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

Bronckhors t  Noord

Dinsdag 7 juli 2009
71e jaargang no. 18

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENPOST ZUTPHEN (0900) 200 9000

HUISARTSENPOST DOETINCHEM (0314) 32 98 88

HUISARTSENPOST WINTERSWIJK (0900) 500 9000

De verdere uitslagen bij het vogel-
schieten waren: 2 Mirjam Denekamp
(l. vleugel na loting), 3 Marcel Vrug-
gink (r. vleugel), 4 Jos Peters (kop), 5 Jan
Denekamp (staart na loting).
Schieten vaste baan: 1 Frank Bloemen-

daal, 2 Henk Broekgaarden, 3 Henri
Eggink. Schieten vrije baan 1 Natasja
Koolen, 2 Erna Bloemendaal, 3 Dennis
Regelink. Peddelgame: 1 Paul Kor-
horn, 2 Bart Tiessink, 3 Tom Roerdink.
Sjoelen: 1 Henri Eggink, 2 Daphne

Vruggink, 3 Jette Valk. Kop van Jut (vol-
wassenen) 1 Erik Oldenhave, 2 Joost
Bloemendaal, 3 Willem Oldenhave.

Kinderspelen: Kop van Jut 1 Paulien de
Gelder, 2 Giel Korhorn, 3 Niels Koolen.
Peddelgame: 1 Sophie Koolen, 2 Pau-
lien de Gelder, 3 Floris Veenendaal.
Blikgooien 1 Lobke Huiznga, 2 Maar-
ten Lam, 3 Daphne Vruggink. De stoe-
lendans werd gewonnen door Sophie
Koolen.

Wim Groot Nuelend schutterskoning
buurtschap Delden

Wim Groot Nuelend is er in geslaagd om tijdens het buurtfeest in het
buurtschap Delden de titel ‘schutterskoning’ op zijn naam te schrijven.
Dat gebeurde vrijdagavond zo rond de klok van tienen. Na de huldiging
zorgde de band Lady en de Vageband in de feesttent bij de familie Schef-
fer voor een puike stemming.

Afgelopen dinsdag werden de le-
den Gerrit de Niet en Johan Boers-
toel van muziekvereniging Sursum

Corda gehuldigd voor het feit dat
ze 60 jaar muzikant zijn. De speld-
jes werden uitgereikt door een bij-

zondere afgevaardigde van de
KNFM, Loes Wesselink.

Huldiging leden Sursum Corda

16 JULI
Kermis
Vuurspuwers  
Springkussen met begeleidingMuziek uit de oude doos
Braderie 

Feesttent Bakker: Hike
De Herberg: DJ Oliver
Bistro De Rotonde: Barista Italiano

17 JULI
Kermis
Skeelerwedstrijden (Holland Inline Cup)
Feesttent Bakker: Papa di GrazziDe Herberg: DJ Oliver

18 JULI
Kermis
Cirque du Vorden
Kinderbraderie
Dweilorkest 'Hengeler Weend Blaozers'
Feesttent Bakker: Mooi WarkDe Herberg: DJ Oliver
Bistro De Rotonde: The Pianohouse

Deze jarenlange traditie is een ware happening en biedt voorelk wat wils, o.a. kermis, braderie, skeelerwedstrijd (een Hol-land Inline Cup), muziek, gezellige terrassen, het nodige spekta-kel, kinderbraderie en ter afsluiting wordt op zaterdagavond vaneen deel van het centrum een evenemententerrein gecreëerd,opdat de festiviteiten ook daadwerkelijk feestelijk kunnen verlopen!Het VOV-bestuur is uiteraard zeer trots op haar leden, dé onder-nemers van Vorden, herkenbaar aan de deursticker, die het, door hunsponsoring, wederom mogelijk maken deze festiviteiten te organi-seren. Ook is veel dank verschuldigd aan de Commissie VordenseZomerfeesten, thans bestaande uit Loke Bakker en Dinie Velhorst,die in samenwerking met het bestuur van de VOV/Stichting Vriendenvan Vorden, veel tijd en werk aan de voorbereiding hebben besteed enook tijdens de festiviteiten de handen uit de mouwen zullen steken.Een goede organisatie vormt immers het halve werk en als de weergoden Vorden niet in de steek laten, 
zal elke bezoeker met veel plezier en een tevreden gevoel van de festiviteiten kunnen genieten.

Tot slot wens ik de commissie veel succes en u alleen drie fijne dagen toe.

Marcel Leferink, voorzitter VOV

Vordense Zomerfeesten 16, 17 en 18 juliAls voorzitter van de Vordense Ondernemers Vereni-ging (VOV) en de Stichting Vrienden van Vorden,nodig ik u allen uit voor een bezoek aan het centrumvan Vorden, hét kastelendorp bij uitstek, alwaar op16, 17 en 18 juli a.s. de Zomerfeesten zullen wordengehouden.
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De 

KOOPAVOND
van vrijdag 17 juli zal, in
verband met de skeeler-
wedstrijd, voor Super de
Boer, Aldi en de Hema

verplaatst worden naar
DONDERDAGAVOND 

16 JULI
VAN 18.00 TOT 22.00 UUR

Deze week
in Contact

Holland Inline Cup

Skeelermarathon Vorden
2009

V
rijd

a
g 17

 juli 2
0

0
9

centrum
 in Vord

en

Skeeler spectakel in Vorden

Holland Inline Cup

Skeelermarathon Vorden

V
rijd

a
g 17

 juli 2
0

0
9

centrum
 in Vord

en

Skeeler spectakel in Vorden

Foto: Harm de Boer

Beste mensen,

Nadat gedurende zeven jaar de World on Wheels skeelermarathon is gehouden

in Vorden, wordt op 17 juli aanstaande de eerste Holland Inline Cup in Vorden

georganiseerd. Een stapje hoger op de ladder van de jaarlijkse skeelerwedstrijden

in Nederland. Een prachtig evenement dat uitermate goed past in onze groene en

actieve gemeente Bronckhorst.

De Holland Inline Cup is een nationale wedstrijd met drie categorieën, waarbij

vaak ook buitenlandse toppers aan deelnemen. Iedereen geniet natuurlijk van de

sportieve prestaties, maar bovenal kan men genieten van de prachtige omgeving

van Vorden met haar kastelen, weiden, bossen, akkers, boerderijen en houtwallen

en wat al niet meer. Skeeleren is bij uitstek een sport die in onze gemeente be-

dreven kan worden met de rustige wegen en het uitstekende fietspadennetwerk.

Echter, dit fantastische evenement had niet plaats kunnen vinden zonder de

inspanningen van het Skeelercomité, de ondernemers, de provincie en de 

sponsoren. Vooral in deze tijden valt het niet mee om voldoende sponsorgelden

bij elkaar te krijgen. De gemeente is blij dat ze ook een bijdrage heeft kunnen

leveren en dat het evenement doorgang kan vinden. Maar last but not least 

ook de inspanningen van de vele vrijwilligers zijn natuurlijk onmisbaar bij de 

organisatie van een dergelijk evenement. 

Wij wensen alle deelnemers en

toeschouwers een geweldige dag en 

graag tot volgend jaar met misschien 

een wereldbekerwedstrijd!

Peter Glasbergen
Wethouder Bronckhorst

PROGRAMMA:

Wedstrijdschema 

• 16.45 uur KidsOnWheels 

(schoolplein Openbare Lagere School)

• 17.45 uur KidsOnWheels wedstrijd 

in Start/Finish straat

• 17.50 uur junioren en kadetten d/h 1 ronde, 8.3 km

• 18.00 uur A-, B- en C1 rijders 9 ronden, 75 km

• 18.01 uur Masters en Dames 1 7 ronden, 58.3 km

Naam organisatie

SKEELERCOMITE VORDEN

WWW.SKEELERCOMITEVORDEN.NL

Van links naar rechts: Peter Brouwer / Jaap Hesselink / Harrie Lenselink / Arjan Mombarg / Jan Visschers / Dries Kasper

Voorgrond: Alexander Enzerink / Jan Abbink
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Inclusief

Zomerfeestkrant

Vorden

Zomeracties

• Shoarmavlees
500 gram € 2.49

• Minikriel
700 gram € 1.00

• Tijgerbollen
4 stuks, uit eigen oven € 1.00

• Iglo Mega-Vissticks
€ 1.99

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Vacatures plaats je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhavepersoneelsdiensten.nl

0575-54 69 86

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Orchidee 
van 9.99

voor €4.99

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotel
Varkenshaaspuntjes met

champignons, ui en paprika
afgeblust met Smokssaus

***
Roerbak van pangafilet, zalm en

garnalen met Oosterse saus
***

Geserveerd met gebakken aard-
appelen, friet, rauwkost en groente.

€ 14,50



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

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 12 juli 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek, Avondmaal

Kapel de Wildenborch
Zondag 12 juli 10.00 uur ds. J. Kool

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 12 juli 10.00 uur ds. J.I. Posthumus uit Urk

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 juli 10.00 uur ds. Marianne Benard, doopdienst

R.K. kerk Vorden
Zondag 12 juli 10.00 uur Eucharistiev, mmv Cantemus Do-
mino

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 11 juli 17.00 uur Eucharistieviering
Zondag 12 juli 10.00 uur Woord/communieviering, heren-
koor

Tandarts
11/12 juli G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem tel 0573 - 25 18
70. Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma t/m
do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie kijk op
www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Zorgkwekerij "De Stek"
heeft plek op de woensdagmiddag 
van 12.00 tot 16.00 uur en 
donderdag, vrijdag en zaterdag van
9.00 tot 16.00 uur. Voor mensen met
een persoonsgebonden budget.

Familie Aaldering 
tel. (0314) 32 43 56
e-mail zorgkwekerijdestek@hetnet.nl

Collega’s gezocht voor het
op de markt brengen van
pure Aloë Vera producten.

Info: Jannie Nijkamp
Tel. 0575-521316.

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.

�Te koop: NIEUWE AARD-
APPELEN "Eigen teelt".
PREI PLANTEN. Rode-, wit-
te-, savooi-, spruit-, spits- en
bloemkoolplanten. Sla- en
andijvieplanten. Diverse
soorten groenten "Eigen
teelt" en fruit. André Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tel.
0575-556876.

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

�Op vakantie naar Zweden?
Welkom in ons Bed&Break-
fast.Kijk op:www.de meeu-
wenberg.nl of bel
004655030251.

Dagmenu’s
8 t/m 14 juli 2009 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 8 juli
Broccolisoep/Karbonade de rotonde, aardappelen en
zomerse rauwkostsalade.

Donderdag 9 juli 
Boeuf Bourgignon met aardappelpuree en groente/vlaflip,
bessensap met slagroom.

Vrijdag 10 juli 
Aspergesoep/Pangafilet met pesto saus, pasta en groente.

Zaterdag 11 juli (alleen afhalen/bezorgen)
Saté varkenshaas, pindasaus met frieten en zomerse rauw-
kostsalade/ijs met slagroom.

Maandag 13 juli 
Tomatensoep/Wokki wokki van kipfilet, rijst en groente.

Dinsdag 14 juli   
Wiener Schnitzel met frieten en zomerse salade/ijs met slag-
room.

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Erv. Allround Klussenman
b.z.a. voor klussen in,
op of rondom het huis.

info@tukky.nl
of tel.: 06-51980809

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

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

�

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

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

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

Alleen op afspraak.

�Gezocht lieve gastouder
aan huis bij gezin in Vorden
voor de maandag (hele dag),
donderdag (hele dag) en de
vr. en of wo.mo. Betreft op-
pas 2/3 kinderen. Lijkt dit u
wat, bel ons dan op tele-
foonr.: 06-38911220!

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

Vlaai v/d week

Bosvruchtenvlaai € 6,55
6-8 personen 

Dinsdag = Brooddag

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

Vakantie-aanbieding

Gevulde koeken 
4 stuks € 2,95

Witte bollen 10 stuks € 2,95
aanbiedingen geldig van di 7 juli t/m za 18 juli

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



Informeer ook naar de
gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van
advertenties in onze
weekbladen:
Contact Bronckhorst,
Contact Ruurlo, 
Weekblad Elna, 
Groenlose Gids en 
Contact Warnsveld!

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN
IN DE

ACHTERHOEK?

De Achterhoek Vakantiekrant
wordt gratis verspreid via alle
VVV’s in de Achterhoek en
vele hotels, bungalowparken,
campings, restaurants en
attractieparken en verschijnt
9x in de periode van 1 april
t/m 31 oktober.

Informatie?

avk@weevers.nl

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Als leven lijden wordt
is rusten goed.

Na een lange periode van afnemende gezondheid
is op 5 juli 2009 in GGNet, afdeling Ruimzicht 2, in
volle vrede overleden mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder en oma

Willemina Hendrika 
ten Pas-Sloetjes

- Willy -

in de leeftijd van 69 jaar.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
GGNet, afdeling Ruimzicht 2, voor de jarenlange
liefdevolle verzorging.

Vorden: Hennie ten Pas

Lochem: Gerrit
Brian

Hengelo: Jos en Toos
Sebastiaan
Anouschka
Charlotte

Vorden: Wilma

Vorden: Herbert

Hoetinkhof 4
7251 XN Vorden

Willy is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden, alwaar woensdag 8 juli van
16.30 tot 17.00 uur gelegenheid is om afscheid van
haar te nemen en condoleren van de familie.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie,
waarvoor u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op
donderdag 9 juli om 14.15 uur in de IJsselzaal van
Crematorium Dieren, Imboslaan 6 te Dieren.

Na afloop is er in de koffiekamer van het cremato-
rium eveneens gelegenheid de familie te condole-
ren.

Indien u geen persoonlijke uitnodiging heeft ont-
vangen, gelieve deze advertentie als zodanig te
beschouwen.

