouder Mulderije (op 
1 juni) kregen te horen, was dat de 
platanen nu weg moeten omdat op 
die plek 15 parkeerplaatsen komen. 
Eerdere argumenten waren: een laan-
structuur van één en dezelfde boom 
(dat argument kan niet meer gehan-
teerd worden nu de bewoners van De 
Decanije niet akkoord gaan met de 
kap van de platanen in hun tuin) en 
de mogelijke schade door de werk-
zaamheden (de gemeente is verplicht 
schade te voorkomen door de bomen 
te beschermen).

 MEER PARKEERPLAATSEN, MIN-
DER GROEN
Let op! Hoe gaat Vorden er straks uit 
zien: de bibliotheek wordt afgebroken 
en daar komt een parkeerplaats. Aan 
de Bleek komt een groot parkeerter-
rein voor langparkeerders en aan de 
noordkant van de Zutphenseweg ko-
men dus ook nog 15 extra parkeer-
plaatsen. 

Bovendien wordt niets gedaan aan het 
terugdringen van het doorgaande ver-
keer. Het resultaat: zeker geen rusti-
ger verkeersbeeld, wellicht wordt het 
zelfs drukker in het centrum met au-
to’s, omdat voor hen straks meer par-
keerplaatsen beschikbaar zijn langs 
de Dorpsstraat en Zutphenseweg.
 
HETZELFDE DOEL: 
EEN AANTREKKELIJK DORP
Zowel de bewonersgroep Houd Vor-
den groen, Vereniging Bomenbelang, 
Bomenstichting Achterhoek als de 
VOV willen dat Vorden een aantrek-
kelijk dorp blijft, voor de mensen die 
er wonen maar ook voor de mensen 
die Vorden bezoeken en er een vakan-
tie of een weekeinde doorbrengen. 
Alleen de VOV vindt parkeerplaatsen 
belangrijker dan groen. Blijkbaar zijn 
Ruurlo en Hengelo, om enkele voor-
beelden in de omgeving te noemen, 
aantrekkelijk.

Dat de gemeente het centrumplan 
duurzaam noemt,blijft opmerkelijk. 
Wat is er duurzaam aan het kappen 
van gezonde fraaie bomen?

En welke garantie geeft de gemeente
dat de nieuwe bomen er over 20 jaar
nog staan? Het huidige college van B
& W wordt over twee jaar mogelijk 
weer vervangen door wethouders 
van andere partijen dan het CDA en
de VVD. Het enige duurzame aspect
in het plan zijn de infiltratievoorzie-
ningen in de grond onder de bomen.
Maar die zijn voor bijvoorbeeld de pla-
tanen niet nodig. Deze bomen redden
het ook zonder die voorzieningen.
Daarom zijn ze ook zo aantrekkelijk
voor steden en dorpen.
Dus: een laatste oproep aan allen die
kunnen of moeten beslissen over de
toekomst van Vorden. Ga niet voor-
bij aan die ruim 2.000 mensen die
hier wonen of het dorp bezoeken en
nu het groen in Vorden fraai vinden.
Voer het centrumplan uit als dat per
se moet, het kost ettelijke miljoenen
euro’s die de meeste Vordenaren
anders besteed hadden willen zien,
maar laat in ieder geval de gezonde 
bomen staan.
 
Namens de bewonersgroep 
Houd Vorden groen,
Peter Bielars, Jan Lindhout en 
Karel van Hal.
 
Vanavond (3 juli) om 20.30 uur vindt op
het adres Molenweg 14 een vergadering 
plaats van de bewonersgroep. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met 
peterkarin@kpnplanet.nl 
of (0575) 470530. 

Zie ook de website houdvordengroen.nl

Hoewel de weersomstandigheden 
niet altijd ideaal waren, met veel re-
gen, werd er enthousiast gespeeld 
door zowel de oude garde als de 
nieuwkomers. Er werd in zes catego-
rieën gespeeld met het volgende re-
sultaat: Bij de Heren Enkel versloeg 
Hans Chevalking  Ernst te Velthuis  
en werd dus clubkampioen.
Bij de Heren Dubbel moesten Hans 
Chevalking en Alexander Molendijk 
hun meerdere erkennen in het duo 
Bas Sipman en Rutger Wullink. In 
de categorie 7/8 Heren Dubbel won-
nen Christiaan Brinkhorst en Martijn 
Prent van Rolf Lieverdink en Rogier 
Oonk. Bij de Dames Dubbel triom-
feerden Manuela Oplaat en Ilse Win-
kel. Gemengd Dubbel werd ook in 
twee categorieën gespeeld in groep 
4/5/6/wonnen Anneleen Dijkman en 
Rutger Wullink van Ilse Winkel en 
Reinier Molendijk, terwijl in groep 
7/8 Manuela Oplaat en Rogier Oonk 
de meerdere waren van Corry Las-
sche en Christiaan Brinkhorst.

Zondagmiddag werden de winnaars 
gefeliciteerd door de voorzitter van 
VTP, Nel Warringa, die ook de toer-
nooicommissie hartelijk dankte voor 
de goede organisatie. Er was nog 
meer te vieren.

KAMPIOEN IN DE 
BONDSCOMPETITIE
 In de competitie van de KNLTB werd 
een team van VTP kampioen in de 
groep 35 + vierde klas.
Dit team bestond uit Christiaan 
Brinkhorst, Philip Gusow, Cor Lam, 
Bart Masselink en Rogier Oonk.
Ook zij werden door de voorzitter in 
de bloemen gezet.

ZOMERLID
Voorlopig is het rustig op de zes ten-
nisbanen en kunnen er ook gastspe-
lers ontvangen worden.
VTP biedt een speciale mogelijkheid 
aan om voor een gering bedrag zo-
merlid te worden met de mogelijk-
heid om in de maanden juni,juli en 
augustus net zo vaak te spelen als 
men wil..
Een zomerpas is verkrijgbaar bij G. 
Ilbrink,Strodijk 1, Tel. 552666. Daar-
naast blijft het mogelijk een baan 
voor een dagdeel af te huren aan het-
zelfde adres of bij het park.

Clubkampioenschappen op 
Vordens Tennis Park
Vorden - Van 18 tot en met 24 
juni werd er op het fraaie, ver-
nieuwde tennispark aan de Over-
weg in Vorden door ruim 50 le-
den gestreden om het clubkam-
pioenschap van VTP.
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Los.
 B. Manegeld.
 C. Doeve.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Dit interkerkelijke programma met 
de naam “ De Muzikale Ontmoeting” 
is in Oost Gelderland wekelijks op de 
maandagvond te beluisteren tussen 
zeven en acht uur. Naast veel beken-
de geestelijke zang en muziek kunt u 
dan luisteren naar vaste programma 

punten zoals een gesprek met ie-
mand die iets te vertellen heeft over
kerk en samenleving. Ook is er regel-
matig een overdenking of gedicht te
horen van predikant, pastoor, com-
missielid of ander kerkelijk werker.
Gemeenteleden laten hun stem in dit
deel van het programma ook steeds
vaker horen. 
Om half acht is er de agenda van Kerk
en Radio met allerlei kerkelijke infor-
matie als cursussen, speciale diensten
e.d.

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

Initiatiefnemer is Dick Hilarius uit 
Haaksbergen. Hij organiseerde deze 
fietsvakantieweken voor de derde 
keer. Maar voor het eerst vanuit Hen-
gelo. “Ik heb altijd gezegd als ik stop 
met werken, wil ik iets kunnen be-
tekenen voor mensen. En dan voor 
mensen met een handicap die hulp 
nodig hebben. Liever geen zorg maar 
wel iets organiseren en faciliteren”, 
zegt Dick. Reeds twee keer eerder 
heeft hij vanuit Den Broamel uit 
Haaksbergen deze weken georgani-
seerd. Nu heeft hij in een andere om-

geving een nieuwe locatie gevonden 
voor deze activiteit. “Ik organiseer 
deze weken met héél veel plezier”, 
aldus een gedreven Dick Hilarius. 
De voorrijders zijn vrijwilligers van 
de Fietsclub uit Haasbergen en de Kei-
oasers uit Keijenborg. Voor de gasten 
die geen eigen tandem bij zich had-
den kon deze gehuurd worden bij de 
firma Slotboom. “Helaas kon ik niet 
op tijd beschikken over kookgroepen, 
maar dit is opgelost door de catering 
van Mart Eten & Drinken. De levering 
van brood en dergelijke komt van 

Bakkerij ‘Hengelo’. Ik vind het heel 
belangrijk om de plaatselijke ‘zor-
g’instanties hier bij te betrekken”. 
Er worden wel globaal fietsroutes be-
keken en uitgezet van te voren, maar 
ook onderweg kunnen de gasten 
aangeven wat ze graag willen zien of 
bekijken of leuke plekjes ontdekken. 
“Dan is het natuurlijk gemakkelijk 
als er mensen bij zijn die de omge-
ving goed kennen en als voorrijder 
kunnen fietsen”. 
Volgend jaar zal Dick deze weken 
wederom organiseren en hij hoopt 
dan dat er nog meer vrijwilligers zijn 
(waaronder mensen voor de kook-
groep) die willen meehelpen om deze 
groep visueel gehandicapten een fijne 
actieve vakantieweek te bezorgen. 
Voor meer informatie: d.l.hilarius@
kpnmail.nl of tel. 06-20551589.

Fietstvakantie visueel gehandicapten

Hengelo - Afgelopen veertien dagen waren twee groepen visueel ge-
handicapten te gast in De Knibbelhof aan de Ruurloseweg in Hengelo. 
De eerste week ging het om drie gasten en de tweede week om zes 
gasten. De weken waren volledig verzorgd inclusief tandems en voor-
rijders. De eerste groep gasten fietste ongeveer 350 kilometer in die 
week en de tweede groep ongeveer 60 kilometer per dag.

De deelnemers maken zich klaar voor de rit. Rechts initiatiefnemer Dick Hilarius.

Verhuizing. Het huidige kantoor is 
te krap voor het bedrijf. Het nieuwe 
pand heeft drie lagen en een par-
keerkelder. TBVO is ontstaan vanuit 
het samengaan van voormalig MVO 
Projecten en Ten Brinke Projectont-
wikkeling Nederland. De organisatie 
ontwikkelt, financiert, beheert en 
verkoopt vastgoed in Nederland. 

Bereikbaarheid. Vanwege de verhui-
zing is TBVO donderdag 12 en vrij-
dag 13 juli beperkt bereikbaar. Vanaf
maandag 16 juli zijn de deuren van
het nieuwe kantoor geopend. 
Voor meer informatie over het nieu-
we kantoor en de diverse nieuw-
bouwprojecten, bezoek www.tbvo.
nl. Volg het bedrijf ook op twitter (@
TBvastgoed) en Facebook. 
Ten Brinke Groep. TBVO is onderdeel
van de Ten Brinke Groep in Varsse-
veld. De Ten Brinke Groep is interna-
tionaal actief met het ontwikkelen, 
bouwen, financieren en beheren 
van vastgoed, vooral in Duitsland en
Nederland, maar ook in Spanje en
Oostenrijk. De Ten Brinke Groep re-
aliseert een omzet van circa 350 mil-
joen per jaar en heeft ongeveer 550
medewerkers in dienst.