Verdrietig om zijn heengaan, maar met een dank-
bare herinnering aan zijn humor en de liefde die hij
ons heeft geschonken, geven wij u kennis van het
overlijden van

Leo IJsseldijk

* 31 januari 1929 † 4 juli 2009

Fien Hermanns

Denise IJsseldijk
Pascale, Nick

Francis en Bennie Langenbarg
Stefanie, Milou

Brigitte en Ad Ebbers
Rob, Bas, Didi

Frank en Monique Hulshof
Thijs, Sieben, Stefan, Hidde

Liesbeth

Correspondentieadres:
Hertog Karel van Gelreweg 26
7251 XL Vorden

Leo is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta, Het
Jebbink 4a te Vorden, alwaar woensdag 8 juli van
19.00 tot 19.30 uur gelegenheid is tot het brengen
van een laatste groet en het condoleren van de
familie.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie,
waarvoor u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op
donderdag 9 juli om 12.30 uur in Crematorium
Slangenburg, Nutselaer 4 te Doetinchem.
Na afloop is er in de koffiekamer van het cremato-
rium eveneens gelegenheid tot condoleren.

Geen bloemen.
Liever een vrijwillige bijdrage aan het Astmafonds

waarvoor een collectebus aanwezig zal zijn in
genoemd uitvaartcentrum en het crematorium.

Indien u geen persoonlijke uitnodiging heeft
ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig 

te beschouwen.

Herinner mij, maar niet in sombere dagen,
als wolkenluchten licht verjagen.

Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Met intens verdriet geven wij u kennis van het plot-
selinge overlijden van onze broer, zwager en oom

Henk Ruiterkamp

in de leeftijd van 51 jaar.

Warnsveld: Gerrit en Thea Ruiterkamp-IJsseldijk
Arjan
Cindy en Marco

Astrid
Vorden: Gerrie en Jan Teunissen-Ruiterkamp

Mariska
Dinant

Vorden: 4 juli 2009 
’t Ongrift

Correspondentieadres: 
Ruurloseweg 69, 7251 LB Vorden.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgeno-
digd, zal worden gehouden op donderdag 9 juli om
11.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Verwonderd en vol van dit nieuwe leven, geven wij
kennis van de geboorte van ons lieve meisje

Leonie Kristine
Geboren op 01-07-2009

Bozena en Jan Schouten

“het Leemgoor”
Zutphenseweg 89
7251 DN Vorden

•

Nu weten we het zeker, wonderen bestaan!

Op 21 juni 2009 zijn geboren onze jongens

Daan & Giel
2450 en 2545 gram

Rik, Marieke, Brit & Niek
Vaartjes-Eijsink

Broekweg 9a
7234 SW Wichmond

Enige kennisgeving

Na een goed en lang leven is tot ons groot verdriet
plotseling overleden mijn lieve echtgenoot, onze va-
der en grootvader

Zeno Lodewijk Antoon 
baron van Dorth tot Medler

Ridder van Eer en Devotie in
de Souvereine Militaire 

Hospitaal Orde van Malta

Rheden, Hengelo (Gld),
6 oktober 1913 30 juni 2009

Hengelo (Gld) M.E. van Dorth tot Medler-
de Weichs de Wenne

Wassenaar Josine van Dorth tot Medler
Laurine 
Olivier

Evert Louwman

Hengelo (Gld) Mechteld Feilzer-
van Dorth tot Medler  

Michiel Feilzer
Friso
Rosalie
Joris

Hengelo (Gld) Gijs van Dorth tot Medler
Bets van Dorth tot Medler-

van der Lee  
Adriaan
Zeno
Olivia

Utrecht Diederik van Dorth tot Medler
Tineke van Dorth tot Medler-

Westerveld
Jan
Hein

Huis ’t Zelle
Ruurloseweg 92
7255 MB Hengelo (Gld)

Bijzetting in het familiegraf heeft in besloten kring
plaatsgevonden op zaterdag 4 juli te Kranenburg.

Dankbaar voor wat zij voor ons is geweest, delen wij
u mede dat de Heere uit ons midden weggenomen
heeft onze lieve zorgzame moeder, groot- en over-
grootmoeder

Grietje Cornelia Breunissen

sinds 14 mei 1995 weduwe van

Jan Hendrik Breunissen

op de leeftijd van 97 jaar.

Wichmond: Klaas Breunissen

Toldijk: Toos en Henk Jansen

Zelhem: Bep en Berthus Beeftink

Wichmond: Greet en Philip Vaartjes

Klein- en achterkleinkinderen

30 juni 2009 

’t “Gassink”
Broekweg 9, 7234 SW  Wichmond.

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op
zaterdag 4 juli te Wichmond plaatsgevonden.

de vogels komen van overal
en troosten in hun onschuld
daarvoor zijn ze op aarde

Na jaren van dappere strijd tegen een sluipende
ziekte is van ons heengegaan

Trudy Kroesen-de Reus

Echtgenote van Rini Kroesen
Eén van onze directeuren

Wij leven met Rini, Quirijn, Rilana en Maurice mee.
Zij hebben haar liefdevol verzorgd, wij wensen hun
heel veel sterkte.

De directie en het personeel van
Kroesen-Besselink BV

De Dunsborg 8
7255 PR Hengelo Gld.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken
voor de belangstelling en het medeleven tijdens
het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man,
onze pa, schoonvader en opa.

Lies Helmink-Reintjes
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, juli 2009



Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl • Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

Cadeau-tip

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

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

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

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

Dag en nacht bereikbaar 
 
Uw uitvaartverzorgers: 
Anton Ruiterkamp  
Henriët Klein Geltink-ten Arve 
 
Vordenseweg 2, 7218 BP Almen 
website: www.eppinkruiterkamp.nl 
e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl 

 

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

• JMV Installatiemateriaal 
• Slagerij Vlogman 
• H. Te Velthuis Vorden 
• Hans Kup V.H.O. 
• Jeroen Bleumink Hoveniersbedrijf
• Party Service Achterhoek
• Autorijschool Ruesink 
• Reinier’s groenten en fruit
• Bouwbedrijf Bargeman 
• Horesca Lieferink Twello
• Giesen Schoenmode 
• Handelsonderneming Karli Scholten 
• Onyx Mode 
• Mitra Sander Pardijs 
• Siemerink juwelier & opticien 
• Vishandel Hengel  Hengelo gld  
• Smederij Oldenhave 
• Euro Planit Personeelsdiensten 
• Café Uenk 
• Theo Schotsman klussenbedrijf
• Super de Boer Yvonne & Wilbert Grotenhuys 
• Plaza CafetariaVorden 
• Atomica Plastics 
• Restaurant ’T Olde Lettink 
• Wim Bosman installatiebedrijf 
• Wolbrink Vorden
• Bernhard Wunderink / Jan Hulshof
• Autobedrijf Robert Nijenhuis
• Ami Kappers
• Welkoop Vorden
• Café – Rest. De Herberg
• Jolinda Nagel & Haarstudio
• Huusken Groente en Fruit
• Van Zeeburg & Visser assurantien
• Meeks Meubelen Vorden / Ruurlo
• Autobedrijf Groot Jebbink
• IJssalon Kerkepad
• Van Zeeburg Makelaars
• Classic en Ko 
• Bibo Kindermode
• Anja uw kapster aan huis
• Adviesgroep ABC / Jur Ooijman
• DP & S  Security / Marcel Jansen 
• Valle Verzasca Keijenborg

• Wok Maxis 
• Ron Bastiaan Net
• Wiltink Installatiebedrijf 
• Top 1 Toys Sueters 
• Theatergroep Warboel 
• Bloemendaal & Wiegerinck 
• MmoozZ 
• MD Meubelen 
• De Vordense Tuin 
• Groot Roessink Bloemenboerderij 
• Fashion Corner 
• Jelle B
• Loonwerkbedrijf Groot Enzerink 
• Hoveniersbedrijf Jeroen Bleumink 
• Profile Bleumink Vorden - Zutphen
• Weulen Kranenbarg tankstation & oliehandel 
• Barendsen Vorden BV 
• Visser Mode 
• DJ Oliver / Michel Besselink 
• Grolsche Bierbrouwerij Enschede 
• Zuurveld / Roelvink Tegelwerken 
• De Witte Smid Warnsveld
• C.W.V Medo-Ruurlo loonbedrijf
• Bakkerij Aloys Lurvink Doetinchem 
• De Wildenborcherhof
• Wolsing party – en evenementenverhuur
• Chin. –Ind. Rest Fan Sheng
• Aviko Steenderen
• Van Donkelaar transportbedrijf
• Da Vinci for Hair
• Eijkelenkamp – Onstenk Deventer
• Kluvers Vorden – Discus
• Klein Brinke Taxi –Garagebedrijf
• Anthony’s Country Store
• Dick Buunl
• Fox Productions / Remco Vreeman
• Halfman Bloemsierkunst
• Bouwbedrijf Geers Almen
• Bistro De Rotonde
• Weulen Kranenbarg Tuinmaterialen
• Vishandel M.F. van de Groep
• Bakkerij van Asselt
• De Gravin van Vorden

Stichting Evenementen Vorden
Wij bedanken allen die ons hebben geholpen bij het 7e Midzomerfeest

In het bijzonder in willekeurige volgorde:

En gemeente Bronckhorst, Geldersch Landschap, EHBO, omwonenden, bezoekers 
en natuurlijk onze super vrijwilligers !!!! 

Het was fantastisch !!!

TOT HET OUD & NIEUWFEEST IN DE SPORTHAL !
www.stevo.nu

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

Ons bedrijf is wegens vakantie gesloten van
maandag 13 juli t/m maandag 10 augustus.

Kettelerij bloembinderij v.o.f. 
Hof van Kettelerij 2 7251 DS Vorden
tel.: 0575-551508 fax: 0575-553070 
e-mail: info@kettelerij.nl website: www.kettelerij.nl

Minutenwerk

Geen zin om lang achter het
fornuis te staan? Met de runder
minute steaks van de Keurslager
tover je binnen no-time een zomer-
se maaltijd op tafel. Onweerstaan-
baar in combinatie met een lekker
frisse salade en wat frites. Deze
heerlijk malse steaks van uitzonder-

lijke kwaliteit zijn ook prima geschikt voor op de barbecue!

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

Runder-minute steaks
4 stuks € 6.00

SPECIAL

Summerwrap
per stuk € 1.95

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden Gehakt en
Snijworst 2x 100 gram € 1.98

TIP VAN DE KEURSLAGER

Priklapjes
4 stuks € 5.50

MAALTIJDIDEE

gebraden
Gehaktballen per stuk € 1.79

Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het
overlijden van

Evert Kamperman

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht, was ons een grote
troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.

Hanna Kamperman-Boersbroek

Annie en Karel
Richard, Robert

Berdie en Marcel

Vorden, juli 2009

WADDEN BROOD
BUS OF VLOER

DEZE WEEK 1.85

AARDBEIEN CAKE

NU VOOR 3.95

Lekker voor 

op vakantie

WITTE BOLLETJES

NU 6 HALEN

5 BETALEN

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 7 t/m zaterdag 11 juli.

PERZIK KWARK
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van belangstelling en medele-
ven, op welke wijze dan ook, na het overlijden van
mijn lieve man en vader

Gerd Marinus Harmsen

zijn wij u zeer dankbaar. Het was een grote steun te
weten dat er zo velen met ons meeleefden.

Dirkje Harmsen-Gosselink
Herman

Hengelo (Gld.), juli 2009

HALLE vr.pr. q 274.500,- k.k.

Hofstraat 10 - Aan de rand van het dorp
gelegen, VRIJSTAAND WOONHUIS met
slaap- en badkamer op begane grond,
aangebouwde garage en tuin op zuiden.
Bouwjaar 1987/1988. Inhoud 335 m³,
exclusief garage. Perceelsoppervlakte
356 m². De woning is voorzien dak- en
muurisolatie en deels thermopane begla-
zing. Verwarming middels CV-gas (ketel
2006). Op de verdieping nog mogelijkheid
voor extra kamer en badkamer. Kamers 3
waarvan 2 slaapkamers.

HALLE vr.pr. q 345.000,- k.k.

Halle-Nijmanweg 2a - Karakteristieke
HELFT VAN EEN DUBBEL WOONHUIS met
fraai uitzicht aan voor- en achterzijde,
gelegen nabij de dorpskern van Halle.
Bouwjaar 1970, recentelijk grotendeels
verbouwd en gemoderniseerd.
Woonkamer met houten vloer en woon-
keuken v.v. inbouwapp. Vier ruime slaap-
kamers. Inh. woning ± 500 m³, perceel-
opp. 1970 m². Bosch cv-ketel vernieuwd
(november 2008). Opp. schuur/garage
± 65 m². Speelweide met fruitbomen.

ZELHEM vr.pr. q 378.000,- k.k.

Schaepmanstraat 7 - Volledig gemo-
derniseerd VRIJSTAAND WOONHUIS met
garage, carport, sfeervolle veranda en
fraai aangelegde tuin.Perceelsopp. 444 m².
Inh. ± 400 m³. Badkamer en toilet zijn van
2005 en luxe uitgevoerd. Keuken (2005),
v.v. diverse inbouwapp. Verwarming
middels CV-gas (ketel 2009). Schilderwerk
2009. De woning is geheel v.v. isolerende
beglazing. Kwalitatief uitstekend afge-
werkte woning. Aan de buitenzijde ziet u
niet, wat de binnenzijde biedt.