Ten Brinke 
Vastgoedontwikkelaars 
gaat verhuizen

Regio - Ten Brinke Vastgoedont-
wikkelaars (TBVO) verhuist van 
Havenstraat nummer 128 naar 
nummer 17. Op dit adres heeft 
de organisatie een nieuw kantoor 
gebouwd voor haar medewerkers. 
Edwin ten Brinke, één van de di-
recteuren van TBVO: “We zitten 
nu naast Ten Brinke Bouw. Hier-
door kan de samenwerking nóg 
beter en efficiënter verlopen.”.

Herman was sinds 1971 bestuurslid 
van Pax en is in die jaren onder ande-
re vijf jaar penningmeester geweest. 
In 1986 is hij secretaris geworden, 
welke functie hij in 2011 heeft over-
gedragen aan Kristian van Petersen. 
Gelukkig blijft Herman als wedstrijd-

secretaris en hoofdredacteur van ons 
unieke, wekelijks verschijnende club-
blad Pax Praat, nog nauw betrokken 
bij Pax. Ook zullen wij hem nog heel 
veel zien op het Pax terrein. Naast 
de Koninklijke onderscheiding Lid 
in de orde van Oranje Nassau heeft 

Herman de zilveren bondsspeld van 
de KNVB in 1993 ontvangen. Ook is 
hij al erelid van de Pax. Als bestuur 
van Pax hebben wij besloten dat de 
naam van Herman verbonden zal 
blijven aan Pax op een plek waar hij 
vele uren heeft doorgebracht. Vanaf 
25 juni draagt de bestuurskamer van 
Pax de naam; ‘de Herman Groot Was-
sink bestuurskamer’. In de ledenver-
gadering werd Herman onder een 
ovationeel applaus door de leden en 
het bestuur bedankt voor zijn jaren-
lange inzet voor Pax.

Herman Groot Wassink stopt na 
ruim 40 jaar bij Pax

Hengelo - Op maandag 25 juni heeft Herman Groot Wassink, na ruim 
veertig jaar als bestuurder actief te zijn geweest bij de Pax, afscheid 
genomen als bestuurslid. Op 31 juli 2011 is hij voor zijn geweldige ver-
dienste voor Pax en de biljartbond al koninklijk onderscheiden door 
burgemeester Henk Aalderink.

Herman Groot Wassink neemt na ruim 40 jaar als bestuurder afscheid van Pax.

Onder het genot van een hapje en een 
drankje werd er gezellig gepraat en 
werd er druk geraden naar bloemen-
namen die cryptisch omschreven 
werden. Rond elf uur wensten zij el-
kaar een fijne zomerperiode toe. Op 
19 september beginnen de Vrouwen 
van Nu het nieuwe seizoen met een 
lezing over Anton Heyboer.

Vrouwen van Nu sluiten seizoen af
Steenderen - Donderdag 28 juni 
genoten de Vrouwen van Nu als 
seizoensafsluiting van een tuin-
feest bij Ina Meenink. Ondanks 
de dreiging van regen en voor-
speld onweer, werd het een ge-
slaagd feest.
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Els de Boer-Brethouwer (1966), is ge-
boren en getogen in het Achterhoekse 
Aalten. Zij is autodidact. Door zelf te 
proberen, boeken te lezen, cursussen 
te volgen, heeft zij zich steeds verder 
bekwaamd in het schilderen en blijft 
dat ook doen. Creëren, schilderen, 
dingen maken, fantasie… het hoort 
bij haar. De grootste passie daarbin-
nen is: geheimzinnigheid.

Els vertelt: “In mijn huiskamer ate-
lier, werk ik aan stillevens, sprook-
jestaferelen, surrealistische voorstel-
lingen, stillevens, vogelportretten 
en ruimtelijk werk. Realistisch en 
kleurrijk zijn een belangrijke factor 
in mijn schilderijen, dat geld voor
al mijn werk. In de stillevens probeer 
ik een heel eigen sfeer neer te zetten 
met soms verrassende elementen, 
nuchtere stillevens.... maar ook stil-
levens met gekkigheidjes, altijd op 
zoek naar een weg tussen klassiek en 
modern”. 

“Voor de vogelportretten gebruik ik 
eigen foto materiaal, vogels vind ik 
erg bijzondere wezens en daarom 
vormen ze belangrijke voeding voor 
mijn fantasie. Mijn passie voor sur-
realisme verwerk ik in de taferelen 
waarin een houten speelgoedvarken-
tje de hoofdrol speelt in een vreemde 
platformachtige wereld. Sprookjes 
spreken tot ieders verbeelding en in 
mijn geval zijn het vooral de vrouwe-
lijke sprookjes figuren die ik wil schil-
deren. Zij zijn het die een sprookje 
vullen met geheimzinnigheid, drama 

en romantiek. Voor mij een bron van
inspiratie waar ik graag mijn fanta-
sie op los laat. Mijn ruimtelijk werk
heeft een duidelijke link met de stil-
levens en surrealistische schilderijen
die ik maak. Ze zijn een eerbetoon
aan de voorwerpen die mij inspiratie
schenken”. 

De expositie is te bezichtigen in de bi-
bliotheek van Hengelo Gld. gevestigd
aan de Sterreweg 10 in Hengelo Gld.
De openingstijden zijn: dinsdag 14.00-
20.00 uur, woensdag 10.00-12.00
uuren14.00-17.30 uur, donderdag
14.00-17.30 uur, vrijdag 10.00-12.00
uur en14.00-20.00 uur. Voor contact
of meer informatie over het werk van
Els de Boer: e-mail: info@elsdeboer.nl
en website: www.elsdeboer.nl

Expositie Els de Boer in 
bibliotheek Hengelo
Hengelo - In de maanden juli en 
augustus exposeert Els de Boer 
haar schilderijen in de biblio-
theek van Hengelo Gld.

GROOVE LINE 
Groove Line, afgelopen jaar één van de 
meest succesvolle bands in het evene-
mentencircuit, gaat in 2012 nog groot-
ser uitpakken. De band heeft zanger 
Roan, de finalist van X-Factor in 2009, 
aangetrokken als medebepalend ge-
zicht en sound van de groep. Samen 
met zangeres Renske vormt hij het 
front van deze swingende band. Door 
de komst van Roan telt de band nu 
drie leadzangers en een fantastische 
zangeres waardoor deze bezetting alle 
genres beheerst en het publiek daar-
door een ongekend breed repertoire 
te horen krijgt. Van de discokrakers 
uit de jaren ‘70 en grote hits uit de 
jaren ‘80 en ‘90 maar uiteraard ook 
hedendaagse dance/popmuziek waar-
onder Rihanna, Lady Gaga en David 
Guetta. En daarnaast natuurlijk de be-
langrijkste Nederlandstalige hits die 
ons kikkerlandje heeft voortgebracht. 
Zowel muzikaal, als ook qua uitstra-

ling, kleding en hightech faciliteiten 
haalt de organisatie met Groove Line 
de absolute top in huis. 
Maar dat is nog niet alles. Een comple-
te video-wall wordt toegevoegd aan 
het decor van de band. Op deze spec-
taculaire video-wall worden tijdens 
het optreden verschillende visuals ge-
toond, van toepasselijke videoclips tot 
actuele foto’s van het evenement. Een 
VJ zorgt voor een mix van beelden, 
die geheel in de sfeer van de muziek 
en de avond passen. 

BEN SAUNDERS 
Hoogtepunt van de avond is het op-
treden van Ben Saunders, winnaar 
van The Voice of Holland seizoen 
2010-2011. Kort nadat Saunders zijn 
eerste tonen zong, ontplofte Twit-
ter bijna van alle loftuitingen aan 
zijn adres. Ook de coaches waren al-
len erg enthousiast; VanVelzen trok 
uiteindelijk aan het langste eind en 
kon Ben gaan begeleiden tijdens The 
Voice.  In 2011 won Saunders Edisons 
in de categorieën beste nieuwkomer, 
beste album ‘You thought you knew 
me by now’ en beste single ‘Kill for 
a Broken Heart’. Daarnaast won hij 
TMF-awards, de Dutch MTV-award en 
de 100% NL-award.  Ben werkt op dit 
moment aan tracks voor zijn tweede 
album, de release zal naar verwach-
ting in het najaar van 2012 zijn.  Met 
tussen 2010 en 2012 tien singles in de 
Single Top 100, waarvan één samen 
met Alain Clark, kan het niet anders 
of tattookoning Ben Saunders zet in 
Steenderen de boel op z’n kop! 

Kaarten zijn vanaf heden in Steende-
ren verkrijgbaar bij Café Heezen (af 
te halen of via de email te bestellen: 
info@hotelheezen.nl) en bij Sportcafé 
Het Hooge Wessel. Wellicht ook een 
leuk idee voor bedrijven om een en-
treekaart aan te bieden aan haar me-
dewerkers.

Ben Saunders & Groove Line in 
Sporthal Steenderen

Steenderen - Het duurt nog even, maar de voorverkoop is inmiddels 
al gestart: het optreden op zaterdagavond 17 november van Ben Saun-
ders en de partyband Groove Line in Sporthal Het Hooge Wessel. Een 
avondvullend muziekprogramma voor jong en oud, georganiseerd 
door Café Heezen en Sportcafé Het Hooge Wessel.

Ben Saunders.

Partyband Groove Line

Dat gebeurde onder het toeziend oog
van buurt en familie . Het werden in
de klasse 50,65,85kl wielen,85 grote 
wielen en 125 prachtige wedstrij-
den. Niet minder dan 35 jeugdleden
streden om de prijzen die beschik-
baar waren gesteld door Rudy Peters
van Rupe 2000. In de 50cc streden
een 9 tal meisjes en jongens voor de
overwinning, Niels Gerritsen was de 
sterkste voor Luca Notten,Laura Da-
vids, Samuel Zwentheul en Collin
Schellen. Bij de 65cc was Romy Da-
vids de sterkste voor Marnicq Tuinin-
ga, Micky Roes(kampioene 50cc 2011)
en Jeneau Evers. 

De 85cc kleine wielen was een prooi
voor Robin van Oldeniel. Met 2 man-
che overwinningen was hij de sterk-
ste voor Bjorn Wisman, Chris Schol-
ten, Mike Bokslag en Sam de Lange.
Met de 85cc grote wielen was gelijk
het spektakelstuk gevonden. In beide
manches was er een titanen strijd
gaande waarbij Manuel Adari twee-
maal zegevierde voor Thijs Bulten,
Yakimo Malawauw, Joost Mokkink 
en Wouter Bosveld. In de klasse
125cc won Rico Radstake beide man-
ches voor Youri Pardijs, Jan Willem
Arendsen en Dion Evers .