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215 Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

D E M A K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T
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JULI
8 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
9 Klootschietgroep de Vordense Pan
15 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
23 Koffieochtend PCOB, hotel Bakker
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
29 Handwerkmiddag-Inlaswedstrijd

Welfare Rode Kruis in de Wehme
30 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN 
Galerie Bibliotheek Vorden, Expositie

Beecklandtalenten 26 juni t/m 31 aug.
Galerie Amare tentoonstelling cursis-
ten za/zo/ma-middag t/m 31 augustus

Iedere dag:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info/
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

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

De locatie Dorpsstraat-Molenweg is onderdeel van het cen-
trumgebied van Vorden en belangrijk voor het functione-
ren van het centrum. De gemeente Bronckhorst hoopt voor
het gehele centrumgebied na de zomer een concept master-
plan te kunnen presenteren. De ‘derde’ supermarkt zal wor-
den gebouwd op het gebied liggende aan de zuidkant van
de Molenweg en de noordkant van de Dorpsstraat. Daar-
voor zal onder meer de boerderij No. 13 (schuin achter Bak-
ker Joop) worden afgebroken. Ook zal het pand waarin bloe-
misterij Halfman thans is gevestigd, t.z.t. worden afgebro-
ken. De panden van Bakker Joop en Top 1 Toys Sueters blij-
ven op de huidige plek staan. De toekomstige super kan
vanaf de Dorpsstraat via een winkelplein worden bereikt,
echter niet met de auto. De entree voor automobilisten is
vanaf de Stationsstraat gesitueerd. In het binnengebied ko-
men 90 parkeerplaatsen. Marcel Leferink is in zijn hoeda-
nigheid als voorzitter van de VOV verheugd over de pannen
en zegt: ‘Ik vind het een verrijking voor het dorp. Je ziet het
in veel kleine kernen, stilstand is achteruitgang. Vorden is
toeristisch gezien een belangrijk dorp. De toerist voelt zich
hier prettig en moet hier dus ook prettig kunnen winkelen.
En wat je in dit gedeelte van de Dorpsstraat straks ziet: er
wordt vernieuwd en tevens behouden wij het ‘goede van
het oude’, zo formuleert hij.
Het plan ‘Dorpsstraat-Molenweg‘ maakt onderdeel uit van
de ‘Centrumvisie Vorden‘. Zoals wellicht bekend werd een
jaar geleden de intensie- overeenkomst Vorden Centrum,
ondertekend door de gemeente Bronckhorst, Stichting Pro
Wonen en door Marcel Leferink namens de Vordense On-
dernemers Vereniging. Het doel van deze partijen was en is
om zich gezamenlijk in te spannen om te onderzoeken in
hoeverre het mogelijk is door middel van integrale her-ont-
wikkeling de positie van het centrum van Vorden te verster-
ken en daartoe tot een geactualiseerd masterplan Vorden
Centrum te komen. Er is toen tevens een ‘Centrummana-
ger‘ aangetrokken.

De rol en de werkzaamheden van deze onafhankelijke ma-
nager zijn o.a. de terugkoppeling van de gespreksresultaten
naar pandeigenaren en ondernemers en het leveren van
een bijdrage aan de gewenste branchepatroon. Tevens het
bevorderen van gewenste verplaatsingen van ondernemers

en het terugkoppelen van resultaten naar partijen. Het con-
cept masterplan dat in september wordt gepresenteerd, be-
helst het totale gebied vanaf de rotonde aan de Ruurlose-
weg, Dorpsstraat, Burgemeester Galleestraat en de Zut-
phenseweg tot de Smidstraat. In het plan komen o.m. de
herinrichting van het marktplein en de eventuele verplaat-
sing van de huidige bibliotheek (die dan zal worden afge-
broken) naar het dorpscentrum aan de orde.

Derde supermarkt in Vorden
op komst

Het gonsde donderdagavond in zaal De herberg van de
geruchten toen de gemeente Bronckhorst de plannen
presenteerde voor het gebied liggend tussen de Dorps-
straat en de Molenweg. Wordt de derde supermarkt in
Vorden een Albert Heijn, C1000, Jumbo, een Dirk v.d.
Broek, een Coöp vestiging? Wie het weet mag het zeg-
gen! Wim Kleine, directeur van ontwikkelaar MKB
Vastgoedplan b.v. kon er hartelijk om lachen en noem-
de zelfs nog meer mogelijkheden. ‘Welke keten deze
nieuwe supermarkt gaat runnen, is op dit moment
echt nog niet aan de orde. Het gaat nu in eerste instan-
tie om de ontwikkeling van deze locatie, hetgeen de ge-
meente Bronckhorst en wij gezamenlijk doen’, zo zegt
hij. Pro Wonen staat wat deze locatie betreft daar bui-
ten. Zij zorgt voor de nieuwe invulling van haar wonin-
gen aan de Molenweg. Daar worden waarschijnlijk in
2010 vijf woningen gesloopt. Daarvoor in de plaats wor-
den vijf woningen voor senioren gebouwd.

Grote aandacht voor de plannen Dorpsstraat-Molenweg.

Het resultaat mag er zijn met een

eindcijfer 9 bezetten ze de 20de plaats.
De eindconclusie was dat van de
Groep bewust niet kiest voor voorver-
pakte haring en dat proeft men on-
middellijk. Er wordt gestreefd naar
kwaliteit, niet altijd gemakkelijk,
maar het loont de moeite.

AD Haringtest
Vishandel van de Groep, met op
dinsdag ook een standplaats in
Vorden, heeft in Epse van het Alge-
meen Dagblad een onverwachte
haringtest 2009 gehad.

1506 bezoekers hielden hun pasje voor
de scanner of kochten een kaartje. Het
was voor iedereen genieten. Het perso-
neel moest er hard voor werken maar
leverde uitstekend werk en kon ook
daardoor genieten van de drukste dag

van dit jaar. Onder de 1506 bezoekers
was ook Sanja van Pijlen (moeder) zij
kreeg van het zwembad een taart om-
dat zij als 25.000ste bezoeker dit jaar
het zwembad binnen kwam.

Drukste dag van het jaar

Afgelopen woensdag was het een drukte van jewelste in het zwembad.

Wedvlucht vanaf Periqueux over een
afstand van bijna 900 kilometer. Uit-
slagen: Combinatie J. Meijer en zoon:
1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17; C. Bruins-

ma 2; Rick Wuestenenk 4, 13, 14; Com-
binatie A en A Winkels 5, 8, 18, 19, 20;
F.T. Hummelink 9.

P.V. Vorden

Het team van Stokkink 1 werd win-
naar bij de heren .De tien kilometer
werd afgelegd in 121 schoten en 29
meter, 2 Delden II in 128 schoten en 8
meter; 3 Delden I in 138 schoten en 34
meter, 4 Stokkink 4 met 148 schoten
en 74 meter, 5 Dinsborgen 148 schoten
en 26 meter. 

Bij de Vrije klasse werd het team van
de Wierssebroekweg met 123 schoten
en 61 meter winnaar, 2 Yellow Turbo
128 schoten en 65 meter; 3 Heksen-
laag 129 schoten en 76 meter.
Gemengde Klasse: 1 Stokkink I met
148 schoten en 70 meter, 2 Oldenhave
176 schoten en 50 meter; 3 Stokkink II
met 177 schoten en 15 meter.
Dames: 1 Arfman 177 schoten en 34
meter, 2 Hackfort 185 schoten en 30
meter, 3 Delden 213 schoten en 17 me-
ter.
Recreanten (6 kilometer): 1 Anbo II
met 98 schoten en 2 meter; 2 Anbo I
met 104 schoten en 52 meter.

Stokkink wint klootschiet-
marathon buurtvereniging
Delden
Aan de klootschietmarathon die
zondag namens de buurtvereni-
ging Delden door Dick Regelink
werd georganiseerd werd door 32
equipes deelgenomen. Smederij Ol-
denhave had voor dit toernooi voor
alle klassen een wisselbokaal be-
schikbaar gesteld.

VISIE

VISIE

IMPRESSIE SUPERMARKTLOCATIE

CONCEPT BOUWBLOK
• Supermarkt in binnengebied
• Bouwmassa ca. 1.800m2,
grotendeels 1 bouwlaag

• Doorsteek via winkelplein aan
Dorpsstraat

• Markante entree supermarkt
• Toegang parkeerterrein via
Stationsweg

• Inpandig laden en lossen
• Groen op parkeerplaats en langs
randen

Een winkelplein als schakel tussen de historische 
Dorpsstraat en de nieuwe supermarkt

Referentiebeelden nieuwe supermarkt

Zo ook bij Martijn Kornegoor aan de

Okhorstweg. Martijn is lid van het Vor-
dense brandweerkorps en bezig om
aan de Okhorstweg een nieuwe vee-
houderij op te richten. Vorige week
werden de eerste spanten van de nieu-
we stal geplaatst. Voor zijn collega's

van de brandweer een reden om een
Meiboom te gaan plaatsen wat van
oudsher moet leiden tot vruchtbaar-
heid van vee, akkers en mens. Met an-
dere woorden, zij wensen Martijn veel
succes op zijn nieuwe stek.

Brandweer plaatst Meiboom
Zoals gebruikelijk is in de Achter-
hoek wordt tijdens de bouw bij het
bereiken van het hoogste punt een
Meiboom geplaatst.
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De winnaar is de Familie Broeke uit
Lochem, op vrijdag 19 juni werd deze
flexibele koerugborstel uitgereikt
door Gert Jan Lenderink van InFar-
ming bv uit Zelhem.

Winnaar Flexibele koerugborstel

Naar aanleiding van de geslaagde Landelijke VMS melkrobot dag van
InFarming uit Zelhem en DeLaval werd er onder de bezoekers bij de Fam
Remmelink uit Doetinchem en de Fam Evenhuis uit Borculo een flexi-
bele koerugborstel verloot.

In iedere etappeplaats geven 25 acts
meer dan 50 voorstellingen of concer-
ten en steeds is de toegang voor ieder-
een gratis. Iedere plaats heeft ook zijn
eigen programmering, zodat een be-
zoek aan meerdere etappes zeker aan
te raden is. 

De artiesten komen vanuit de hele we-
reld en leveren prestaties van zeer
hoog niveau. Er zijn dichters en zan-
gers, acrobaten en jongleurs, dansers
en mime-spelers. Er klinkt klezmer en
klassiek, reggae en rumba, mariachi
en merengué. Zigeunermuziek wisselt
af met balafonklanken en a-capella-
zang met klassiek gitaarspel. Voor kin-
deren is er een eigen locatie met een
eigen programma.

De Achterhoek Spektakel Toer is een
evenement, dat voor een deel wordt
ondersteund door de provincie Gel-

derland en de Regio Achterhoek + de
gemeenten Zutphen en Lochem. Daar-
naast levert het regionale bedrijfs-
leven een belangrijke financiële bij-
drage. 

Iedere etappe vindt plaats tussen
12.00 uur en 24.00 uur op een tiental
locaties, die zich op loopafstand van
elkaar in de centra van de etappeplaat-
sen bevinden. Er wordt een doorlo-
pend programma geboden.

DE DATA EN DE ETAPPEPLAATSEN
ZIJN VOOR DEZE EDITIE:
12 juli Winterswijk
19 juli 's Heerenberg
26 juli Borculo
2 augustus Wehl
9 augustus Zutphen
16 augustus Ulft (DRU fabriek/'t Giete-
link)

Uitgebreide informatie over de Achter-
hoek Spektakel Toer en over de optre-
dende artiesten vindt U op www.ach-
terhoekspektakeltoer.nl . Hier zijn ook
de dagprogramma's vermeld. 
De Achterhoek Spektakel Toer is een
productie van de Stichting Achter-
hoek Spektakel.

De Achterhoek Spektakel Toer
editie 2009
Voor de vierde achtereenvolgende
keer toert deze zomer de Achter-
hoek Spektakel Toer door Oost-Gel-
derland. Dit grootse muziek- en
straattheaterfestival, dat vorige
jaar meer dan 75.000 bezoekers
ontving, omvat dit jaar zes etappes.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Markolle, Markolve.

B. Weule.

C. Ulke.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Zaterdag 25 juli: ‘Fiets met ons mee
naar Boerderij en Stee’, een fietstocht
van circa 30 kilometer waarbij be-
zoeken kunnen worden gebracht aan
boeren- en aanverwante bedrijven. 

De start is tussen 10.00 - 12.00 uur bij
de muziekkoepel op het Stationsplein
in Zelhem. Voor inlichtingen: tel.
(0314) 62 17 05.

Fietstocht Zelhem

Zo konden kinderen met een beper-
king op zondag 28 juni van 16.00-18.00
uur weer lekker in alle rust gebruik
maken van het mooie zwembad, de
glijbaan en het bubbelbad van De
Brink. Ze mochten een begeleider
meenemen, maar ook een familielid
of vriend(in) kon meezwemmen om

wat extra zorg te geven of gewoon
voor de gezelligheid. Tussendoor wer-
den alle kinderen getrakteerd op een
zakje chips. Mede door de fijne bege-
leiding en flexibiliteit van zwembad
De Brink werd het weer een geslaagde
middag, die in het najaar zeker ver-
volg zal hebben. In oktober staat er

ook nog discozwemmen op het pro-
gramma met na afloop een patatje
met wat lekkers voor alle kinderen die
komen zwemmen.
Mochten er in de gemeente Bronck-
horst nog meer kinderen met een be-
perking mee willen doen met onze ac-
tiviteiten, kunnen ze zich in ons adres-
senbestand laten opnemen door con-
tact op te nemen met ons secretariaat;
tel. 0575- 463688 of Karin Wolf; tel.
0575-463645. Aanmelden kan ook via
onze website: www.handikids.nl

Handikids vrij zwemmen bij De Brink

Zondag 28 juni was er weer Handikids ‘vrij zwemmen’ bij zwembad
De Brink. Alle kinderen die in het adressenbestand staan bij Stichting
Handikids Bronckhorst, hadden weer een uitnodiging ontvangen om vrij
te komen zwemmen.

De zorg voor een kind met een licha-
melijke of geestelijke beperking, of
met een aan autisme verwante stoor-
nis kan heel zwaar zijn. Ouders doen
alles om zo goed mogelijk voor hun
kind te zorgen. Soms heeft een kind
zelfs dag en nacht zorg nodig. Tijd
voor zichzelf schiet er meestal bij in,
terwijl ze dat juist nodig hebben om
zich weer een beetje op te laden. 

De VIT Oost-Gelderland ondersteunt
mantelzorgers en organiseert daarom
de zogenaamde respijtarrangementen
voor mantelzorgers, deze keer speci-
fiek voor ouders in Oost-Gelderland
die zorgen voor een kind met een be-
perking. Tijdens deze dagen bent u ‘er
even tussen uit’, samen met lotgeno-
ten. U heeft tijd voor uzelf en hoeft
even niet te zorgen, regelen of pieke-
ren. Het Woodbrookershuis in Bar-

chem, een landhuis op Landgoed de
Kaleberg in Barchem, draagt bij aan
de doelstelling van het respijtarrange-
ment: ontspannen en op adem ko-
men. 

Iedereen die zorgt voor een kind met
een beperking kan zich aanmelden
voor het respijtarrangement. De eigen
bijdrage is dankzij subsidie van Mez-
zo, landelijke belangenorganisatie
voor mantelzorgers, maar ¤ 75 p.p.
Hierbij inbegrepen zijn alle maaltij-
den en koffie en thee.