In de klasse 125 CC

Rico Radstake winnaar cross 
De Graafschaprijders Vorden
Vorden - Terwijl op de Drentse hei ( TT Assen ) de motoren zaterdag
met hoge snelheid over het circuit raasden, werd er ook op het Delden-
circuit van de VAMC De Graafschaprijders, zij het in bescheiden mate,
volop strijd geleverd. Onder een prachtig blauwe hemel werd die mid-
dag de derde clubcross verreden .

Het complete plan heeft geen enkele 
reactie van de coalitie ontlokt omdat 
VVD en CDA niet willen onderhande-
len. Het plan van het college is slaafs 
gevolgd. (Sport)  Verenigingen en or-

ganisaties die nog wat willen redden, 
wacht een zware  tijd; deze vrijwillige 
bestuurders mogen al het werk doen. 
De gemeente doet voorkomen dat al-
le inwoners altijd zwaar leunden op 
de  overheid en nooit zelf wat regel-
den. Maar dat is helemaal niet waar! 
De  gemeente zou juist in moeilijke 
tijden de hand moeten reiken naar 
de mensen  om het verenigingsleven 
levendig te houden. De gemeente 
laat de kans liggen  om mede vorm 
te geven aan het maatschappelijk le-

ven. Juist met de komst van allerlei 
zorgtaken voor de gemeente, is TBB 
een  gemiste kans, want in moeilijke 
tijden heb je elkaar nodig.  De PvdA 
kan zich voorstellen dat meer men-
sen teleurgesteld zijn. Laat het  ons 
weten, deel uw zorgen, denk mee 
over hoe lokale politiek anders kan. 

De  PvdA wil het samen met andere 
fracties anders doen, maar daar heeft 
ze over  anderhalf jaar wel uw stem 
voor nodig.

Toekomst Bestendig Bronckhorst einduitkomst
Bronckhorst - Toekomst Besten-
dig Bronckhorst is een teleurstel-
ling gebleken. De PvdA heeft  met 
een alternatief plan een serieuze 
poging gedaan om een aantal  
maatregelen te voorkomen of te 
verzachten.

De wedstrijden zijn altijd leuk om te 
zien, elke deelnemer zet zich voor de 
volle 100% in. Er wordt gereden op 
een stadsfiets, want een racefiets is 
volgens de KNWU reglementen niet 
toegestaan. Er wordt gestreden in 
drie categorieën, voor de organisatie 

is het altijd jammer dat de animo 
niet groots is maar uiteindelijk een 
enkele renner overhouden is leuk en 
een doel op zich. De mee gekomen 
familie is altijd reuze enthousiast. 
De organisatie hoopt ooit van zo’n 
wedstrijd een Robert Geesink over te 
houden , want Robert is ook zo be-
gonnen ! 

Uitslagen 7/8 jarigen: 1e Beau Lim-
pers. 9/10 jarigen: 1e Erin Albers, 2e 

Rick Limpers, 3e Renze Makkink.
11/12 jarigen: 1e Ian de Greef. De RT-
Ver Peter Makkink uit Hengelo (gld)
reed afgelopen zondag in Driel naar
een 15e plaats. Het was een natte 
cours , Peter moest zorgen dat hij op
de fiets bleef zitten en dat is hem ook
gelukt. De Kanjers voor Kanjers man-
nen reden in Lichtenvoorde maar
behaalden in deze uiterst zware wed-
strijd geen uitslag.

Leuk om te zien

Rabo Dikke Banden Race in Vorden
Vorden - De Ronde van Vorden die vorige week zondag werd verreden 
had vooraf opnieuw een Rabo Dikke Banden Race. De opkomst was 
mede door het slechte weer niet groots maar alles wat mee deed werd 
na afloop van de race groots gehuldigd met een medaille en een mooie 
bos bloemen en natuurlijk ontbraken de kussen van de ronde miss 
niet. De microfonist Hans van Bon uit Apeldoorn had over elke renner 
een mooi verhaal.
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Muziekschool Oost-Gelderland heeft 
vele mogelijkheden voor allerlei 
instrumenten.”Wij beschikken over 
een breed lesaanbod; gitaar, piano, 
harp, viool, drums, hobo, saxofoon, 
alles is mogelijk”, aldus dhr. Lubber-
dink, adjunct-directeur van de mu-
ziekschool. 

 “Op dit moment worden in Vorden 
o.a. al lessen voor Harmonie en Fan-
fareleerlingen gegeven, daarnaast 
kunt u bij voldoende animo op deze 
locatie ook lessen volgen op andere 
instrumenten. De lessen starten weer 
in september.
De muziekschool zal bij voldoende 
belangstelling ook in september in 

Vorden starten met een nieuwe cur-
sus Algemene Muzikale Vorming 
voor basisschoolleerlingen van groep 
4 en 5”. Dit is een tweejarige cursus 
waarbij zingen, bewegen en muziek 
maken centraal staan. Er wordt aan-
dacht besteed aan maat, ritme en vor-
ming van het muzikale gehoor, maar 
het belangrijkste is volgens dhr. Lub-
berdink, dat de kinderen leren wat 
een pret het is om muziek te maken.

Voor meer info en het complete les-
aanbod  www.muziekschooloostgel-
derland.nl

Muziekschool Oost-Gelderland 
verzorgt lessen in Vorden

Vorden - Alle inwoners van gemeente Bronckhorst kunnen voor mu-
zieklessen terecht bij Muziekschool Oost-Gelderland. De meeste les-
sen worden op de hoofdlocatie in Doetinchem gegeven. Echter sinds 
september 2011 worden er ook lessen gegeven in het Dorpshuis in 
Vorden.

Om de vijfde editie van Reurpop extra 
feestelijk te maken werd er tijdens 
‘Goedemorgen Reurpop’ een verlo-
ting georganiseerd. Een Ruurlose fa-

milie en diverse ondernemers stelden 
prijzen beschikbaar. Zo stelde familie 
Sjaak Buitink een vakantie beschik-
baar in een luxueuze villa in Spanje, 

waren er kledingcheques van Teunis-
sen Mode te winnen en stelde Hof-
stede Tweewielers een luxe fiets ter 
beschikking. 
De verloting werd een groot succes 
en Hettie Hofman werd de gelukkig 
winnaar van deze prachtige fiets. 
Zoals gezegd, de organisatie is super 
trots op alle vrijwilligers, publiek en 
sponsoren. Op naar volgend Reurpop 
2013!

Fiets verloot tijdens 
Goedemorgen Reurpop
Hofstede Tweewielers stelt fiets ter beschikking tijdens muziekfestival

Ruurlo – Het is inmiddels alweer bijna een maand geleden en nog 
steeds zijn wij als organisatie aan het nagenieten van de afgelopen 
editie van het Reurpopfestival. Wat was het geweldig! Publiek, vrijwil-
ligers, sponsoren en artiesten hebben zich van hun beste kant laten 
zien op 8, 9 en 10 juni.

Hettie Hofman werd de gelukkige winnaar van de prachtige fiets

TBB is er op gericht om de effecten 
demografische ontwikkelingen in 
onze gemeente en de economische 
crisis het hoofd te kunnen bieden. De 
financiële middelen van de gemeente 
worden veel minder zijn dan we de 
afgelopen jaren gewend waren.
TBB valt of staat met de inzet van en 
de individuele kwaliteiten van bur-
gers. 
Door de hele gemeente heen wordt 
gebiedsgewijs door tal van organi-
saties en ook individuele burgers 
meegedacht en meegewerkt om met 
elkaar plannen te bedenken om ver-
schillende voorzieningen op een ver-
antwoorde manier in stand te hou-
den.
Culturele en sportverenigingen en 
vrijwilligersorganisaties dragen na-
drukkelijk bij aan de sociale cohe-
sie, vitaliteit, versterken van eigen 
kracht, zelfredzaamheid en leefbaar-
heid. De VVD vindt het belangrijk 
dat activiteiten die hieraan bijdragen 
gestimuleerd en gewaardeerd blijven 
worden. Daarom stellen wij voor een 
vorm van subsidie te ontwikkelen in 
het bijzonder gericht op jongeren. 

De VVD wil de initiatieven die thans
ontwikkeld worden ten aanzien van
het voortbestaan van (enkele) zwem-
baden een reële kans krijgen en tijd
geven. Om tot een gedegen afweging
te komen ziet de VVD graag voor
het einde van het jaar een integraal 
plan van aanpak tegemoet. Privati-
sering van voetbalvelden en korfbal-
velden ligt in de lijn van TBB, echter
vinden wij het niet meer dan eerlijk
dat een evenwichtig uitgangspunt 
wordt gehanteerd. Daarom vinden
dat het uitgangspunt compensatie
voor onderhoud gelijk moet zijn. Uit-
gangspunten van zelfredzaamheid
en eigen kracht gelden ook op het ge-
bied van zorg en welzijn. Kwalitatief
goede zorg- en welzijnsvoorzieningen
moeten behouden worden, maar zul-
len wel betaalbaar moeten blijven. De
VVD vindt dat deze voorzieningen 
beschikbaar zijn voor mensen die dit
echt nodig hebben. Inzet is om de in-
woners zo lang mogelijk de regie in 
eigen hand te laten houden. De VVD-
fractie kan met bovengenoemde op-
merkingen de uitwerking van TBB
van harte ondersteunen, het bevat 
veel liberale uitgangspunten. Het is
gebaseerd op eigen verantwoordelijk-
heid en eigen initiatief wordt erin
ondersteund. Daarnaast is het sociaal
rechtvaardig en gaat uit van de ei-
gen kracht van de mensen. Kortom, 
met de uitvoering van het TBB blijft
Bronckhorst een gemeente waar het
goed is en blijft te wonen, werken en
recreëren.

Keuze voor Toekomst 
Bestendig Bronckhorst
Bronckhorst - Een belangrijke 
fase is afgesloten. Afgelopen 
donderdagavond heeft de ge-
meenteraad de laatste besluiten 
genomen in het kader van de Per-
spectiefnota. Hierin zijn de plan-
nen uitgewerkt in het kader van 
Toekomst Bestendig Bronckhorst 
(TBB).