Op 30 augustus vindt een ‘fundag’
plaats voor jónge mantelzorgers van 8-
18 jaar die thuis een zorgsituatie ken-
nen en op 17 en 18 oktober een survi-
valweekend voor jonge mantelzorgers
van 12 – 18 jaar. Hiervoor zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar, dus belang-
stellenden moeten snel reageren.
Deelname hieraan is gratis. Ouders
kunnen voor informatie of aanmel-
ding bellen met de VIT 0573-43 84 00,
op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur.
Meldt u zich zo snel mogelijk aan.
Meer informatie kunt u vinden op
www.vitoostgelderland.nl

Ouders van kinderen 

met een beperking 

kunnen 'Er even tussen uit'
Op 11, 12 en 13 september kunnen
ouders van kinderen met een be-
perking een aantal dagen ontspan-
nen in het Woodbrookershuis in
Barchem. Dit respijtarrangement
wordt georganiseerd door de VIT
Oost-Gelderland.

De werkgroep stelt zich ten doel het
promoten van het kruidengebruik uit
lang vervlogen tijden. Hier kunt u ook
zien hoe de mispel, de kweepeer en de
moerbei er uitziet. Eveneens staat er
de huttentut, de boekweit en nog tal
van andere kruiden en planten. De

tuin is een paradijs voor bij en vlinder.
U zult hier verschillende soorten aan-
treffen. U bent welkom op 9 en 23 juli
tussen 19.00 en 21.00 uur in de tuin.
De werkgroep wandelt graag met u
rond door de tuin en verstrekt infor-
matie en biedt u zoals altijd een sma-

kelijk gratis kruidenhapje aan. De
kruiden die in het recept zijn ver-
werkt kunt u mee naar huis nemen
om het recept thuis nog .eens uit te
proberen. 

De tuin is dagelijks vrij toegankelijk.
Tussen de perken bevinden zich ver-
harde paden die ook toegankelijk zijn
voor rolstoelen. Kruidentuin 't Zunne-
höfken is gelegen aan de Piersonstraat
4 in Zelhem, naast het NPB gebouw.

Open avonden

Kleur en geur in de kruidentuin 't Zunnehöfken
De vrijwillige werkgroep van de kruidentuin wil iedereen de kans geven
om de tuin tijdens de open avonden te bezoeken. Voor diegenen die over-
dag erg druk zijn, is dit even het moment om van de van de geur, kleur en
rust te genieten.



Het verhaal speelt zich af in een groente-
speciaalzaak, waarbij de dochter van de
groenteboer, op weg naar de veiling
wordt aangereden door een zekere Hans.
Het is liefde op het eerste gezicht, maar
daar zijn de ouders van het tweetal het
niet mee eens. Om deze ontluikende lief-

de te voorkomen moeten een boel men-
sen zich in allerlei bochten wringen, met
ieder zijn of haar eigen doel voor ogen.
Een vrolijk blijspel in vier bedrijven dat
om 20.00 uur begint. De regie is in han-
den van Hanneke Kok.

Toneelavond Delden

De buurtvereniging Delden geeft vrijdagavond 10 juli in de hal van de familie
Scheffer aan de Nieuwenhuisweg 1 in het eigen buurtschap, een uitvoering van
het toneelspel ‘Bospeen en blinde vinken’.

De wethouder was deze middag tevens
voorzitter van de jury die de optocht be-
oordeelde! De prijzen bij de kinderop-
tocht werden gewonnen door Corine van
Duin (fietsen), Patrick, Dawid en Pauline
Zents en Joris en Tetske v.d. Biggelaar
(skelters) en Anna Otten (overige) Het
Oranjefeest in het Medler werd zaterdag-
avond afgesloten met een gezellige feest-
avond met medewerking van het duo ‘La-
goon’.

De uitslagen van de verschillende spelen
waren als volgt: 
Vogelschieten: 1 André Knoef (schutters-

koning), 2 André Klein Geltink (kop), 3
Henk Meijerink (l. vleugel), 4 Herbert Hul-
stijn (r. vleugel), 5 René Kamperman
(staart).
Jeugdvogelschieten: 1 Daan Klein Geltink
(jeugdkoning), 2 Roel Bouwmeester (kop),
3 Kitty Enzerink (l. vleugel), 4 Jordy
Weenk (r. vleugel), 5 Romy Knoef (staart) 
Belschieten: 1 Henk Meijerink, 2 Dewalt
Meijerink, 3 Reini Groot Nuelend.
Bierpul schuiven: 1 Herbert Wenneker, 2
Jan Hendriksen, 3 Gert-Jan Vliem.
Dogkarrijden: 1 Nienke Enzerink, 2 Kitty
Enzerink, 3 Gerrie Enzerink.
Flessengooien: 1 Herbert Wenneker, 2
Guus Hummelink, 3 Minie Meijerink.
Korfbalgooien: 1 Jannie Vliem, 2 Reinier
Hendriksen, 3 Jaantje Ribbers.
Pijltjesgooien: 1 Kitty Hendriksen, 2 Erik
Hulstijn, 3 Nienke Enzerink.
Doeltrappen: 1 Reinier Hendriksen, 2
Erik Tuinman, 3 Martijn Fokkink.
Kinderspelen: Peuters 1 Kimberly Weenk,
2 Tim Kamperman.
Groep 1 en 2: 1 Ghylain Bobbink, 2 Isa
Klein Geltink, 3 Demi Kamperman.
Groep 3 : 1 Anna Otten, 2 Tetske v.d. Big-
gelaar, 3 Chantal Vliem.
Groep 4 en 5: 1 Pauline Zents, 2 Mariska
Reinders, 3 Pjotr Aartsen.
Groep 6: 1 Joris v.d. Biggelaar, 2 Patryk
Zents, 3 Daan Klein Geltink.
Groep 7 en 8: 1 Melissa Wesselink, 2 Kitty
Enzerink, 3 Stefan Vliem.

Voorzitter André Knoef
schutterskoning Medlerfeest

Zelden heeft het vogelschieten tijdens
het Oranjefeest Medlertol zo lang ge-
duurd als afgelopen zaterdagmiddag.
Er werd tegen 14.00 uur begonnen en
pas in de zevende ronde, het was toen
inmiddels bijna 18.00 uur, werd de
taaie vogel uit zijn lijden verlost. An-
dré Knoef, voorzitter van de Stichting
Oranjefeest Medlertol, vond het toen
blijkbaar welletjes en met een welge-
mikt schot en onder luid gejuich
werd hij de schutterskoning 2009. Het
Oranjefeest begon 's middags met een
kinderoptocht vanaf het terrein van
de touwtrek vereniging naar het feest-
terrein, waar wethouder Peter Glas-
bergen de volks- en kinderspelen offi-
cieel opende.

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

Iets te vieren?
de keuze is enorm

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl • Internet: www.weevers.nl

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

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

OPRUIMINGOPRUIMING

50% K50% KORORTINGTING
HALHALVE PRIJZEN*VE PRIJZEN*
op dames- en heren- zomermode

Josephine & Co, Expresso, Gerry Weber, Basler, FrankWalder
Marco Manzini, For Fellows,Vanguard

* niet op t-shirts, polo’s en hemdjes en nieuwe collectie.

R E S TR E S T A N T E NA N T E N
75% K75% KORORTINGTING

HALF OM HALF
GEHAKT

500 gram  2,75
PROCUREURROLLADES

500 gram  3,50

BOER’N DREUGE WORST
‘n grote, met groene peper! 
Machtig lekker!!

per stuk  3,50

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

Vol smaak in de aanbieding
Donkere zoet grove Kersen 500 gram 3,49
Hollandse Sperziebonen 500 gram 0,99

Week aanbiedingen
Heerlijke zomerszoete 
Ananas per stuk 1,49 of gesneden 2,49
Zelf snijden?
Handige Ananas snijder 4,95
Zuid Afrikaanse miniola’s
vol sap 10 stuks 3,99

Uit eigen keuken:
Indische runder stoofschotel + 
gekookte mie + Atjar per persoon 6,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 13 juli. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850



Onderstaand en op de foto een over-
zicht van de kampioenen.

HEREN ENKEL RECREANTEN
1. Erik van Hoffen
2. Harry Peters
3. Frans van Gils

DAMES ENKEL
1. Anne van Eeuwijk

2. Marian Hulshof
3. Lianne Heijenk

HEREN ENKEL COMPETITIE
1. Niels Lijftogt
2. Chjehrando Gasper
3. Hans Wullink

DAMES DUBBEL
1. Apsie van Dijk/Joyce Teeuwen

2. Marian te Riele/Geeske Menkveld
3. Lianne Heijenk/Daniëlle Segers

HEREN DUBBEL
1. Chjehrando Gasper/Laurens Hel-
mink
2. Niels Lijftogt/Fred de Haas
3. Leo Wouters/Appie Hissink

MIXED
1. Daniëlle Segers/Arjen de Ronde
2. Gerrie Ruesink/Leo Wouters
3. Lianne Heijenk/Theo Huntink

Uitslagen clubkampioenschappen
Flash

Badmintonvereniging Flash heeft de afgelopen maanden weer haar club-
kampioenschappen gehouden. De kampioenschappen zijn zeer goed ver-
lopen. Er werd zeer fanatiek gestreden om iedere shuttle en de prijzen
werden over veel personen verdeeld.

Bij de volwassen groepen werd afge-
trapt door Medler X (de buurt van het
Medler). Jong en oud zong mee met
het nummer ‘Het is de Liefde voor Mu-
ziek‘. Verder werd de avond opgevuld
met playback, semi live en live gezon-
gen nummers van onder ander Kre-
zip, Don Mercedes, Ike en Ina Turner
en de band Völle Wille. Het avondpro-
gramma werd afgesloten met een
uniek optreden van het Medler- man-
nenkoor. Alle commissieleden vorm-
den voor die gelegenheid een heus
mannenkoor met als dirigent André
Knoef. 

Uit volle borst werd het nummer Ja-

jum (van Kasbendjen) ten gehore ge-
bracht. Het publiek genoot met volle
teugen en kreeg geen genoeg van het
mannenkoor. Na het nummer twee-
maal ten gehore te hebben gebracht,
werd het Medler-mannenkoor terecht
tot winnaar gekozen. Ter afsluiting
van deze avond was er nog een optre-
den van de band Woodstar. De band
bestaande uit Arjan Knoef (zang), Jur-
riaan Boerstoel (toetsen), Luuk Nenger-
man (gitaar), Desmond Kuijk (bass),
Jan-Willem ten Broek (gitaar) en San-
der Heuvelink (drums) liet met hun
stevige rock nummers het publiek tot
in de late uurtjes uit hun dak gaan.

'Vrienden van Medler Live'

Vrijdagavond presenteerde de Stichting Oranjefeest Medlertol de 'Vrien-
den van Medler Live', met als insteek het vermaken van het publiek. De
avond van sketch, dans en zang werd geopend door een drietal jeugdgroe-
pen: K2, Lisa & Shelly en de Klungels. De twee meidengroepen warmden
de avond op met hun mooie dansjes en kleding. De Klungels (Jesse Weenk
en Martijn Knoef ) gewapend met gitaar en djembé trommel wonnen bij
de jeugd de wisselbokaal. Zij zongen live 'Het is een nacht' van Guus
Meeuwis.

Luuk  haalde een fraaie bronzen me-
daille op de 100m vlinderslag.  Een
buitengewoon spannende race waarin
Luuk de laatste 25m echt alles uit de
kast moest halen om van zijn dan nog
5e plek weg te zwemmen naar de uit-
eindelijk meer dan verdiende bronzen
medaille. Torben zwom met name op
de 100m vrij een uitstekende tijd en
werd daar, na een ruime overwinning
in de 2e  serie,  5e  van het totaal klas-
sement. Ook op de ander slagen ging
het de jongens goed af. Torben wordt
8e op de 100m rugslag, 15e op de
100m schoolslag  en 14e op de 50 vlin-
der, waarbij hij ook nog zijn tijden
flink weet te verbeteren.
Luuk verbeterd al zijn 50m bad tijden
en wordt 15e op de 100m rugslag en
20e op de 100m en 200m vrije slag.
Al vanaf dat Luuk Nijland ( 11 jaar) en
Torben Lammerdink ( 10 jaar) hun
zwemdiploma's haalden zijn ze lid
van de Berkelduikers uit Lochem. Al
snel werd duidelijk dat de jongens
graag voor aan in de zwembaan lig-
gen. Ze blijken bovendien voldoende
talent hebben om die wil om te win-
nen om te zetten in hard zwemmen.
Vanaf hun 9e jaar mogen ze dan ook al
mee doen aan deze Nederlandse kam-
pioenschappen, waar per zwemslag
de 24 beste zwemmers van Nederland
tussen de  9 en 12 jaar aan mee mogen
doen.

Een geweldig leuke afsluiting van een
seizoen van hard trainen maar vooral

ook van veel plezier beleven aan de
zwemsport.

Eremetaal en prima tijden voor Luuk
Nijland en Torben Lammerdink op NK
zwemmen voor  minioren
Luuk Nijland en Torben Lammer-
dink, zwemmers van de Berkeldui-
kers uit Lochem, hebben uitste-
kend gezwommen op de Jaargang-
finale in Dordrecht, het Nederland-
se kampioenschap voor minioren (
9 tot 12 jaar). Allebei mochten ze op
4 zwemslagen  hun kunnen de-
monstreren en deden dat met suc-
ces.

In de non-stops worden allerlei obsta-
kels opgenomen waar een rijder over-
heen moet, bijvoorbeeld boomstam-
men en betonblokken. Het is daarbij
de bedoeling dat de rijder niet met
zijn voeten aan de grond komt of op
een andere manier met zijn lichaam
steun zoekt. Als dat wel gebeurt, dan
krijgt de rijder daar strafpunten voor.
Concentratie, evenwicht en motorbe-
heersing zijn heel belangrijk. 

Tarik is ruim anderhalf jaar geleden
bij de ZAMC in Zelhem begonnen met
deze tak van motorsport en heeft het
laatste half jaar een enorme groei

doorgemaakt. Dat bleek al tijdens de
wintercup in Nunspeet, een kampi-
oenschap bestaande uit vier wedstrij-
den, waar hij op de tweede plaats is
geëindigd. Veel trialisten zijn bij meer-
dere clubs lid om op deze manier
meer ervaring op te doen in het rijden
op verschillende terreinen. Tarik is
daarom ook lid bij de trialclub in Apel-
doorn geworden. Het clubkampioen-
schap in Apeldoorn bestaat uit een se-
rie van 9 wedstrijden. Daarvan is Tarik
in zijn klasse vier keer overtuigend op
de eerste plaats geëindigd, met als
eindresultaat het behalen van het
clubkampioenschap.

Tarik Jansen clubkampioen trial

De Vordense trialist Tarik Jansen is in Apeldoorn clubkampioen van het
seizoen 2008-2009 geworden. Trial is een tak van motorsport waarbij de
rijder zijn motor goed onder controle moet hebben terwijl hij door een
non-stop rijdt.



Er worden bijvoorbeeld tipi’s ge-
bouwd, maar ook trommelen, tooien
maken, lasso werpen en nog veel meer
staat op het programma! 
Op 9 juli tussen 14.00 uur en 15.00 uur
is iedereen van harte welkom om te
komen kijken hoe het er bij de india-
nen aan toe ging. De kinderen hebben
ook een regendans gemaakt. Dus kom
allemaal kijken!

Laatste schooldag op Basisschool
De Garve in Wichmond
Het schooljaar is bijna ten einde.
Op de Garve in Wichmond gebeurt
dit op feestelijke wijze met een
heus Indianenfeest op donderdag
9 juli aanstaande. 

De kinderen zullen de hele dag op het
Socii terrein zijn om daar van alles te
gaan doen wat maar met indianen te
maken heeft.

Ik heb mij laten vertellen dat we op
grote stukken dor grasland met een
harde ondergrond moeten rijden. Het
parcours ligt ongeveer op 150 kilome-
ter afstand van Mexico-Stad. We kun-
nen ons gelukkig al een week van te
voren ter plekke voorbereiden. Er ko-
men van ons team (Honda HM Zanar-
do, red.) drie rijders in actie. Mika Aho-
la start in de klasse E 1, ik zelf in de E
2 en Fabio Mossini in de E 3 klasse. Ik
hoop in Mexico meer WK punten te
scoren dan in de afgelopen weken tij-
dens de WEC Enduro’ s in Finland en
Slowakije. Ik sta momenteel in het al-
gemeen klassement op de 18e plaats.
Daar ben ik niet tevreden over, de
doelstelling is nog steeds om dit sei-
zoen bij de eerste vijftien te eindigen.
Op zich verliepen de beide wedstrij-
den in Finland redelijk, een 16e plaats
op de eerste dag en een 13e plek op de
tweede dag. 

De wedstrijden eind juni in Puchov
(Slowakije) verliepen dramatisch. Het
was daar in eerste instantie erg warm.
Na de supertest op zaterdag (eerste
dag) begon het gigantisch te regenen,
waardoor het gehele parcours in één
grote modderpoel veranderde. Met als
gevolg een reeks glij- en valpartijen. Ik
gleed zelf ook met motor en al van een

helling, koppeling kapot, uit met de
pret en uiteraard vreselijk balen. Voor
onze monteurs was deze dag ook een
grote ramp. Ze konden de motoren bij-
na niet op tijd voor de tweede dag pre-
pareren. Ik zelf liep al vrij snel een lek-
ke koppakking op, dus opnieuw een
voortijdig einde van de wedstrijd. Je
begrijpt hoe ik mijn toen voelde’, zo
zegt Erwin. Afgelopen weekend stond
voor hem overigens nog een wedstrijd
voor de ‘Assoluti s’Italia‘ (Italiaans
kampioenschap) op het programma.
‘Deze wedstrijden zijn voor ons team
en onze Italiaanse sponsoren van
groot belang. Ik sta momenteel na zes
wedstrijden op een vijfde plaats. Be-
halve deze wedstrijden (op 65 kilome-
ter afstand van Rome) worden de be-
slissende wedstrijden voor de ‘Assoluti
d’Italia‘ op zaterdag 26 en zondag 27
september verreden’. Erwin Plekken-
pol moest het in Carsoli zonder zijn
wedstrijdmotor stellen, die was de af-
gelopen week al op transport naar
Mexico gesteld. Na Mexico breekt er
voor de Vordenaar een paar weken van
rust aan.

Erwin: ‘We hebben een overvolle agen-
da, even gas terug nemen is ook wel
prettig. Na de WEC Enduro blijven An-
nemiek nog een weekje op vakantie in
Mexico. Daarna terug naar Nederland.
Hoewel de eerstvolgende wedstrijden
pas op 15 en 16 augustus (EK Enduro)
in Slowakije op het programma staan,
om in conditie te blijven, wel een ver-
eiste om te blijven trainen.Voor de
strijd om de wereldtitel staan er ver-
volgens eind augustus nog wedstrij-
den in Griekenland op het program-
ma en begin september in Frankrijk.
Daarna bereiden we ons voor op de In-
ternationale Motorzesdaagse die van
12 t/m 17 oktober in Portugal wordt
gehouden. In oktober (3 oktober Berg-
eijk) en 24 oktober (Oost Gelderlandrit
in Vorden)staan wedstrijden voor het
Nederlands kampioenschap op de ka-
lender. Een zwaar programma, maar
mooi om te doen’, aldus Erwin Plek-
kenpol.

Erwin Plekkenpol met goed
gevoel naar WK Enduro
Erwin Plekkenpol kreeg afgelopen
week de informatie dat de WK En-
duro wedstrijden in Valle de Bravo
in Mexico op zaterdag 18 en zondag
19 juli toch doorgang zullen vin-
den. Deze wedstrijd was eind vorig
jaar al op de Enduro-kalender voor
2009 opgenomen. Erwin: ‘Het zag er
lange tijd naar uit dat deze wedstrij-
den vanwege de Mexicaanse griep
geannuleerd zouden worden. Daar
hadden we toch al min of meer re-
kening mee gehouden. De overheid
en medici in Mexico hebben hun
aanvankelijke bezwaren ingetrok-
ken. Ik heb de afgelopen jaren een
paar maal in Zuid Amerika gere-
den, maar tot dusver nog nooit in
Mexico. Ik kijk er wel naar uit.

De organisatie was in handen van de
Trekker Evenementencommissie ‘De
Graafschap‘ onder auspiciën van de
OTMV (Oude Trekker en Motoren Ver-
eniging) afdeling Gelderland. De
meeste deelnemers, met veelal tracto-
ren uit de vijftiger en zestiger jaren,
kwamen uit de Achterhoek, maar ook
tractorbestuurders uit andere delen
van Nederland. Bijvoorbeeld Herman
van Benthem uit Vollenhove. ‘Mijn
opa en de opa van Elfsteden winnaar
Evert van Benthem waren neven. Zelf
heb ik niets met schaatsen, het rond-
toeren met deze Allgaler A 111, bouw-
jaar 1950 is veel leuker. Dit merk werd
destijds overgenomen door de Duitse
autofabrikant Porsche’, zo zegt Her-

man. Bert de Lange uit Weteringen
reed in een Deutz 16 PK, eveneens een
tractor uit 1950 . Deze tractor heb ik
van mijn vader geërfd. Op de ‘bok ‘
ook zijn 10 jarige zoon Dille. ‘Ik rij ook
wel eens stiekem met deze tractor’, zo
zegt zoonlief trots!

Joke ter Bogt uit Wichmond reed in
een uit 1952 stammende Ferguson
van een vriend van haar vader. ‘Lekker
voor de lol en genieten van de natuur.
Sleutelen doe ik niet, dat laat ik liever
aan de mannen over’, zo zegt Joke. Een
wel zeer opvallende stoet van onge-
veer 20 tractoren onder de naam fami-
lie Nijhof uit Oeken en allemaal in een
tractor van het merk Eicher. Jan Nijhof

was jarenlang (vanaf 1974) importeur
van dit merk. Zoon Hans Nijhof: ‘Tot
1990 werden onder dit merk de grote-
re landbouwtrekkers verkocht. De
‘kleinere’ trekkers tot 2000. Thans
worden er geen tractoren merk Eicher
meer gemaakt. Ik heb ze de afgelopen
jaren als hobby verzameld’, zo zegt hij.
Johan Pardijs uit Vorden is eveneens
een fanatiek ‘hobbymatige’ tractor be-
stuurder. ‘Met deze David Brow tractor
uit 1960 heb ik drie keer de Elfsteden-
tocht gereden. Ik heb ‘wat’ met deze
tocht, want ik heb hem ook drie keer
geschaatst, tien keer met de fiets gere-
den en ook een paar keer wandelend
afgelegd. Vroeger gingen wij als jon-
gens ‘brommers kieken’, vandage goa
ik de hele dag trekkers bekieken’, zo
zegt Johan. Mede-organisator van deze
toertocht André Wesselink toonde
zich na afloop uiterst tevreden. ‘We
hebben onderweg geen problemen ge-
kend. De bezemwagen met de gebroe-
ders Reintjes, gesponsord door Mecha
Trac BV/Massey Ferguson behoefde
dan ook niet in actie te komen’, zo
sprak hij. Zaterdag 3 juli 2010 wordt
de tiende toertocht met antieke tracto-
ren gehouden.

Toertocht antieke tractoren

'Tokkelend geluid van een diesel-
motor klinkt als muziek van een
symfonieorkest'!

‘Het tokkelende geluid van deze dieselmotor klinkt mij in de oren als mu-
ziek van een symfonieorkest’, zo sprak één der deelnemers zaterdagmor-
gen vlak voor de start van de toertocht met antieke tractoren. In het
prachtige coulissen landschap in Linde is het voor fietsers heerlijk toeven.
Rustig genieten van de idyllische plekjes die het buurtschap rijk is. Zater-
dagmorgen werd de stilte rondom de Lindese molen verstoord Al vroeg in
de ochtend stelden zich in de weide voor ’t Praothuus zo’n 155 antieke
tractoren op. Klaar voor een tocht van circa 40 kilometer. De ene groep
reed eerst via Huize ’t Zelle, het Sikkeler, Ruurlo, binnendoor naar de ijs-
boerderij Dommerholt in Borculo, waar de lunchpauze werd gehouden.
De andere groep tractoren reed via Mossel, Barchem, Lebbenbrugge, naar
dezelfde bestemming. De deelnemers werden begeleid door een tiental
motoren (verkeersregelaars) .

De tractoren van de familie Nijhof uit Oeken.

De start.

Wedstrijduitslagen Rijver. De Graaf-
schap. In de regio zijn de laatste tijd
veel dressuur en spring wedstrijden
gehouden. Hieronder enige prijswin-
naars van onze club:

EMPE:
Joanne Pellenberg met santos een 1e
en een 3e prijs in de klasse B dressuur
met resp. 194 en 188 punten.
Jorieke Pellenberg met Urbanus een
2e prijs in de L1 dressuur met 188 pnt.

EERBEEK:
Mandy Gotink met Suzie G een 3e
prijs in het L springen.
Joanne Pellenberg met Santos een 1e
en 4e prijs in de B dressuur met resp.
191 en 203 pnt.

HENGELO GLD.:
Jorieke Pellenberg met Urbanus een
3e prijs in de L1 dressuur met 191 pnt.
Joanne Pellenberg met Santos een 3e
prijs in de B dressuur met 186 pnt.
Anita Berenpas met Aragorn een 1e
prijs in de B dressuur met 197 pnt.

P a a r d e n s p o r t

H.S.V. DE SNOEKBAARS
Op Woensdagavond 1juli werd de 4de
onderlinge wedstrijd gevist voor senio-
ren. Onder zomerse temperaturen
werd de Berkel te Zwiep bezocht. In to-
taal deden er 16 vissers aan mee zij
vingen allemaal vis in totaal 14 kilo en
220gr.

Uitslag is als volgt:
1 Jan Groot Jebbink 2500gr.
2 Rik Velhorst 2280gr.
3 Edwin Bartels 2180gr.
4 Jan Eggink 1240gr.
5 Marcel Dekkers 1200gr.

De volgende wedstrijd is op 12 juli in
de oude IJssel

V i s s e n

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerijbusiness cards

WARNSVELD:
Karin Groot Jebbink met Voila B een
2e prijs in de L1 dressuur met 187 pnt.
Andrea Stettler met Wikita K een 1e
en een 3e prijs in de L1 dressuur met
resp. 197 en 185 pnt.
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In totaal rijden 22 bussen van Retail
Support Service in het land, over het
algemeen met 'impulsassortiment'
voor de bouwmarkten, zoals de kassa-
aankopen en de impulsbakken bij de
Formido en Gamma. 'We zijn altijd al

tevreden over Opel', vertelt Hans Cla-
zing van Retail Support Service, 'en in
Zutphen kom je daarvoor bij Groot
Jebbink.' Opel heeft de voorkeur van
Clazing 'vanwege de combinatie van
modellen, de prijs en de kwaliteit. Bo-

vendien hebben we met Groot Jebbink
goede contracten voor het onderhoud.
Dat is belangrijk voor ons, want als de
jongens een dag stilstaan, kost dat veel
geld.'

De nieuwe bedrijfswagens zijn van het
type Vivaro. Voor de belettering is BVV
Reclame uit Zutphen ingeschakeld.
'We zoeken alles het liefst in de buurt',
aldus Clazing.

Retail Support Service breidt
wagenpark uit

Autobedrijf Groot Jebbink in Zutphen heeft vier nieuwe Opel bedrijfs-
wagens afgeleverd bij Retail Support Service. Dit eveneens Zutphense
bedrijf is met name gericht op merchandising in de bouwmarktwereld.
Door de groei van het bedrijf moest het wagenpark uitgebreid worden.

Hans Clazing van RSS (links) krijgt de sleutels overhandigd van de nieuwe bedrijfswagen door Jan van der Zanden en Jan Groot Jebbink
van Autobedrijf Groot Jebbink.