In het intieme coulisselandschap 
rondom Zutphen bevinden zich als 
prachtige ‘stoffering’ talloze land-
huizen, kastelen en landgoederen. 
Historische buitenplaatsen, die ge-
diend hebben als aangenaam zomers 
buitenverblijf voor de regenten en 
notabelen, van adellijke of burger-
lijke komaf, uit het nabijgelegen Zut-
phen. De tentoonstelling brengt een 
negental buitenplaatsen een beeld: 
Huis Den Dam, Huis Empe, Huis De 
Engelenburg, Huis Hackfort, Huis 
Reuversweerd, Huis Verwolde, Huis 
De Voorst, Huis Voorstonden en Huis 

De Wildenborch. Sommige van deze
huizen worden nog steeds particu-
lier bewoond, andere hebben inmid-
dels een nieuwe  functie gekregen 
of wachten nog op herbestemming.
De bezoeker krijgt een kijkje achter 
de schermen van een soms roemrijk
verleden, waarbij afwisselend het
accent ligt op illustere bewoners en 
hun manier van leven, de stijlvolle ar-
chitectuur en inrichting van huis en
landgoed  of het ontwerp van veelal
idyllische tuinen. Hopelijk nodigt de
tentoonstelling uit tot een persoonlij-
ke verkenning van de buitengewoon
prachtige omgeving van de stad Zut-
phen. 

Weevers Grafimedia heeft voor deze
tentoonstelling het ontwerp en de 
productie verzorgd van posters en
folders. Ook werden er fraaie ten-
toonstellingspanelen ontworpen voor
deze tentoonstelling die van 30 juni
tot en met 18 november 2012 te be-
zoeken is. Het museum bevindt zich
aan de Rozengracht 3, 7200 BC Zut-
phen. www.museazutphen.nl.

Buitengewoon Prachtig! 
Historische Buitenplaatsen rondom Zutphen

Zutphen – In het jaar van de His-
torische Buitenplaatsen presen-
teert het Stedelijk Museum Zut-
phen de tentoonstelling Buiten-
gewoon Prachtig! Zondag 1 juli 
2012 heeft historica en schrijfster 
van o.a. het boek Hoog geboren, 
250 jaar adellijk leven in Neder-
land Leen Montijn de tentoon-
stelling Buitengewoon Prachtig! 
geopend in het Stedelijk Museum 
Zutphen.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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De beide jubilarissen werden toe-
gesproken door directeur Gerhard  
Weevers en voor beiden was er een  
attentie van het bedrijf. Voor Jan 
Spiekker was er een sculptuur van 
het logo van Weevers vanwege zijn 
langdurig dienstverband. Maar ook 
de collega’s lieten zich niet onbe-
tuigd en zij hebben hen eens flink in 
het zonnetje gezet. Voor beiden was 

er een speciaal (bier)pakket gemaakt 
met heel eigen etiketten, die natuur-
lijk helemaal op hen gericht waren 
zoals je van een grafisch bedrijf kunt 
verwachten! 

HALVE EEUW DIENSTVERBAND
Jan Spiekker begon op 16 juli 1962 op 
14-jarige leeftijd bij Drukkerij Elna in 
Lichtenvoorde als leerling handzetter. 

In die tijd werd zowel het weekblad 
Elna als het drukwerk handmatig, 
letter voor letter, in lood gezet. Zijn 
leermeester in die tijd was de heer 
Weevers sr. die later naar Vorden ver-
trok en daar een eigen zaak begon. In 
1999 heeft deze zaak, onder leiding 
van zoon Gerhard Weevers, Drukke-
rij Elna overgenomen. In de loop der 
tijd is de drukkerij uitgegroeid tot het 
bedrijf Weevers Grafimedia, een vol-
ledig digitaal bedrijf met de nieuwste 
druk- en printtechnieken.
Jan heeft altijd veel interesse gehad 
voor het grafische vak en ook zijn 
inzet was enorm. Jan heeft veel fami-
liedrukwerk gedaan zoals geboorte-
kaartjes, rouwbrieven en bidprentjes, 
maar ook veel sportpagina’s in de El-

Twee jubilarissen bij Weevers Grafimedia:

Na een halve eeuw dienstverband nu met de VUT

Vorden/Lichtenvoorde – Weevers Grafimedia, uitgever van deze krant, 
heeft vele specialiteiten in huis waarmee het bedrijf een totaalleveran-
cier is van grafische producten. Bij dit bedrijf werden vorige maand 
een tweetal jubilarissen gehuldigd: Eef Smies was vijfentwintig jaar 
in dienst in Vorden en Jan Spiekker uit Lichtenvoorde zelfs 50 jaar! 
Een halve eeuw in dienst van hetzelfde bedrijf is toch wel een unicum. 
Eind juni werden tijdens een barbecue voor het personeel en genodig-
den beide jubilea gevierd.

Jubilaris Jan Spiekker samen met directeur Gerhard Weevers en het sculptuur van het logo van Weevers dat Jan als aandenken kreeg.

Eef Smies met zijn speciale Eefsche bieren die hij van zijn collega’s kreeg

na werden door hem gemaakt. Als er 
een fout in een van de aangeleverde 
artikelen stond, veranderde hij die 
want op sportgebied wist hij (bijna) 
alles. Met de intrede van de computer 
werden de werkzaamheden voor Jan 
ook anders, maar hij wist zich steeds 
aan te passen. De laatste jaren was Jan 
vooral te vinden op weer een andere 
tak van het bedrijf: de afwerking van 
printwerk. “Dit is werk waar veel va-
riatie in is. Denk maar eens aan de 
banners en roll ups, maar ook aan 

lamineren en inbinden van proef-
schriften en boekjes, wat een deel is
van mijn taken”, aldus Jan. Half juli is
zijn laatste werkdag, dan is hij precies
50 jaar in dienst en gaat hij genieten
van de VUT.

Op de vraag wat hij van plan is na zijn
laatste werkdag antwoordt hij: “Voor-
al veel genieten en reizen maken. En
dan met name stedentrips. Er zijn
verschillende plaatsen waar ik heen
wil en zal me vast niet vervelen.”

25 jaar in dienst
Eef Smies begon in 1987 in de oude 
drukkerij van Drukkerij Weevers 
aan de Nieuwstad 12 in Vorden In 
die tijd waren er zo’n 40 mensen 
aan het werk, tegenwoordig zijn 
er in totaal rond de 75 personeels-
leden. Eef begon op de fotozetterij, 
die toen nog gescheiden was van de 
montage en hij heeft stapsgewijs de 
ontwikkelingen meegemaakt van 
verschillende zetsystemen tot de 
nieuwste digitale technieken. In de 
beginjaren duurde het maken van 
de weekbladen bijna een volledige 
week, tegenwoordig is het maar een 
deel van de werkzaamheden. “Het 
digitale tijdperk heeft ervoor ge-

zorgd dat er veel meer gedaan kan 
worden in kortere tijd en heb ik veel 
meer tijd voor allerlei andere voor-
komende soorten drukwerk”, aldus 
Eef. “Naast de werkzaamheden aan 
de weekbladen doe ik veel digitale 
voorbereiding voor folders, posters 
en brochures, maar ook verzorg ik 
de opmaak en vormgeving van on-
der andere jubileumboeken. Maar 
het belangrijkste is toch dat ik altijd 
met veel plezier naar mijn werk ga.”

Na het officiële deel was het tijd 
voor een hapje en een drankje en 
was het nog lang gezellig in de tuin 
van de hoofdvestiging in Vorden.

Op alle basisscholen, in de super-
markten en in de kerken stonden de 

afgelopen weken inzameldozen waar 
de pennen gedeponeerd konden wor-

den. Er zijn presentaties geweest op 
basisschool De Akker en De Rank om 
de kinderen uit te leggen wat de actie 
inhield. 

Pennen en stiften leveren twee cent 
per stuk op en dit geld gaat naar een 
goed doel, namelijk stichting Chris. 
Deze stichting zet zich in voor het 
welzijn van kinderen in Nederland en 
werkt met vrijwilligers. Kinderen die 
behoefte hebben aan een luisterend 
oor, hulp zoeken in kleine en grote 
problemen via chat en telefoon. De 
kinderen die op school op hun eigen 
niveau hoorden van de mogelijkhe-
den via de actie begonnen direct hun 
etuis te controleren op lege of bijna 
lege pennen en stiften en zo groeide 
het aantal al snel. De dozen blijven 
nog één week staan om alle scholen 
nog de gelegenheid te geven alle stif-
ten en pennen aan het eind van het 
schooljaar nog te contoleren en voor 
het goede doel weg te geven in plaats 
van zomaar weg te gooien. Dat is ook 
goed voor het milieu. Zo snijdt het 
mes aan meerdere kanten: kinderen 
leren hoe ze andere kinderen kun-
nen helpen, Stichting Chris krijgt een 
extra gift, en de pennen krijgen een 
tweede leven. 

De initiatiefgroep bedankte tijdens de 
eindpresentatie in de Steenderense 
protestantse kerk alle pennengevers 
van harte.

6300 pennen voor Stichting Chris

Twee volle kruiwagens vol pennen

Steenderen - De afgelopen maand is heel Steenderen en Toldijk druk 
geweest met de inzameling van lege pennen en stiften. Op zondag 1 
juli is de tussenstand bekend gemaakt. Alle dozen zijn geleegd en in 
negen zakken verdeeld. Elke zak bevatte 700 pennen. Samen met de 
kinderen werden de zakken in de kruiwagens geladen. Bij elkaar zo’n 
6300 pennen, en dit kunnen er nog meer worden. Deze week loopt de 
actie namelijk nog door.

Vele zakken met honderden pennen werden in kruiwagens geladen.

Pannenkoekenboerderij de Heikamp 
nodigde de bouwploeg van Reurpop 
uit om pannenkoeken te komen 
eten. Op dinsdag 12 juni, nadat het 
festivalterrein geheel opgeruimd 
was trokken de vrijwilligers naar de 
Hengeloseweg om daar onder het 
genot van een drankje heerlijke pan-
nenkoeken te verorberen. Tijdens de 

opbouw- en afbreekwerkzaamheden
kregen de vrijwilligers elke dag een
warme maaltijd aangeboden. Dit 
wordt door diverse ondernemers uit
Ruurlo en omstreken aangeboden.
Via deze weg wil de organisatie Pan-
nenkoekenboerderij de Heikamp en 
andere sponsoren nog eens extra be-
danken voor dit gebaar, bedankt!

De Heikamp bakt pannen-
koeken voor Reurpop
Bouwploeg Reurpop wordt getrakteerd

Ruurlo – Na twee intensieve weken van opbouwen, opruimen en afbre-
ken van het Reurpopterrein kon de bouwploeg van Reurpop wel een
goede maaltijd gebruiken.
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“Durf te vragen, durf te doen.” Onder 
dat motto hadden de werkplaatsen 
Innovatieve en duurzame economie, 
Vitale leefomgeving, Slim en snel ver-
binden en Kansrijk platteland vragen 
bedacht waarmee zij hun projecten 
verder kunnen brengen. Restaurant 
De Schoppe in Winterswijk bood 
plaats aan ruim tweehonderd en-
thousiaste aanwezigen uit alle gele-
dingen van de Achterhoek. Die kwa-
men met een overvloed aan nieuwe 
ideeën. En dat is precies de bedoeling 
van de Agenda 2020: iedereen kan bij-
dragen. Ook het Rijk en de provincie 
doen actief mee.