REIKIBEHANDELINGEN
Zorg voor lekker zittende kleding die
niet strak zit. Voor een Reikibehande-
ling hoef je je niet uit te kleden, de
universele energie gaat overal door-
heen. Zodra je op de behandeltafel ligt
en de behandelaar de handen op je
neerlegt, stroomt de energie. Meestal
wordt na enkele minuten de ontspan-
ning merkbaar. Het kan zijn dat er een
tintelend gevoel ontstaat. Ieder mens
ervaart dit gevoel op zijn eigen ma-
nier. Sommige mensen voelen niets,
maar de energie doet toch zijn werk
Een gegeven behandeling werkt
meestal nog enkele uren tot een dag
na. Doordat er een nieuwe balans in je
lichaam ontstaat is het mogelijk dat je
in die periode vaker naar het toilet
moet. Klachten kunnen ook tijdelijk
juist toenemen, meestal kortdurend.
Veel mensen slapen beter door Reiki.
Opvallend is dat veel mensen tijdens
en na de behandeling een gevoel van

rust, vrede en bevrijding ervaren. Rei-
ki bestrijdt niet alleen de symptomen
maar werkt aan de oorzaak en is daar-
door zeer doeltreffend bij tal van li-
chamelijke en psychische klachten.
Een klacht is niet alleen lichamelijk.
Wil je genezen dan zal je eerst de oor-
zaak moeten vinden. Tijdens het eer-
ste consult zullen we dan ook bespre-
ken hoe we gaan behandelen. Bij chro-
nische klachten bereik je het meeste
effect 4 dagen achter elkaar een be-
handeling te ondergaan. Er treedt dan
een verandering op in de klachten en
het wordt duidelijk hoe verder te gaan
met de behandelingen.

KORTINGSBON
In het Contact staat ook een adverten-
tie met een kortingsbon. Deze kor-
tingsbon geeft recht op € 5,-- korting
op een Reikibehandeling in de maan-
den juli en augustus 2009. Dus ga je
niet op vakantie en wil je jezelf toch
verwennen, bel me dan voor een af-
spraak!

REIKICURSUS
Als je na een paar Reikibehandelingen
voelt, dat Reiki bij je past, dan adviseer
ik je om zelf Reiki te gaan leren. Je
bent dan niet langer afhankelijk van
mij of van een ander. Iedereen kan Rei-
ki leren. Voor een cursus Reiki heb je
geen speciale voorkennis of vaardighe-
den nodig. Ook je opleidingsniveau
speelt geen rol. 

VRAGEN OVER REIKI
Neem contact op met Reiki-Vorden en
stel je vragen. Je kunt natuurlijk ook
een afspraak maken om een keer
langs te komen, om informatie te krij-
gen en al je vragen te beantwoorden. 
www.reiki-vorden.nl leijten@reiki-vor-
den.nl of bel met 0575-553528 (bij
voorkeur na 17.30 uur) Reiki Vorden Ri-
anne Leijten (Reikimaster Usui Shiki
Ryoho),

Reikibehandelingen, 
een cadeau voor jezelf
Reiki komt uit Japan en betekent
"Universele Levensenergie". Deze
levensenergie stroomt door ieder
mens. Deze stroom kan door licha-
melijke klachten of stress geblok-
keerd raken, waardoor gezond-
heidsproblemen kunnen ontstaan.
Reiki geef je simpelweg door je
handen neer te leggen. Reiki is een
krachtige, liefdevolle energie die je
niet kunt sturen of belnvloeden.
Door jezelf (of een ander) Reiki te
geven wordt het zelfgenezend ver-
mogen van het lichaam gestimu-
leerd. Met als direct gevolg een
diep gevoel van ontspanning. Door
regelmatig te behandelen wordt je
weerstand en vitaliteit vergroot.
Reiki ondersteunt bij allerlei soor-
ten van klachten. Bestrijdt niet al-
leen symptomen, maar bereikt ook
de oorzaak. Reiki komt nooit in
plaats van de reguliere geneeskun-
de, maar wordt er naast toegepast.

Eenmalig geheugenspreekuur 

Op dinsdag 21 juli van 10.00-11.30 uur zal er een eenmalig

geheugenspreekuur worden gehouden in de Leefwinkel aan

de Stationsstraat 6-8 in Zelhem. Dit spreekuur is bedoeld

voor mensen van 55 jaar en ouder in Zelhem en omstreken,

die vragen hebben over hun geheugen of over andere klach-

ten zoals piekeren, concentratieproblemen of somberheid.

Het bezoek aan het spreekuur is gratis. Meer informatie en

een folder zijn te verkrijgen bij de Leefwinkel tel. 0314-

356787.

Op het geheugenspreekuur kan men zonder afspraak en

zonder verwijzing van de huisarts terecht. In een persoon-

lijk gesprek beantwoordt een deskundige uw vragen. De vra-

gen kunnen gaan over uzelf maar ook bijvoorbeeld over uw

partner of een van uw ouders. Indien van toepassing kan

een korte geheugentest afgenomen worden. Het gesprek

wordt afgerond met een vrijblijvend advies. Elke bezoeker

krijgt een boekje met geheugentips.

In de Leefwinkel zal gedurende de ochtend een boekentafel

met informatie over het geheugen beschikbaar zijn en er zal

een tv-programma worden vertoond over het geheugen.

Waarom het geheugenspreekuur?

Iedereen vergeet wel eens een naam of waar de sleutels zijn

gebleven. Jongeren maken zich daarover geen zorgen, maar

ouderen denken bij zo’n gebeurtenis al snel aan dementie.

De vraag of er sprake is van gewone vergeetachtigheid, ou-

derdomsvergeetachtigheid of dementie komt om de hoek

kijken. Dit kan veel onzekerheid met zich meebrengen en

mogelijk zelfs leiden tot het ontstaan of een toename van de

(lichamelijke) klachten. Veel ouderen met zorgen over het

geheugen stappen niet of te laat naar de huisarts of een an-

dere hulpverlener. Men vindt het moeilijk om het onder-

werp aan te snijden of meent dat er aan geheugenklachten

weinig te doen is. Dit laatste is echter vaak onjuist. Vergeet-

achtigheid kan veel verschillende oorzaken hebben zoals

somberheid, een lichamelijk probleem of overbelasting

doordat men zorgt voor een ander. Door niet over geheugen-

klachten te praten kan men zich onnodig ongerust maken

of te lang rondlopen met een probleem dat mogelijk verhol-

pen zou kunnen worden. Op het geheugenspreekuur heeft

men de tijd en de deskundigheid om een eerste inschatting

te maken wat de oorzaak van de geheugenklachten zou kun-

nen zijn en of er verdere hulp nodig is. Heeft u dus geheu-

genklachten (of aanverwante problemen zoals angst, gepie-

ker, concentratieproblemen of somberheid) of heeft u in de

naaste omgeving iemand met dergelijke problemen en wilt

u er meer over weten: bezoek het geheugenspreekuur!

Omgaan met reuma

Op donderdag 9 juli van 14.00-15.30 uur organiseren Sensire

en Stichting Welzijn Ouderen een middag over omgaan met

reuma. Deze middag vindt plaats in de Leefwinkel aan de

Stationsstraat 6-8 in Zelhem en is bedoeld voor iedereen, die

meer wil weten over dit onderwerp.

Tijdens deze middag komt aan de orde:

• Wat is reuma?

• De behandeling van de ziekte.

• Wat kan de reumaconsulent voor u doen?

Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 0800-8856.

Tai Chi Qi-Gong  

Op dinsdag 14 juli om 9.15 uur zal er in de Oranjehof,  Prin-

ses Beatrixstraat 41 in Zelhem, een voorlichtingsles gegeven

worden over Tai Chi Qi-Gong. De les zal worden verzorgd

door Karin van Haren. Tai Chi is laagdrempelig en gemakke-

lijk te leren, iedereen kan het doen. Het is geschikt voor al-

le leeftijden. De rustige vloeiende bewegingen kunnen ook

gedaan worden door mensen met bewegingsbeperkingen.

Doordat de oefeningen voor iedereen aangepast kunnen

worden zijn ze ook zeer geschikt voor mensen met bijvoorn-

beeld reuma, ME, fibromyalgie, rugklachten, parkinson,

whiplash en RSI.

De les is gratis. Na afloop kunt u napraten onder het genot

van een kopje koffie, dat ? 0,70 kost.

Fietstochten vanaf de Oranjehof

Op dinsdag 7 juli zal om 9.30 uur een tocht starten van 10

kilometer. Op donderdag 9 juli begint om 9.30 uur een tocht

van 25 kilometer door het Achterhoekse landschap. De dag-

tocht van ongeveer 45 tot 50 kilometer zal zijn op 14 juli. De-

ze tocht zal beginnen om 9.30 uur. Dinsdag 21 juli en don-

derdag 30 juli is er vanaf 9.00 uur een tocht van 25 kilome-

ter en op donderdag 23 juli kunt u vanaf 9.30 uur 15 kilome-

ter fietsen.

In augustus kunt u op 4 augustus vanaf 9.30 uur een tocht

maken van 10 kilometer en op donderdag 6 augustus start

om 9.00 uur een tocht van 25 kilometer.

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel
Tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 14.00 uur. Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m
donderdag van 9.00 tot 10.00 uur, tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur
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KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

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

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

5 EURO KORTING op een reikibehandeling
gedurende de maanden juli en augustus 2009.

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28.

• Advies
• Bemiddeling
• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

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

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

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

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

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Wijziging Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat 

zij de beschikking hebben vastgesteld met betrekking tot 

de wijziging van de vergunning ingevolge de Wet 

milieubeheer die op 10 november 2005 door 

Gedeputeerde Staten van Gelderland onder nummer 

MPM1380 is verleend aan Aviko B.V. voor een inrichting,

gelegen aan de Doctor A.Ariënsstraat 28 en 29 en de 

Nijverheidsweg 4 te Steenderen.

De wijziging betreft het intrekken van de voorschriften 

welke betrekking hebben op de verplichting tot het 

maken van een milieujaarverslag.

De beschikking houdt in dat de destijds verleende 

vergunning wordt aangepast.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen 

zienswijzen ontvangen.

Inzage
De beschikking en de stukken die daarbij horen, liggen 

ter inzage van 9 juli 2009 tot en met 19 augustus 2009.

Bij de gemeente Bronckhorst:

Bezoekadres : Banninkstraat 24a te Hengelo;

Tijden : maandag t/m donderdag van 8.30 tot 

15.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur; buiten deze uren

na telefonische afspraak, tel. (0575) 75 02 50.

Bij de provincie Gelderland:

Bezoekadres : Informatiecentrum in het Huis der 

Provincie, Markt 11 te Arnhem;

Tijden : maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur,

vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

De beschikking is tevens in te zien via internet:

www. gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de beschikking 

ingevolge de Wet milieubeheer kunt u contact opnemen 

met mevrouw H. de Jong, tel. (026) 359 86 69 van de 

afdeling Vergunning-verlening.

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag

waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep

instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State (Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage).

Degene die beroep instelt kan bij de voorzitter van de

Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een

voorlopige voorziening te treffen.Als gedurende de 

beroepstermijn om een voorlopige voorziening is 

verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op 

dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor 

het behandelen van een verzoek om een voorlopige 

voor ziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte 

en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u 

informatie verkrijgen bij de Raad van State,

tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 19 juni 2009

nr. 2008-014028/MPM15157

De „Bronkhorst” kleuren
zijn bij ons beschikbaar.

Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15   Postbus 5105   6802 EC Arnhem
Telefoon 026 - 361 16 21   Telefax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl
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Bert Aalbers is meubelmaker/vormge-
ver in Nijmegen. Hij is een van de ven-
noten van Meubelmakerij Kopshout.
Onlangs vierde Kopshout het 25-jarig
jubileum met ondermeer een boek:
"Dwars op de Draad". Het werk van Bert
is ook duidelijk dwars op de draad: een
oude schaaf wordt poot en een versle-
ten snijplank wordt tot tafelblad gevou-
wen. Gebint wordt object. Zwaluw-
staart wordt naar alle kanten bol. Gren-
zen van technisch kunnen laten het ui-
terste zien van hout. Maar vaak is de
uitdaging om een meubelstuk zo een-
voudig vorm te geven dat het lijkt alsof
het niet anders had gekund.

Otto Koedijk is houtdraaier in Brum-
men en zijn specialiteit is het hout to-
nen op holle of bolle vlakken. Want op
een hol of bol vlak kun je iets zien van

het hout dat je op een plat vlak nooit
te zien zult krijgen. Schalen, bollen,
klankstaven, puzzels. Vaak ervaar je
een karaktertrek van hout pas als je er
iets mee doet, dan hoor je de klank of
voel je de overgang van het voorjaar
naar de zomer... Net als bij Bert is het
werk van Otto een zoektocht naar de
intelligentie van het materiaal hout.

Op zaterdagmiddag 11 juli wordt de
tentoonstelling ingezongen met de
nieuwste liederen van het Hartkoor,
bestaande uit de stoerste mannen van
Brummen. Zalmai Rahman, een jonge
dichter uit Brummen, zal voordragen
uit zijn nieuwste werk, in het Neder-
lands, Engels en Dari. De entree voor
de tentoonstelling, concert en voor-
dracht is gratis, maar een tractatie op
het terras naast de Kapel wordt op
prijs gesteld.

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP
www.bertaalbers.nl 
www.meubelmakerijkopshout.nl
www.ottokoedijk-houtdraaier.nl

Houtvormgevers in
Bronkhorst
Bert Aalbers is meubelmaker en
Otto Koedijk is houtdraaier. Sa-
men exposeren zij van 11 tot en
met 17 juli in de Kapel van Bronk-
horst.

Met medewerking van de Bands Covik
en Twisted met 3 Steenderense Roc-
kers in de gelederen. Te weten Ramon

Kelderman in Twisted en Gerard Wie-
cherink en Hans Masselink van de Co-
vik. Beide bands hebben een onver-

valst Rock'n Roll repertoire en is dan
ook een smakelijk voorproefje voor
het Marktpop dat een week later
plaats vindt. De zaal gaat open om
21.00 uur, de entree is gratis.

Seven Stones of Rock

Vrijdag 10-7 Seven Stones of Rock in zaal de Seven Steenen te Steenderen.