VITAAL SPORTLANDSCHAP
“Het naoberschap is een groot goed 
maar mag niet beperkend werken, la-
ten we ook naar de rest van de wereld 
blijven kijken”, aldus Koen Knufing 
van de werkplaats Kansrijk Platte-

land. “Wij zitten op u te wachten” zei 
EuroNederlander van het Jaar, Henk 
Aalderink. Daarmee doelde hij op het 
Meedoenersloket dat sinds kort open 
staat voor ondernemers met vragen 
op het gebied van subsidie. Hij lichtte 
toe wat Regio Achterhoek doet om de 
vier werkplaatsen te ondersteunen: 
onder andere externe financiering 
regelen voor projecten die bijdragen 
aan de transitie van de Achterhoek. 
Via een Quick Scan krijgen onderne-
mers inzicht in de haalbaarheid van 
een subsidieverzoek. 
Cees de Jong van de HAN introdu-
ceerde het Kennishuis, dat een Kenni-
sagenda opstelt en verbindingen legt 
tussen kennisvraag en -aanbod. Paul 
Zuiker belichtte de opleiding ‘Nieuw 
leiderschap in de Achterhoek’ die 
managers aanmoedigt hun blikveld 
te verbreden. “Wie van u voelt er-
voor één dag per week bij een andere 

organisatie te werken?” Meer dan de 
helft van de handen ging omhoog. De 
regiomanager amateurvoetbal KNVB, 
Pascal Kamperman, regiovoorzitter 
Herman Kaiser en Henk van der Es-
ch, voorzitter werkplaats Vitale leef-
omgeving, tekenden een convenant 
‘Vitaal Sportlandschap’ bedoeld om 
de sportbeoefening in de Achterhoek 
te stimuleren en te ondersteunen bij 
een krimpende bevolking.

SCOREN
Demissionair minister Spies van Bin-
nenlandse Zaken liet in een video-
boodschap weten dat zij de Achter-
hoek goed op het netvlies heeft. Ze 
complimenteerde de regio met de 
lobby, de vooruitziende blik, de voor-
uitstrevende aanpak en tevens met de 
samenwerking. “U bundelt krachten 
en verliest geen energie aan onder-
linge wrijving en u repareert het dak 
vóórdat het regent”, aldus Spies. Ze 
stelde voor om initiatieven en ener-
gie van de inwoners van de Achter-
hoek nog meer te benutten. Herman 
Kaiser benadrukte dat de Achterhoek 
nu kan scoren: “Wij gaan hier niet de 
nederlaag tegen Denemarken over-
doen; genoeg kansen maar geen doel-
punten.”

Workshops Agenda 2020: 

‘Durf te vragen, durf te doen’

Achterhoek - “Denk met ons mee”, zo verwoordde Gerrit Pillen, voor-
zitter van VNO-NCW Achterhoek en de SIKA de vraag van de werk-
plaatsen Agenda 2020. Daarin voeren partners uit bedrijfsleven, maat-
schappelijke organisaties en overheid projecten uit van de Agenda 
2020. Dat is het toekomstplan om de Achterhoek duurzaam vitaal, 
aantrekkelijk en gezond te houden. De werkplaatsen vroegen in acht 
workshops om concrete inbreng waarmee zij hun projecten verder 
kunnen brengen.

Foto: Regio Achterhoek

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Los: Open. 
 1. “De deure is los.”
 2. “’n Loshoes”. Boerderij waarvan het woon- en bedrijfs 

gedeelte niet van elkaar gescheiden zijn door een muur. 
 3. “’t hele huus los hebben liggen.”Geen enkele deur op 

slot hebben.
 4. “De rogge los hmm.” Alle rogge gemaaid hebben.

 B. Manegeld: Geld waaraan men de schuldenaar herinneren 
mag, geld dat men mag opeisen. “Kaartegeld is manegeld.”

 C. Doeve: Duif; “Ne Oost-Indische doeve kan zeuventeg joor 
wodden en hölp tegen dauwworm, ok ko’j an zien gedrag 
iets aover ’t weer zeggen.”

In de afgelopen maanden zijn de ba-
nen weer uitgebreid met bijna zeven-
tig bewegende figuren. Zo heeft de 
Ruurloër onder andere auto’s en ker-
misattracties toegevoegd aan zijn mo-
delspoorbanen panorama. Bijzonder 
is de steile wandraces met motoren 
zoals die in verleden diverse malen op 
de Ruurlose kermis te zien waren. De 
modelbanen bestaan uit vier verschil-

lende panorama’s bestaande uit Sta-
tion Ruurlo met op de achtergrond
het stationsgebied uit de jaren zestig
van de vorige week, een baan die in
een sneltreinvaart door Nederland
koerst, een Zuid- Duitse baan en de
‘Schwarzwald baan’ met de grootste
koekoeksklok van de wereld. Natuur-
lijk door Gerrit Hulshof op schaal na-
gemaakt in de verhouding HO (1-87).
Het ‘levenswerk’ van Gerrit Hulshof
is voor het eerst in de maanden juli
en augustus te bewonderen aan de
Hulshofweg in ’t Ruurlose Broek op
woensdagmiddag 4 juli. 

Voor meer informatie: 
www.hulshofmodeltreinen.punt.nl

Op elke woensdagmiddag in juli en augustus
Open middagen modelbanen 
panorama Gerrit Hulshof
Ruurlo - De modelspoorbanen 
van Gerrit Hulshof zijn op elke 
woensdagmiddag in de maanden 
juli en augustus weer te bezich-
tigen. Elke woensdagmiddag kan 
men tussen 13.30 en 17.00 uur 
een kijkje komen nemen.

Het is een pianist die volledig met 
zijn hart muziek maakt, waarbij de 
techniek helemaal in dienst staat van 
klank en melodie. Virtuoze passages 
en fraaie klankstukjes komen regel-
matig terug in zijn spel dat stoelt op 
de klassieke muziek maar ook hier 
en daar wat jazzy trekjes vertoont. 

Zangeressen Wendy Addink en Rita 
Boshart vervolgen het programma. 
Zij hebben elkaar vorig jaar leren 
kennen tijdens de zomercaroussel in 
de Lindesche Molen. Hun stemmen 
vormen een prachtige combinatie 
en daarom gaan ze in het najaar een 

duoprogramma brengen met de ti-
tel ‘Hoe speelt een vrouw het spel?’
Tijdens het inloopconcert lichten ze 
alvast een tipje van de sluier op en
zingen zij een aantal nummers uit
deze voorstelling. 

Het programma bij Het Klavier duurt
in totaal een uurtje en de toegang is
gratis. Na afloop is er de gelegenheid
om van gedachten te wisselen over
muziek, pianospelen en piano’s. 

Het Klavier bevindt zich op industrie-
terrein Het Werkveld, Ambachtsweg
2b. Meer info op www.het-klavier.nl

Inloopconcert bij 
Het Klavier

Vorden - Zaterdag 7 juli is er vanaf 15.30 tot 16.30 uur live muziek bij
Het Klavier Piano’s en Vleugels in Vorden. Pianist en eigenaar Jack
van Dodewaard bijt dit inloopconcert het spits af met eigen pianocom-
posities en improvisaties.

Rita Boshart en Wendy Addink

Aan de Wolfsstraat 5 worden men-
sen, deelnemers van Finland tot en 
met Spanje verwacht en met alle lan-
den die daar nog tussen of zijdelings 
van liggen. Op zaterdag 14 juli is er 
tevens de ‘Bronckhorster Tractorrit’, 
een toch met oldtimertractoren die 
onder de vlag rijdt van de Oldtimer 
Tractor en Motoren Vereniging, OT-
MV, afdeling Gelderland. Deze tocht 
vindt voor de tweede keer plaats en 

wordt uitgezet door de heren Gar-
ritsen en Gerritsen.  Deze OTMV is 
een vereniging die nog steeds groeit, 
ondanks de recessie. Ook voor jonge-
lui is een oude trekker nog steeds be-
taalbaar en kan een geweldige hobby 
zijn. 

De ‘Bronckhorster Tractorrit’ start 
om ongeveer 10.30 uur bij Vleesboer-
derij Garritsen aan de Wolfsstraat in 

Toldijk. Ruim 100 deelnemers heb-
ben zich al opgegeven en dit kan nog 
steeds gebeuren voor de tocht die in 
twee etappes wordt verreden.  In de 
pauzes is er muziek in de tent, even-
als zondag waarbij men heerlijk kan 
kijken naar de verrichtingen van de 
handlers. Voor bewoners van De Bon-
gerd uit Steenderen is er gelegenheid 
om de tocht mee te maken in oldti-
mers auto’s. Toegang is gratis en voor 
kinderen is er uiteraard een spring-
kussen aanwezig. 

Alle inlichtingen bij Vleesboerderij 
Garritsen, Wolfstraat 5, Toldijk, tele-
foon (0575) 441383.

Het derde evenement in drie weken tijd!

Trekkers en schapen in Toldiek

Toldijk - Na Normaal bij Flophouse en het Toldieks Feest uiteraard 
bij Café Restaurant Den Bremer zal op 14 en 15 juli bij Vleesboerderij 
Garritsen het Dutch Open Schapendrijven met Border Collies plaats-
vinden. Dit zijn internationale wedstrijden waarbij de deelnemers uit 
heel Europa komen.

Een succesvolle eerste editie van de ‘Bronckhorster Tractorrit’, in 2011 verreden vanuit Toldijk.
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Simeon ten Holt componeerde het 
werk in de jaren 1976-1979 voor 
toetsinstrumenten, bij voorkeur uit 
te voeren op vier piano’s. De stijl van 
de compositie is enerzijds traditio-
neel, in het gebruik van akkoorden 
en de wetten van de harmonieleer; 
anderzijds is het werk vernieuwend, 
omdat het begrip tijd een eigen leven 

gaat leiden, een enorme dynamiek 
krijgt en uiteindelijk vorm en inhoud 
bepaalt. De componist zegt zelf over 
het werk het volgende: tijd wordt de 
ruimte waarin het muzikale object 
gaat zweven. 
Hiermee heeft het werk veel overeen-
komst met de zogenaamde minimal 
music, waarbij de herhaling eeuwig-

durend lijkt te zijn. Deze stijl leent 
zich, bij uitstek voor uitvoering op 
een orgel, omdat het een ruimtelijk 
instrument in een kerk is, en daar-
mee van zichzelf al een spirituele 
sfeer oproept, in het bijzonder in de 
grote, sacrale ruimte van de Sint Wal-
burgiskerk in Zutphen. Deze sfeer 
wordt nog versterkt door het fijnzin-
nig proces van aanspraak en afspraak 
van de verschillende orgelpijpen, het 
orgel is immers een blaasinstrument. 
Nogmaals de componist: CANTO 
heeft geen haast, er kan niet over 
tijdsduur worden gesproken. Uitvoe-
ringen hebben meer het aspect van 
een ritueel dan van een concert. Vrij-
dagavond vindt de uitvoering plaats 
op het fraaie Baderorgel: één compo-
nist, één compositie, één gezang, één 
uur lang, maar het kan net zo goed 
korter of langer zijn. Vandaag de dag 
is tijd voor velen structuur, beperking 
zelfs, maar tijd bestaat niet. Canto os-
tinato - aanhoudend gezang; noem 
het ritueel, mantra, onthaasting of 
(misschien nog het meest) vrijheid.