Covik

Pastor W. Matti uit Ruurlo en ds.B.Seel-
emeijer uit Steenderen zullen in de
dienst voorgaan. Het thema is dit jaar:
'In ups en downs standvastig staan'. De
wisselingen in de economie zorgen

voor vreugde en verdriet en hebben in-
vloed op het agrarische bestaan. Het is
goed daar met elkaar bij stil te staan.
In de open lucht. De veldkapel is daar
een uitstekende plek voor´. De traditi-

onele dankdagbollen zullen bij het
koffiedrinken na afloop weer worden
uitgedeeld. De muziek wordt verzorgd
door de muziekvereniging Nieuw Le-
ven uit Steenderen. Bij slecht weer zal
er worden uitgeweken naar de geres-
taureerde RK. St.Martinuskerk in
Baak. 

De expressieve beelden van de veldka-
pel werden gemaakt door de kunste-
naar Wim Harzing (1898-1978). Het is
een kwetsbare van grove gele klei ge-
bakken beeldengroep. In het midden
Christus aan het kruis, rechts van Je-
zus zijn moeder Maria en links de leer-
ling Johannes. Johannes houdt een
boekrol vast waarop de tekst "God is
Liefde" is te lezen. Een Bijbeltekst uit
de brief 1Johannes 4:8. 

De Veldkapel werd op 30 augustus
1942 opgericht door "Jonge Boeren
van de Graafschap, in het wreede getij
van den Verschrikkelijksten oorlog die
ooit over de wereld woedde en ons va-
derland teisterde (..) als een vurige
smeekbede om een spoedigen en be-
stendigen vrede." In de vredestijd die
volgde na de oorlog is de veldkapel als
plaats van gebed en bezinning een
zinvol monument van dankbaarheid
gebleven. Het is dan ook een goede
plaats om een oogstdankviering te
houden.

Oogstdankviering veldkapel Baak

'De eerste zaterdag na midden augustus, dan houden we weer onze jaar-
lijkse oogstdankviering', aldus Alfons Masselink, bestuurdlid van de LTO-
afdeling Bronckhorst. 'Het is dan Maria hemelvaart, vanouds de datum
waarop men naar de veldkapel tussen Baak en Wichmond een processie
hield. Nu al weer ruim tien jaar met een oecumenische opzet, willen we
die traditie in stand houden. Niet met een processie, maar met een open-
luchtdienst bij de kapel op 15 augustus 2009 zijn om 19.30 uur.

De geheugencursus wordt geen geheu-
gentraining: het doel van de cursus is
vergroting van het zelfvertrouwen
waardoor men beter om kan gaan met
geheugenklachten. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat dit zinvoller is dan oefeningen of
het aanleren van ezelsbruggetjes. Ge-
dacht wordt aan een cursus van zes
wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur.
Mensen van 55 jaar en ouder die be-

langstelling hebben voor zo’n cursus
kunnen zich melden bij: Marijke te
Hennepe, tel. 0575-58 24 50. De cursus
gaat bij voldoende belangstelling in
het najaar van start. Vooraf vindt een
kennismakingsgesprek plaats waarin
een korte geheugentest wordt afgeno-
men.

GEHEUGEN EN ZELFVERTROUWEN
Mensen met geheugenklachten kun-
nen in een neerwaartse spiraal te-

rechtkomen. Men kan afzien van leu-
ke bezigheden omdat men bang is
‘door de mand te vallen’ of men kan
zich teveel inspannen om geen fouten
te maken. Te weinig of te veel inspan-
ning staat echter een optimaal ge-
bruik van het geheugen in de weg. De
cursus zal ingaan op de werking van
het geheugen, denkpatronen rond ge-
heugen en vergeten en praten met de
omgeving over geheugenklachten. Na-
tuurlijk krijgt men geheugentips.
Maar het hoofddoel is vergroten van
het zelfvertrouwen zodat men het
geheugen optimaal kan benutten.

Belangstellenden gezocht voor proef 
geheugencursus
De afdeling Preventie van GGNet overweegt om een geheugencursus op te
zetten voor mensen met (lichte) geheugenklachten.

Ook werd er heerlijk gebarbecued en
was er een drankje. In het park naast
de Bleijke werden enkele spelletjes

gespeeld. Deze vragen en opdrachten
hadden allemaal te maken met de
nieuwbouw van zorgcentrum de Bleij-
ke. 
Mede door het mooie weer en het
enthousiasme van bewoners en fami-
lieleden (in totaal zo’n 200 personen)
werd het een groot succes.  

De Stichting Vrienden van de Bleijke
wordt bedankt voor het mede moge-
lijk maken van de deze dag.

Geslaagde familiedag
zorgcentrum de Bleijke
Door zorgcentrum de Bleijke werd
op zaterdag 27 juni een familiedag
georganiseerd. Van 10.00 tot 15.00
uur konden alle bewoners van
zorgcentrum de Bleijke samen met
hun familieleden genieten van mu-
ziek van ZieZoo en Boerenkapel
Crescendo.

- Advertorial -

Subsidie voor energie-advies woning

Mensen met een eigen huis kunnen advies vragen over manieren waarop ze
energie kunnen besparen, de investeringen die dat vergt en het geld dat het
oplevert.
De goede raad moet dan wel komen van een gecertificeerd adviseur.
SenterNovem, een organisatie die subsidieregelingen uitvoert, meldt dat
minister Eberhard van der Laan (WWI) geld heeft uitgetrokken voor
ongeveer 50.000 maatwerkadviezen. De regeling loopt zolang de voorraad
strekt, maar tot uiterlijk 31 december volgend jaar.
Het energie maatwerkadvies wordt uitgevoerd door een onafhankelijke en
gecertificeerde adviseur van de Bouwkeur Groep BV. Deze adviseur geeft u
inzicht in de mogelijkheden om in uw huis energie te besparen en het
binnenmilieu te verbeteren. 

ENERGIE MAATWERK ADVIES
Een maatwerkadvies geeft direct inzicht in de mogelijke energiebesparende
maatregelen in een woning, wat deze kosten en welke besparing daarmee
mogelijk is. Het Energie Maatwerkadvies wordt uitgevoerd door een onafhan-
kelijke en gecertificeerde adviseur van de Bouwkeur Groep. Deze adviseur
geeft u inzicht in de mogelijkheden om in uw huis energie te besparen en
het binnenmilieu te verbeteren. Na opname van uw woning worden alle
maatregelen inclusief een overzicht van de kosten, besparingen en terug-
verdientijden van uw huis in een helder rapport gepresenteerd.
De aanvrager van het advies ontvangt eenmalig maximaal € 200 wanneer
hij of zij een maatwerkadvies laat uitvoeren ongeacht of er energiebesparende
maatregelen worden uitgevoerd. De subsidie is bedoeld voor eigenaar/bewoners.

STIMULERINGS PREMIE
Hiernaast bestaat er al langer een Stimuleringspremie Meer Met Minder.
Eigenaar/bewoners kunnen vanuit het Meer Met Minder convenant een
subsidie van € 300 aanvragen, mits zij minimaal 20% energiebesparing
realiseren met maatregelen uit het maatwerkadvies. Is de besparing 30%
of meer, dan is de subsidie zelfs € 750. Investeren en terugverdienen gaat nu
beginnen: uw energienota omlaag en de waarde van uw huis omhoog.

info@bouwkeurgroep.nl • www.bouwkeurgroep.nl

Telgenweg 25a • 8111 CM Heeten • tel. (0572) 38 26 09

Huiseigenaren kunnen vanaf heden
subsidie krijgen voor een advies over
energiebesparende maatregelen. Zo’n
advies op maat kost bij de Bouwkeur
Groep € 295,– exclusief btw. 
Vanaf 1 juli betaalt de overheid daar-
van 200 euro. 



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 28 van
6 juli t/m 12 juli 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

PC WEKEN GEWOON BIJ ALBERT HEIJN
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De organisatie was in handen van de
Stichting Berenddag. Er was voor de
jeugd van alles te doen. De jongens en
meisjes konden aan de hand van een
deelnemerskaart een spellencircuit af-
werken. Zo kon men bijvoorbeeld ‘lans
werpen‘, zaklopen, kleien, vilt maken,
schilderen, noem maar op. Ook volop
demonstraties. Vordenaar André Heij-
enk was druk bezig met het vlechten
van wilgentakken. Daar maakte hij al-
lerlei soorten manden van. André: ‘
Heel erg leuk werk, zo maak ik voor de
Vordense Tuin ook regelmatig decora-
tieve manden. Verder bezoek ik ook
dikwijls braderieën en markten, zoals
onlangs de Brocantemarkt hier in Vor-
den. Van de opbrengsten, betaal ik
mijn onkosten, zodat ik quitte speel.
Natuurlijk hoop ik mijn hobby in de
toekomst verder te kunnen uitbrei-
den’, zo zegt hij op de zonovergoten
kasteelweide.

Een eind verderop veel bekijks bij de
roofvogelshow van het valkeniersbe-
drijf Schaap uit Lochem. Op comman-
do van de valkeniers vertonen de der-
tien roofvogels (gieren, valken, uilen
en de buizerds) hun ‘kunstjes’. Eigen-
aar Keimpke Schaap: ‘Ik ben vroeger

zo voor de lol met één buizerd begon-
nen. Vrienden en kennissen vonden
het leuk om te zien wanneer ik het
dier ‘liet vliegen’ en het weer bij mij te-
rug liet komen. De hobby werd mijn
beroep. Nu trek ik met mijn shows
door heel Nederland. Indien er geen
optredens zijn, ben ik dagelijks toch
wel zeven uur bezig om de dieren te
trainen. De uilen train ik vanaf het
moment dat ze circa zes weken oud
zijn. Met de andere roofdieren wacht
ik tot ze ongeveer 16 tot 20 weken oud
zijn’, zo zegt Keimpke Schaap.

Hans Buurman en Eline Verhagen, af-
komstig uit Wageningen maken de be-
zoekers ‘wegwijs’ in het kruisboog
schieten. Het doel is het mikken op
een appel. Niet zoals bij Wilhelm Tell
een appel op iemands hoofd, maar tij-
dens de Berenddag liggen de appels
gewoon op een schap, dus toch wel ver
van de boom! Martine Letterie gaat
zondagochtend nog schuil achter een
‘berg ‘ van door haar geschreven kin-
derboeken. Gezien het continu signe-
ren van de boeken van Berend en zijn
zusje Mechteld (ook illustrator Rick de
Haas signeerde deze boeken) kan het
niet anders of de ‘boekenberg‘ moet in

de loop van de dag geslonken zijn! Ui-
teraard ook Middeleeuwse muziek op
deze Berenddag. Bij de ingang van het
terrein wachten Willem Gerritsen en
Ineke Merkelbach als het duo ‘De Blau-
we Schuyt ‘ de bezoekers op en spelen
zij muziek uit ver vervlogen tijden.
Willem: ‘Wij hebben allebei een con-
servatorium opleiding gevolgd. Ineke
is van huis-uit celliste en ik ben trom-
bonist. Wij bespelen overigens zo’ n 35
middeleeuwse instrumenten zoals on-
der meer de ‘nikkel harpa’ (sleutelvi-
ool), de ‘draailier’, de slagharp, etcete-
ra. Willem pakt een instrument en
overtuigt de bezoekers dat hij het
‘middeleeuwse muziekvak‘ uitste-
kend beheerst. Ineke Merkelbach: ‘Wij
treden het gehele jaar in veel steden
en dorpen in Nederland en ook in het
buitenland op. Ook bezoeken wij veel
scholen, waarbij we ook veel informa-
tie over de instrumenten geven.Voor
volgende week staan optredens in
Scandinavië gepland. Daar verheugen
we ons erg op’, zo zegt ze enthousiast.

En over enthousiasme gesproken, ook
Carmen Rondeel, voorzitter van de
Stichting Berenddag is na afloop even-
eens enthousiast en zegt: ‘Ik kan mij
voorstellen dat veel mensen op zo’n
warme dag als vandaag het zwembad
verkiezen boven een bezoek aan de Be-
renddag. Bovendien was er dit week-
end op veel plaatsen in de regio veel te
doen. En dan toch nog 1500 bezoekers!
Je begrijpt dat ik daar zeer verheugd
over ben’, zo reageert Carmen. In 2010
wordt de Berenddag opnieuw op de
agenda gezet. En wie weet heeft de
jonge Berend dan weer nieuwe avon-
turen beleefd!

Berenddag: ondanks de hitte veel bezoekers!
De ridders van Maliënkolder waren zondag in de weide bij kasteel Hack-
fort niet te benijden. Schijnvechten in ‘zware’ gevechtskleding en dat bij
hoge zomerse temperaturen. De ridders klaagden niet, zij accepteerden
de warmte, want zo sprak één van de vechtersbazen, onze voorvaderen
hadden vroeger toch ook geen airco, dus niet zeuren, gewoon vechten ! De
jeugd kon deze dag ook zwaardvechtles nemen en kreeg daarvoor een
aantrekkelijke beloning ofwel ‘geslagen’ worden tot schildknaap (jon-
gens) ofwel tot jonkvrouw (meisjes). Vorden kent sinds zes jaar een Mid-
deleeuwse Berenddag, overigens de tweede keer dat het bij kasteel Hack-
fort plaats vond. Het kasteel waar de jonge Berend van Hackfort ooit heeft
gewoond en waar hij allerlei avonturen heeft beleefd.



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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De gemeente heeft besloten een
verkeersproef te houden in Bronk-
horst. Inwoners hebben aangegeven
op deze dagen veel overlast te
ervaren van het verkeer. Om de
verkeersoverlast te verminderen
wordt het stadje tijdens het toeristen-
seizoen 2010 van april tot en met
augustus op zon- en feestdagen
voor het verkeer afgesloten. De in-
woners van Bronkhorst kunnen zelf
maximaal twee ontheffingen per
adres aanvragen voor de afsluiting,
zodat zij wel met de auto bij hun
woning kunnen komen. Met de 
proef wil de gemeente de verkeers-
overlast in Bronkhorst terugdringen.