AART BERGWERFF
speelt orgel vanaf zijn zevende jaar en 
studeerde aanvankelijk orgel, koor-
directie en kerkmuziek aan het Rot-
terdams Conservatorium. Hij oriën-
teerde zich verder in het buitenland, 
in Noord-Duitsland, Italië en Parijs, 
en studeerde onder meer bij Harald 
Vogel en bij Marie-Claire Alain. Hij 
besloot zijn studie bij Alain in Parijs 
met het behalen van de Prix de Vir-
tuosité. Aan het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag studeerde hij im-
provisatie bij Bert Matter en behaalde 
hij de Aantekening Improvisatie 
Orgel. In 2003 werd hij onderschei-
den met de zilveren medaille van de 
Société Académique ‘Arts, Sciences 
et Lettres’ vanwege zijn verdiensten 
voor de Franse orgelcultuur. Aart 
Bergwerff is orgeladviseur bij restau-
ratie en nieuwbouw van orgels en is 
in die hoedanigheid betrokken bij 
tal van restauraties van historische 
orgels. Het concert begint om 20.15 
uur. T/m 16 jaar gratis toegang. Zie 
ook www.baderorgel.nl.

Canto Ostinato in de Walburgis

Vorden - Vrijdagavond 6 juli aanstaande zal het beroemde werk van Si-
meon ten Holt ( Canto Ostinato ) in de Sint Walburgiskerk te Zutphen 
worden uitgevoerd. Aart Bergwerff speelt gedurende ongeveer een uur 
deze compositie in een orgelbewerking op het Baderorgel.  Canto os-
tinato - aanhoudend gezang, letterlijk vertaald; een compositie over 
tijd, ruimte en eeuwigdurende beweging.

Aart Bergwerff

“Reveller is echt een jongensdroom. 
Het is de band waar ik altijd op heb 
gehoopt”, aldus frontman/slaggitarist 
Sven Sterk. Hij vormt samen met Ra-
mon de Wilde-sologitaar en backing 
vocals, Roland Sie-basgitaar en Daniel 
van Dalen-drums deze hechte forma-
tie. Reveller gaat voor niets minder 
dan het echte bandjesgevoel.
De zoektocht naar bandleden begon 
in de zomer van 2010. In oktober van 
datzelfde jaar begonnen de repetities. 
De samenstelling van de band sluit 
naadloos aan op de songs van de lead-
zanger. Sven: “Met hen durf ik elke 
uitdaging aan. Ik denk dat daar onze 
kracht ook zit. We zijn niet bang om 
fouten te maken. Spelen met je hart 
en met volle overtuiging is voor ons 
veel belangrijker”. De muziek van Re-
veller laat zich het beste omschrijven 
als pure gitaarpop.

Hun live performance is boeiend en 
dynamisch door de grote podium-
ervaring van de verschillende band-
leden. Het eigen geluid van Revel-
ler ontstaat door de combinatie van 
energieke, pakkende songs en het 
licht melancholische stemgeluid van 
de zanger. De band laat zich inspi-
reren door artiesten als Al Stewart, 
John Fogerty, Ryan Adams, John 
Mayer, Turin Brakes en Felix Maginn.
Het eerste jaar van Reveller was er 

een met veel ‘ups’ en weinig ‘downs’.
Gedraaid worden op 3FM, live spelen
in het Tros Muziekcafé op Radio 2,
een interview met Daniel Dekker en
al aardig wat airplay op lokale radio-
stations zijn een paar van de hoogte-
punten. En daar komt de presentatie
van de nieuwe EP ‘This House’ in het
Patronaat nog bij. Daniel Dekker om-
schreef Reveller op Radio 2 als ‘Een
aanstormend talent dat aan een snel-
le opmars bezig is.’ Als het aan Revel-
ler ligt, krijgt hij gelijk. 
In het komende jaar hoopt de band
de stap van semiprofessioneel naar 
professioneel snel te zetten. Sven:
“We willen heel graag op festivals 
spelen en hopen op professionele on-
dersteuning. Een A&R manager zou
geweldig zijn. Iemand die met ons de
koers bepaalt en ons de weg wijst in
de muziekwereld”.

U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio 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.

Reveller bij 
LIVE@IDEAAL

Zelhem - Woensdagavond 11 juli zal de band ‘Reveller’ tussen 20.00 en
22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal, dat vanuit Café ‘de
Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Lionsclub Bronckhorst geeft jaarlijks 
aan drie goede doelen, waarvan één 
lokaal, één regionaal en één interna-
tionaal doel. Dit jaar zijn dat de Stich-
ting Noodhulp Zelhem, de Stichting 
Sravana te Doetinchem en de Medi-
sche Vrouwenkliniek in Ghana (Afri-
ka). De Lionsclub organiseert jaarlijks 
allerlei acties in de gemeente Bronck-
horst om de nodige gelden bijeen te 
brengen. Zo worden in het voorjaar 

tulpen verkocht, doet de club mee
aan tweedehands boekenverkoop, en-
zovoort. Daarnaast is recentelijk weer
de jeugdschilderdag gehouden, ge-
sponsord door de Rabobank. Tevens 
is de Lionsclub betrokken bij de drie-
daagse Roll over Bronckhorst, die dit
jaar vanuit Steenderen plaatsvond. Al
met al een actieve serviceclub in de
gemeente Bronckhorst met zo’n 30
leden, zowel vrouwen als mannen.

Lionsclub Bronckhorst 
biedt Sravana cheque aan

Doetinchem - Anton van Ingen, dit jaar president van Lionsclub 
Bronckhorst, heeft onlangs tijdens de viering van het 12,5 jarig be-
staan van Hospice Sravana te Doetinchem een cheque overhandigd
aan Wim de Jager, de voorzitter van St. Vrienden van het Hospice. De
cheque ter waarde van 1500 euro wordt besteed aan zaken waarvoor
geen subsidie is, zoals de vernieuwing van de keuken van het Hospice.

Anton van Ingen overhandigt aan Wim de Jager de cheque namens Lionsclub Bronckhorst.

In Ruurlo is de Avonturijn-Spelen-
kermis op 12 juli op sportcomplex 
‘t Rikkelder van voetbalvereniging 
Ruurlo. Deelname voor kinderen die 
op deze dag naar de BSO gaan is gra-
tis, voor anderen kost het 2,50 euro. 
Is iemand juniorcoach op een school 
en vind men het leuk om deze dag 
als juniorcoach te helpen, geef je dan 
ook op. Deelname is dan gratis. Ou-
ders die willen helpen zijn ook van 
harte welkom. Opgeven voor deze ge-
weldige spelenkermissen kan via het 
opgavenbriefje dat op alle basisscho-
len wordt uitgedeeld. Deze eerste 
spelenkermis is een pilot. Bij veel be-
langstelling worden er door Beweeg 
Wijs in samenwerking met de BSO’s 
voortaan meer vrijetijdsactiviteiten 
georganiseerd in de schoolvakanties! 
Kom dus allemaal naar de Spelenker-
mis!

Initiatief kinderopvangorganisaties en BeweegWijs

Avonturijn spelenkermis 
op sportpark ‘t Rikkelder
Ruurlo - Een feestelijke start van 
de zomervakantie begint voor de 
kinderen met de Spelenkermis 
van de Buitenschoolse opvang 
in Berkelland! Als aftrap van de 
zomervakantie kunnen kinde-
ren vanaf de eerste vakantieweek 
meedoen aan een spelenkermis 
georganiseerd door de kinderop-
vangorganisaties en Beweeg Wijs. 
In alle plaatsen in Berkelland is 
het van 10.00 tot 12.00 uur voor 
kinderen tot en met zeven jaar en 
van 13.00 tot 15.00 uur voor kin-
deren van acht tot en met twaalf 
jaar. Deze spelenkermis bestaat 
uit meer dan dertig spetterende 
spelen, zoals waterspelen, ik-hou-
van-Holland spelen, circusspelen, 
mikspelen etc. Ook is er een groot 
springkussen en een opblaasbare 
glijbaan.

TOLDIJK
Uitslagen van de derde en vierde 
vakantiebridgedrive van Bridgeclub 
Bronkhorst, gespeeld op respectieve-
lijk 21 en 28 juni 2012 in Toldijk.Uit-
slag 21 juni A-lijn: 1. Hennie Deunk 
& Wil Matser 60,67 %; 2. Guy & 
Miguel Mendes de Leon 56,75 %; 3. 
Irene Lichtenberg & Theo Schoena-
ker 56,42 %. B-lijn: 1. Theo Damen & 
Theo Schut 62,50 %; 2. Roelie Hiemc-
ke & Carla Jansen 60,00 %; 3. Henk 
Benningga & Jan Supheert 55,42 %. 
Uitslag 28 juni A-lijn: 1. Diny Mijnen 
& Herman Stapelbroek 60,42 %; 2. 
Carla Jansen & Roelie Hiemcke 54,86 
%, 2. Bert Deunk & Gerrit Oldenhave 
54,86 %. 
B-lijn: 1. Will Snelder & Bert Bot-
schuyver 54,86 %; 2. Greet Jansen & 
Marietje Geurts 54,17 %; 2. Wil ten 
Holder & Hans Dekker 54,17 %. 
Donderdag 5 juli: bridgen in het St. 
Ludgerusgebouw te Vierakker. 
De afgelopen weken werden we vro-
lijk van het aantal bridgers, dat de 
weg naar onze vereniging wist te 
vinden. Voor de komende maand 
vragen wij uw extra aandacht, om-
dat wij even ‘verhuizen’ naar het ST. 
LUDGERUSGEBOUW, Vierakkerse-
straatweg 37, te (7233 SH) VIERAK-
KER. U allen lezers, bent van Harte 
Uitgenodigd om ook daar bij ons te 
komen bridgen. Met een entree van 
2 euro p.p. per lijn worden kleine 
prijsjes verzorgd. Nummers 1 heb-
ben altijd prijs. Verder maakt ieder-
een evenveel kans om met iets naar 
huis te gaan, omdat op de avond zelf 
wordt beslist op welke plaatsen ook 
prijzen zullen vallen. In verband met 
de planning graag voor 17.30 uur 
aan, dan wel afmelden met een sms 
of door te bellen naar 06-28633453 
(inspreken lukt niet!). U blijft echter 
ook kort voor aanvang welkom. Een 
hartelijke bridgegroet en tot ziens, 
Silvia Schreiber.

B R I D G E

Door te luisteren naar de cursisten 
hoort Mevrouw, Rots geregeld om 
zich heen: “ De opbouw van de oplei-
ding stap in Engels voor volwassenen 
is zo vanzelf sprekend eenvoudig en 
duidelijk van opbouw, dat het ook 
zelfstandig  goed te volgen en te han-
teren is.” Dit zou een mogelijkheid 
kunnen geven voor degene die om 
een of andere rede de lessen niet kun-

nen volgen. Wanneer het mogelijk is, 
heeft het volgen van de lessen wel de 
voorkeur. Vooral de conversatie trai-
ning is hierin belangrijk. Mevrouw 
Rots heeft een methode ontdekt om 
het spreken in Engels nog meer vaar-
digheid te geven. 

In de bestaande groepen, welke op 
alle niveaus aanwezig zijn, kan inge-
voegd worden voor degene die op het-
zelfde niveau zitten. Een beginners-
groep start in die omgeving waar de 
meeste aanmeldingen zijn. Er staat 
een kleine vergoeding tegenover.

Info: Tel. 0543-451476 e-mail trees-
rotsbeusink@gmail.com

Engels voor volwassenen op alle niveaus
Regio - Mevrouw Rots-Beusink 
geeft al jaren “Engels voor vol-
wassenen” op alle niveaus. Ze 
geeft de lessen in kleine groeps-
ruimten gevestigd in cultuur 
centra of bij een van de cursisten 
thuis.
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Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

50% KORTING 
OP DE HELE COLLECTIE

notthesame

(bromfiets)Rijbewijs A M

Just More Damesmode

2 modespecialisten onder één dak - Smidsstraat 9 - Zelhem

Wij zijn geopend van maandagmiddag t/m zaterdag   Vrijdag Koopavond

ITS NOIZE

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206

JUST MORE Damesmode ook in Dieren, naast de Gazelle-fabriek

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-625995

OPRUIMING
elk 2e artikel
GRATIS!!!!!
Wees er snel bij!

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.

Volop de heerlijkste aardbeien en kersen.
Zo van het land naar de klant.

Super mooie tuinbonen 10 kilo 7.00
wilde platte perziken 500 gram 0.99

Harde Elstar appelen 3 kilo 1.99
Aardbeien nu volop voor de inmaak

Volop zomers fruit:
Frieslanders Dore aardappelen eigen oogst

Kadotip!! Doe het met een streekproducten-pakket!!

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

Loop dan eens binnen bij:

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
Vorden
Tel.: 0575-551224

Ook voor al uw reparaties!

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo. Telefoon (0573) 45 14 38

TEUNISSEN MODE GAAT VERBOUWEN!
TOTALE LEEGVERKOOP
Dames- en herenmode
kortingen van 50 tot 70%
Dames broeken,
rokken, blazers, 
blouses, T-shirts, 

jurkjes
Heren broeken,

overhemden,
jack’s, truien,

vesten, kolberts

Pak nu
vast je vakantie-koffer!!

Rondweg 2, Vorden
0575-552222
www.groot-jebbink.nl



M
M Autobedrijf

Melgers
Renault Twingo 1.2, 8V Authentique 2006 35.954 km € 5.750 
Chevrolet Kalos 1.2 5-drs. Spirit 2005 67.946 km € 4.950
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 4WD automaat 2007 100.452 km € 17.750
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km € 8.950
Peugeot 206 CC 2.0 16V Roland Garros 2002 83.598 km € 7.950
Volvo S60 2.4 Comfort-line 2003 148.725 km € 8.950
Mazda Premacy 1.8i Active 2003 143.948 km € 6.950
Kia Sorento 3.3 V6, automaat Comfort 2008 45.694 km € 17.950
Toyota Corolla 1.3, HB Linea terra 1997 126.585 km € 2.250
Toyota Verso 1.8 16V SOL Cruise 5-pers. 2007 99.170 km € 15.750
Toyota Yaris 1.3 VVT-i 5-drs. Comfort 2009 51.410 km € 11.750
Suzuki Swift 1.3 Shogun 2008 59.492 km € 9.995
Daihatsu Sirion 1.0 12V Trend 2007 73.755 km € 6.750

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Volvo V40 1.8
11-2000,

station, zwart, 
155.000 km

€ 3.750

Citroen 2cv6
volledig gerestaureerd rood, 

1986, 33.000 km

€ 9.950
Alfa Romeo Mito 1,4 16v DNA nieuwstaat 03/2009 46.510 km € 11,950, 

Citroen Xsara Break 1,4 12/2000 174.000km  € 1950,-

Daewoo Tacuma 1,8 Airco 11/2000 66.000 km € 3950,-

Peugeot 306 break 1.4 Blauw 10/1998 143.000km € 1250,-

Peugeot 307 XS 1,6 16V 5drs zwart 01/2004 129.000 km € 5950,-

Peugeot 407 coupe 3,0 v6 aut. 2005 73.000 km € 14750,-

Opel Astra 1,6 Airco 04/2000 169.500 km € 2950,-

Fiat  Panda  1.2 8V Presto Cool sep-09 23.226 km Grijs met. € 6.500 
Fiat  Seicento  1.1 S feb-04 53.515 km Zwart € 3.250 
Hyundai  Atos  1.1i Active apr-04 71.642 km Blauw met. € 3.750 
Hyundai  Getz  1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 km Grijs met. € 6.250 
Hyundai  i10  1.1 5drs. Active Cool jun-08 31.827 km Blauw met. € 6.500 
Hyundai  i10  1.25i 5drs. I-catcher Airco apr-10 71.925 km Rood € 7.750 
Opel  Corsa  1.2 16v 5drs. Enjoy Airco nov-06 75.750 km Donkergrijs met. € 7.750 
Renault  Scénic  1.6 16v Air Airco jul-02 114.203 km Grijs met. € 3.250 
Renault  Scénic  1.6 16v Dynamique Luxe apr-04 131.032 km Grijs € 6.750 
Renault  Twingo  1.2 3drs. Authentique Airco jul-08 34.285 km Zwart € 6.250 
Seat  Altea  1.6 Stylance mrt-06 81.815 km Grijs met. € 10.750 
Toyota  Prius  1.5 Vvt-i Automaat 5drs. Comf. jun-07 122.372 km Beige € 11.250 

Peugeot 307 SW 1.6 16v 
Premium jan-07, 69.172 km,

zwart metallic, stationwagon
€ 10.750 

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

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

OPEL ZAFIRA
1800-16V EXECUTIVE

2006    € 10.950,-
OPEL ZAFIRA 1600-16V COMFORT 2000 4450
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOMAAT ELEGANCE 2005 8950
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007 10950
OPEL MERIVA 1600-16V COSMO MPV 2005 7950
OPEL CORSA 1200-16V 3-DRS COMFORT 2002 3950
OPEL ASTRA 1600-16V -DRS BUSINESS 2007 9450
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006 14750
HYUNDAI I 10 5-DRS ACTIVE COOL 2008 6450
MINI COOPER 1600-16V 2004 10950
MERCEDES C-200 COMBI SPORT-EDITION 2006 13950
BMW 525D AUTOMAAT 2005 13450
VOLVO V 50 2.0 DIESEL 2006 11950
VOLVO V 70 2.4 T COMFORT 2001 8450
PEUGEOT 206 CC 2.0-16V CABRIO 2003 6950
AUDI A6 3.2 FSI AUTOMAAT 2005 13950

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

Portulaca carnaval
Schaal 27 cm.

van 11,99Cvoor 

7,99

Portulaca in schaal 

wk 27. Geldig van 05-07 t/m 11-07. OP=OP



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Jouw werkzaamheden bestaan uit:
• lichte uitdeukwerkzaamheden,
• spuitklaar maken van carrosseriedelen; 

plamuren, schuren, reinigen en afplakken.

Profiel kandidaten
Je hebt de opleiding autospuiter op MBO-2 
niveau met succes afgerond en minimaal 3 
jaar aantoonbare werkervaring in soortge-
lijke functie binnen de schadebranche. Je 
beschikt daarnaast over een dosis energie, 
teamspirit en aanpassingsvermogen gericht 
op het leveren van resultaat.

Wat bieden wij
Een afwisselende functie binnen een moder-
ne en prettige werkomgeving. 
Goede primaire en secundaire arbeidsvoor-
waarden waaronder aandacht voor persoon-
lijke ontwikkeling.

Solliciteren?
Past jouw profiel in onze groeiende orga-
nisatie? Stuur dan jouw sollicitatie met CV 
naar: info@autoschadezelhem.nl
Voor meer informatie kijk op: www.auto-
schadezelhem.nl

Autoschade Service Roelofs De 
Achterhoek is aangesloten bij de ASN 
groep, werkt voor Schadegarant, 
Achmea, Interpolis, Univé schadeservice 
en diverse garage- & dealerbedrijven.

Autoschade Service Roelofs De Achterhoek 
is al meer dan 25 jaar een erkend autoscha-
deherstelbedrijf in Zelhem en omgeving. 
Autoschade Service Roelofs staat voor kwa-
liteit en service.
Om deze diensten optimaal te kunnen ver-
lenen is er in 2007 een nieuw bedrijfspand 
gebouwd dat voorzien is van alle moder-
ne technieken voor autoschadeherstel. 

Daarnaast biedt Autoschade Service Roelofs 
een Autopoetscentrale dat zorgdraagt voor 
een professionele aflevering van de auto 
aan de klant.

Vanwege uitbreiding van onze bedrijfsac-
tiviteiten zoeken wij per direct ondersteu-
ning voor onze afdeling voorbewerking & 
spuiterij;

VOORBEWERKERS

Autoschade Service Roelofs de Achterhoek
Stikkenweg 66

7021 BN  Zelhem
Tel. 0314-62 20 46

info@autoschadezelhem.nl
www.autoschadezelhem.nl

Gevraagd

Tandarts-/preventieassistente
± 24 uur per week

Om ons team te komen versterken.

Reacties graag binnen 2 weken uitsluitend 
schriftelijk of per e-mail.

J.W.M. Polman
Buitenschans 39
7141 EK Groenlo

info@tandartspolman.nl
www.tandartspolman.nl

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MEDEWERKER AFDELING TRANSPORT M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VIO932593

Werkzaamheden
Voor een internationaal bedrijf in de productie van kapitaalgoede-
ren zijn wij per direct op zoek naar een medewerker Transport. Je 
bent verantwoordelijk voor de transportcoördinatie (binnen- en 
buitenland), het onderhouden van contact met transporteurs en 
distributeurs en het ontvangen van orders en organiseren van 
bijbehorende documenten. Parttime is mogelijk 30 - 32 uur . Het 
betreft een tijdelijke vacature.

Functie eisen

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VCP932349

Werkzaamheden
-

keningen op basis van bedrijf- en klantspecifieke wensen. Daarbij 
heb je nauw contact met betrokken afdelingen zoals werkvoor-
bereiding en productie. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig 
aanleveren van tekeningen ten behoeve van productie- en offerte 

bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe producten en pro-
ductiemogelijkheden.

Functie eisen

willen werken.

TELEFONISTE/RECEPTIONISTE M/V
Omgeving Aalten - Parttime (24 uur) - vacaturenr. VMK932994

Werkzaamheden
-

tioniste - telefoniste. Jij bent samen met twee collega’s verant-
woordelijk voor een uitstekend functionerende receptie. Je bent 
het eerste aanspreekpunt voor, klanten, leveranciers, sollicitanten 
en medewerkers. Je ontvangt bezoekers op een klantvriendelijke 
en uiterst correcte wijze. Je verwijst klanten en stelt een ieder op 
zijn of haar gemak. Je bent verantwoordelijk voor de telefooncen-
trale en je verzorgt zelfstandig alle uitgaande post en pakketten. 
Je plaatst bestellingen (catering, bloemen etc.) en je houdt een 
nauwlettend oog en overzicht op het totale klantbezoek. Daarnaast 
verricht je, indien gewenst, lichte administratieve werkzaamheden 
voor diverse afdelingen. 

Functie eisen

en je ontvangt bezoekers op een klantvriendelijke en uiterst cor-

oog voor detail.

WERKVOORBEREIDER METAAL M/V
Omgeving Wehl - Fulltime - vacaturenr. VMK932351

Werkzaamheden

een werkvoorbereider. Heb je ervaring als werkvoorbereider in de 

jou wellicht de uitdaging! Het betreft een functie in dagdienst.

Functie eisen

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Ulft zijn wij per direct op 
zoek naar een:

DEVELOPMENT ENGINEER M/V
Vestiging Ulft - Fulltime – vacaturenr. VCP932366

Als Development Engineer voer je uiteenlopende werkzaamhe-
den uit op het gebied van productontwikkeling en –verbetering. 
Je houdt je onder andere bezig met het maken van ontwerpen 
op basis van de klantwens, het experimenteren met deze ont-
werpen, het handmatig bouwen van prototypes, het opstellen 
van een kostenoverzicht, het uitvoeren van een risicoanalyse, 
het testen van ontwikkelde producten met behulp van intern 
meet- en testapparatuur en het intern en extern rapporteren 
over behaalde resultaten. Naast de projectuitvoering ben je ook 
verantwoordelijk voor het projectmanagement. Je onderhoudt 
contact met klanten over de voortgang van het project en 
de bijbehorende technische en commerciële zaken. Je plant 
de opdrachten in bij het Development Center en je houdt de 
voortgang van het project nauwkeurig in de gaten, evenals de 
kostenbeheersing en de kwaliteit van het productieproces en 
het uiteindelijke product.
 
De kandidaat die wij zoeken beschikt over een HTS opleiding, 
bij voorkeur richting Werktuigbouwkunde (fijnmechanische 
techniek), of een MTS+ opleiding met enkele jaren ervaring. Je 
beheerst de Engelse taal en hebt kennis van productontwikke-
ling en projectmanagement. Je bent bekend 3D tekenprogram-
ma’s, bij voorkeur Solid Edge. Je kunt omgaan met test- en 
meetapparatuur en met ERP systemen.
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Chantal te Pas.
Telefoonnummer: 0575-555518 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.
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vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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Vossen badgoed 
Effen en gestreepte baddoeken in vele

kleurstellingen
Badlaken 70/140 van 21,95 nu 12,95

Baddoek 60/110 van 14,95 nu 2 voor17,00

Washand van 2,95 nu 1,95

Vandyck Ranger badgoed
Boston & Ontario

Baddoek 55/100 van 17,45 nu 6,95

Baddoek 68/127 van 24,95 nu 9,95

Gastendoek 45/60 van 9,75 nu 4,95

Washand 16/22 van 4,75 nu 1,95

Badlaken 90/195 van 49,95 nu 24,95

Vandyck badmat 
100%katoen

55/55 Toiletmat van 16,95 nu 11,95

60/60 Bidetmat van 18,95 nu 13,95

55/90 Badmat van 24,95 nu 17,95

70/140 Badmat van 47,95 nu 37,95

HOESLAKENS

Synthetisch kussen Eclair de Luxe
Tijk: 100% katoen satijn met rits
(navulbaar). Anti-allergisch.
van 29,95 p/st. nu 2 voor 39,-

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht -
regulering. Goed wasbaar.
van 36,95 p/st. nu 2 voor 59,-

Cool Touch kussen
Anti-allergisch, tijk gevuld met
natuurzijde. 
van 34,95 p/st. nu 2 voor 49,-

90% dons kussen van Brinkhaus 
van 179,00 nu 99,-
3 kamer kussen 
Buitenzijde 90% dons en binnenin
zachte eendenveertjes.
van 59,95 p/st. nu 2 voor 99,-

Traagschuim neksteunkussen
Met wasbare hoes (met nekrol).
van 99,- nu 49,-
3 kamer kussen Comfort de luxe 
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 79,95 p/st.   nu 59,-

BADGOED

DEKBEDDEN
Donzen dekbedden
90% dons 4 seizoenen dekbed.
1 pers. 140/200 van 199,- voor 139,-
1 pers. xl 140/220 van 219,- voor 159,-
2 pers. 200/200 van 319,- voor 209,-
litsjum. 240/200 van 359,- voor 229,-
litsjum. xl 240/220 van 399,- voor 249,-

95% dons 4 seizoenen dekbed.
1 pers. 140/200 van 429,- voor 269,-
1 pers. xl 140/220 van 469,- voor 299,-
2 pers. 200/200 van 679,- voor 429,-
litsjum. 240/200 van 779,- voor 489,-
litsjum. xl 240/220 van 859,- voor 539,-
Ook verkrijgbaar in enkele uitvoering

Synthetische dekbedden
Goed vochtregulerend synthetisch
dekbed! Heerlijk zacht en soepel.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 59,- voor 39,-
1 pers. xl 140/220 van 69,- voor 45,-
2 pers. 200/200 van 89,- voor 59,-
litsjum. 240/200 van 99,- voor 69,-
litsjum. xl 240/220 van 109,- voor 79,-
Milano synthetisch 4-seizoenen dekbed
met katoenen tijk. 
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 119,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 139,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 179,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 219,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 149,-

Wollen dekbedden Texellent
Wollen 4-seizoenen dekbed met 
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 89,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 109,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 129,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 149,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 169,-
Ook verkrijgbaar in enkele uitvoering

Cinderella 100% katoenen 
hoeslakens
In vele kleuren

80/200 van 15,95 voor 12,95

90/200 van 16,95 voor 13,95

90/220 van 17,95 voor 14,95

140/200 van 24,95 voor 17,95

160/200 van 26,95 voor 20,95

180/200 van 32,95 voor 22,95

180/220 van 39,50 voor 24,95

slopen 60/70 p/st. nu 5,95

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit 

maar liefst 16 kleuren
100% katoen

90/200 van 18,95 voor 13,95

90/210-220 van 21,95 voor 16,95

140-160/200 van 26,95 voor 21,95

180/200 van 30,95 voor 25,95

Waterbed XL van 49,95 voor 42,95

Essenza satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

80/200 van 27,95 voor 23,95

90/200 van 29,95 voor 24,95

90/210 van 30,95 voor 27,95

140/200 van 35,95 voor 32,95

160/200 van 37,95 voor 34,95

180/200 van 40,95 voor 37,95

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

Vossen & Vandyck
handdoeken

restanten nu met 

30% korting!

BADJASSEN
Vandyck & Vossen

Badstof badjas van 59,95 nu 39,95

Velours badjas van 59,95 nu 39,95

Wafel badjas van 39,95 nu 29,95

Kinderbadjassen v.a. 14,95

STRANDLAKENS
Keuze uit vele dessins

vanaf 12,95

ZOMERDEKBEDDEN

Katoenen zomerdekbed
Vulling: 100% katoen. Tijk: 100% katoen.
Een echte aanrader voor de zomer! 
1 pers. 135/200 van 69,95 voor 39,95

1 pers. xl 135/220 van 79,95 voor 44,95

2 pers. 200/200 van 105,- voor 59,95

2 pers. xl 200/220 van 115,- voor 64,95

litsjum. 240/200 van 125,- voor 69,95

litsjum. xl 240/220 van 139,- voor 79,95

Zijden zomerdekbed
Vulling: 100% zijde. 
Tijk: 100% perkal-katoen.
Dit dekbed is het ideale zomerdekbed!
1 pers. 135/200 van 99,95 voor 49,95

1 pers. xl 135/220 van 99,95 voor 59,95

2 pers. 200/200 van 125,- voor 69,95

litsjum. 240/200 van 179,- voor 99,95

litsjum. xl 240/220 van 139,- voor 79,95

Donzen zomerdekbed
Licht en soepel dekbed. Vulling: 90%
dons. Tijk: 100% perkal-katoen.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 79,95

1 pers. xl 140/220 van 149,- voor 89,95

2 pers. 200/200 van 199,- voor 119,-
2 pers. xl 200/220 van 229,- voor 129,-
litsjum. 240/200 van 239,- voor 139,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 159,-

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek 
ELIAS, DDDDD en Jorzolino

per set nu vanaf 6,95

Linnen glazendoeken NU 5,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-

Zware kwaliteit 
Jersey hoeslakens

Dubbelgebreid 100% katoen
ook geschikt voor XL

1 persoons van 29,95 voor 19,95

2 persoons van 49,95 voor 27,95

Lits Jumeaux van 59,95 voor 32,95

Perkal hoeslakens
Fijn geweven katoen,

aangenaam koel!
80/200 van 24,95 voor 19,95

90/200 van 24,95 voor 19,95

90/210-220 van 28,95 voor 23,95

140/200 van 39,95 voor 29,95

160/200 van 44,95 voor 33,95

180/200 van 49,95 voor 36,95

180/210-220 van 52,95 voor 39,95

slopen 60/70 van 12,95 nu 2 voor 9,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 34,95 voor 27,95

2 pers. van 49,95 voor 39,95

litsjum. van 59,95 voor 49,95

onderslopen van 20,95 voor 16,95

Cinderella lakens
100% katoen

160/260 van 19,95 voor 15,95

200/260 van 27,95 voor 23,95

240/260 van 32,95 voor 25,95

De Duif Wasservice! 
Bij de Bedshop is het mogelijk om uw dekbed,

slaapzak of kussen op een professionele
manier te laten reinigen en bij te laten vullen. 
Uw dekbed krijgt daardoor meer volume en

voelt weer schoon en als nieuw aan.
Als u uw dekbed voor 11.00 uur brengt

voor het wassen, is het dezelfde dag  
na 17.00 uur weer klaar.

KUSSENS

Z I N D E R E N D E
ZOMEROPRUIMING

DUIZEND DEKBEDSETS met kortingen TOT 70%