Parkeren
Bezoekers vanuit de richting Brum-
men rijden via de Veerweg naar
Bronkhorst. Omdat ze niet door het
stadje mogen rijden zouden ze via
de Bakerwaardseweg moeten rijden
naar de parkeerplaats aan de oost-
zijde van Bronkhorst. De gemeente
onderzoekt in hoeverre het mogelijk

is aan de westzijde van Bronkhorst,
in de buurt van de kruising Veerweg
- Bakerwaardseweg - Bovenstraat,
een parkeerplaats in te richten. Het
gehele gebied ligt binnen een be-
schermd stads- en dorpsgezicht.
Er wordt bekeken in hoeverre het mo-
gelijk is om hierbinnen een parkeer-
plaats aan te wijzen en te realiseren.

Seizoen 2009
Het lopende seizoen 2009 wordt ge-
bruikt om een nulmeting te houden
naar het aantal voertuigen dat in
het weekend door het stadje rijdt.
Deze gegevens worden naderhand
vergeleken met het resultaat van de
verkeersproef. Daarnaast stelt de
gemeente in 2009, evenals in 2008,

stadswachten aan die op zondag
toezicht houden op het rij- en
parkeergedrag van de bezoekers. 

Evaluatie verkeersproef
De proef wordt door middel van een
enquête geëvalueerd. De gemeente
stelt daarvoor samen met Belan-
gengroep Stad Bronkhorst (BSB)
een vragenlijst op. De uitslag van
die enquête wordt getoetst aan van
te voren opgestelde criteria. Daarna
besluit de gemeente of de verkeers-
maatregelen van de proef definitief
ingevoerd worden.

Toeristische trekpleister
Bronkhorst is vooral in de zomer
een enorme toeristische trekpleister.
Het stadje bestaat bijna geheel uit
monumenten en daar komen jaar-
lijks naar schatting 80.000 bezoe-
kers op af. Voor de 150 inwoners van
Bronkhorst leveren vooral de auto's
en motoren van de bezoekers over-
last op.

Verkeersproef in Bronkhorst om overlast te verminderen
Afsluiting stadje op zon- en feestdagen tijdens het toeristenseizoen 2010

De zomervakantie breekt aan. Veel
jongeren gaan voor het eerst zonder
ouders op vakantie. Tot grote zorg van
de ouders, en niet geheel onterecht.
Jongeren in Nederland gaan in
Europa aan kop wat betreft alcohol-
gebruik. 

Hieronder een vraag van een be-
zorgde moeder en de reactie daarop
van een medewerker van de Alcohol
Infolijn:

Ellen. “Mijn dochter van 15 gaat
binnenkort voor het eerst met een
groepje vriendinnen op vakantie.
Ze gaan een weekje kamperen op
Terschelling. Eigenlijk wilden de
meiden naar Spanje, maar daar
vind ik haar echt nog te jong voor.
Maar goed, over Terschelling hoor

je natuurlijk ook altijd al-
lemaal van die verhalen
over drinken enzo, en nu
maak ik me toch wel zor-
gen. Mijn dochter is zelf
nog niet echt bezig met
drank en jongens, maar
een paar van haar vrien-
dinnen wel. Ik wil geen
overbezorgde moeder
zijn, maar ik wil ook niet
dat ik mijn dochter met
een alcoholvergiftiging
van de camping moet
gaan halen. Hoe kan ik
haar nou het beste be-
schermen?” 

Beste Ellen,
Ik kan me voorstellen dat
het lastig is. Je hebt al
toegestaan dat ze alleen
gaat, maar je merkt dat
je nog veel vragen hebt
over hoe het straks loopt.
Dit kun je alsnog oplos-
sen door de vakantie
goed voor te bereiden
samen met je dochter.
Voorzichtig loslaten is op

deze leeftijd mogelijk en onderdeel
van de opvoeding. Maar alleen als je
vooraf een aantal zaken uitzoekt en
afspraken maakt met je dochter en
de ouders van de vriendinnen. 

Hoe pak je de voorbereiding het
beste aan? 
1. Maak met uw dochter de afspraak

dat ze deze vakantie geen alcohol
drinkt. Openheid, vertellen waar-
over u bezorgd bent, is hierbij be-
langrijk. Bespreek met haar wat
er volgens u mis kan gaan op zo'n
vakantie. Leg uit wat alcohol met
je doet en welke gevolgen drinken
voor haar kan hebben. Dat het de
ontwikkeling van haar hersenen
remt, en dat het vaker leidt tot
ongepland en onveilig vrijen. 

2. Bespreek ook met haar hoe ze

kan reageren als haar vriendinnen
wel gaan drinken. Geef haar mee
dat ze deze vakantie niets hoeft te
doen wat ze niet wil, al doen haar
vriendinnen het wel. Hiermee
maakt u haar weerbaar tegen
groepsdruk. 

3. Informeer bij de camping waar ze
naar toe willen. Hoe gaat de cam-
pinghouder om met alcoholgebruik
door jongeren en met jongeren
die alleen op vakantie zijn? 

4. Neem contact op met de ouders
van haar vriendinnen om af te
spreken welke regels en afspra-
ken jullie de meiden meegeven.
Op deze leeftijd is dat echt nor-
maal om te doen. 

5. Tot slot is het belangrijk dat uw
dochter het gevoel heeft dat ze bij
u terecht kan. Vraag (na haar
vakantieverhalen) wat goed ging
en wat niet goed gegaan is. Com-
plimenteer haar voor alles wat
goed gelopen is en bespreek de
zaken die beter hadden gekund
en hoe dat voortaan te voorkomen
is. Zo ondersteunt u haar om een
weerbare jonge vrouw te worden
en er voor haar te zijn. Met een
goede voorbereiding kunt u erop
vertrouwen dat uw kind een leuke
en veilige vakantie krijgt. 

Meer informatie
Kijk eens op www.goedvoorbereid-
opvakantie.nl of bel de Alcohol Info-
lijn (0900 500 20 21, 10 ct per minuut).
Vanaf 9 juli liggen in de bibliotheek
flyers met tips voor ouders. Wilt u
reageren, dan kunt u mailen naar
minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl.

Dit is een artikel in het kader van het
project 'Alcoholmatiging Jeugd in de
Achterhoek', dat de acht gemeenten,
politie, justitie, IrisZorg en GGD
Gelre-IJssel samen met regionale
en plaatselijke partners hebben
opgepakt.

Stuur uw kind op vakantie met een afspraak: geen alcohol

De maanden juli en augustus staan
bij de brandweer van de gemeente
Bronckhorst weer in het teken van
veilig recreëren. In totaal zijn in
Bronckhorst maar liefst 52 (mini)
campings waar kampeerders ge-
nieten van hun vakantie. De brand-
weer wil graag dat gasten zo veilig
mogelijk recreëren. Daarom con-
troleren de brandweervrijwilligers
samen met medewerkers van de
afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving van de gemeente
in de maanden juli en augustus
steekproefsgewijs verschillende
campings op brandveiligheid.
Campingeigenaars ontvangen
hierover binnenkort een brief.

Niet alleen de locatie, maar ook
de kampeermiddelen worden aan
een kritische blik onderworpen. 
De brandweer controleert de
bereikbaarheid van de camping,
bluswatervoorzieningen, blus-
middelen, onderlinge afstanden
en gas(fles)installaties van bijvoor-
beeld caravans. 

Meer informatie:
Voor vragen of meer informatie
kunt u contact opnemen met
brandweer Bronckhorst, 
tel. (0575) 75 02 22 of e-mail:
brandweer@bronckhorst.nl.

Brandweer
Bronckhorst bezoekt
campings om
veilig recreëren voor
gasten te bevorderen



Vorige week, tijdens de speciale
handhavingsdag, voerden mede-
werkers van de vakgroep hand-
having van de gemeente samen
met de politie diverse controles uit.
Deze keer lag het accent met name
op de politietaken. In de kernen
Hengelo, Vorden en Zelhem is o.a.
gecontroleerd op overtredingen op
de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (APV), verkeersovertredingen
en veiligheid rond de diverse basis-
scholen.

Overtredingen
Zo zijn bij de snelheidscontroles, die
op verschillende tijden en plaatsen
zijn gehouden, ruim 100 snelheids-
overtredingen vastgesteld. 

De hoogst gemeten snelheid was
89 km/uur op een weg waar
50 km/uur gereden mag worden.
Bij een kenteken-controle kwam
een openstaande boete aan het
licht. In de bovengenoemde kernen
is gecontroleerd op afvaldumping
en zijn hondenbezitters gewaar-
schuwd bij het los laten lopen van
de honden en het niet opruimen van
de uitwerpselen.

De dag is als bijzonder leerzaam
ervaren door zowel gemeente als
politie. Er is een goede basis
gelegd om in de toekomst meer
gezamenlijk op te trekken bij hand-
havingszaken. 

Handhavingsdag Bronckhorst geslaagd

Parkeerprobleem.

De eikenprocessierups veroorzaakt
veel overlast op dit moment. Dage-
lijks krijgt de gemeente meldingen.
De rupsen zitten vooral in eiken-
bomen buiten de dorpskernen. 

Gezondheidsklachten
Het venijn van de eikenprocessie-
rups zit in de brandharen van de
rups. Contact met brandharen kan
binnen een paar uur klachten ver-
oorzaken, zoals (hevige) jeuk, bul-
tjes, blaasjes, roodheid en ontste-
king. De ogen kunnen rood en dik
worden en/of ontstoken raken. Ver-
der kunnen verschijnselen optreden
die lijken op een verkoudheid: een

loopneus, kriebel in de keel, hoes-
ten, moeilijk slikken en kortademig-
heid. Daarnaast kunnen zich alge-
mene klachten voordoen, zoals bra-
ken, duizeligheid, koorts en algehele
malaise. De overlast van  de brand-
haren van de rups start meestal in
mei en loopt door tot en met augus-
tus.

Wat is eraan te doen?
Heeft u klachten, dan is het belang-
rijk om te voorkomen dat de brand-
haren zich verder over het lichaam
verspreiden. Het is daarom goed om
de huid direct na blootstelling met
plakband te strippen. Daarna de
huid en de ogen met lauw water
afspoelen. De brandharen zijn niet
gemakkelijk te verwijderen uit
kleding. Het beste is om kleding die
besmet zijn met brandharen heel
grondig te wassen (liefst op 60oC).
Meestal verdwijnen de klachten
binnen enkele dagen tot twee weken
vanzelf. Bij hevige jeuk kunnen
middelen tegen de jeuk, zoals zalf
op basis van menthol, aloë vera of
calendula verlichting geven. Zijn de
klachten ernstiger, dan is het ver-
standig naar de huisarts te gaan.

Zijn er risicogroepen?
Er zijn geen duidelijke risicogroepen
aan te geven. De reactie als gevolg
van contact met de brandharen kan
van persoon tot persoon variëren.
Zo zullen patiënten die bekend zijn

met astmatische klachten, doordat
zij al gevoelige luchtwegen hebben,
waarschijnlijk eerder en sterker
reageren. De reacties die optreden
na blootstelling aan de brandharen
lijken op een allergie. Uit ervaring
blijkt dat bij hernieuwd contact met
de brandharen of bij langdurige
blootstelling (bijvoorbeeld door
het dragen van besmette kleding),
de reacties en klachten sterker zijn. 

Meer weten?
Voor meer gezondheidsinformatie
kunt u terecht bij één van de mede-
werkers van het team Medische
Milieukunde, tel. 088-44 33 000. Op
www.minlnv.nl/eikenprocessierups
vindt u alle relevante informatie en
links over de rups.

Ziet u processierupsen op openbare
plaatsen in Bronckhorst, neemt u
dan contact op met de afdeling
Openbare werken van de gemeente,
via tel. (0575) 75 03 37/39, of vul het
formulier ‘Melding woon- en leef-
omgeving’ in op www.bronckhorst.nl
onder Infobalie � Snel naar.

N.B. We bestrijden niet op particu-
liere terreinen en in bossen, maar
alleen op openbare plaatsen waar
veel mensen komen. Particulieren
die overlast ondervinden van de
rupsen moeten zelf een bestrijdings-
bedrijf bellen. 

Overlast Eikenprocessierups

B en w stemden in met de beleids-
nota over informele zorg, die gaat
over mantelzorg en zorgvrijwilligers.
In oktober besluit de gemeente-
raad over deze nota, voorafgaand
daaraan ligt deze voor u ter inzage.
De beleidsnota is in samenwerking
met veel partijen tot stand gekomen.
Vooral jonge mantelzorgers en
overbelaste mantelzorgers krijgen
prioriteit in de nota. De gemeente
wil verder mantelzorg stimuleren
en de mantelzorgers optimaal
laten functioneren. 

Jonge mantelzorgers zijn een
aparte doelgroep, omdat het geven
van mantelzorg een behoorlijke
impact op de ontwikkeling van een
kind/jongere kan hebben. Jonge
mantelzorgers worden zo goed
mogelijk ondersteund en eventueel
actief begeleid als de zorg teveel
wordt. Bij overbelaste mantelzor-
gers wordt vooral vraaggerichte
ondersteuning gegeven en ingezet
op het op termijn hervatten van ta-
ken als mantelzorger. Eerst wordt
altijd gekeken wat de omgeving van
de mantelzorger, zoals vrienden,
familie of vrijwilligers, kan doen.
Lukt dat niet, dan wordt gekeken
naar algemene voorzieningen,
zoals de maandelijkse mantelzorg-
salon in Hengelo, en vervolgens

naar
een in-
dividu-
ele voorziening, zoals een huis-
bezoek. Het WMO-loket gaat een
belangrijkere rol spelen in de on-
dersteuning van mantelzorgers. 

Mantelzorgcheque
Om de vraag zo goed mogelijk in
kaart te brengen wordt een mantel-
zorgondersteuningsplan opgesteld.
Een publiciteitscampagne gericht
op de mantelzorgers moet het
ondersteuningsaanbod bekend
maken. Door middel van mantel-
zorgcheques kunnen mantelzor-
gers extra hulp inschakelen en
het aanbod in de mantelzorgonder-
steuning wordt verbeterd door
kinderopvang te bieden aan over-
belaste mantelzorgers, door
scholing en educatie en informatie-
verstrekking over financiële
ondersteuningsmogelijkheden.
Jongeren kunnen kennis maken
met de informele zorg door middel
van maatschappelijke stages.
Ten slotte is samenwerking tussen
professionele en vrijwilligers-
organisaties belangrijk.
U kunt van 8 juli t/m 28 augustus
uw inspraakreactie geven op deze
conceptbeleidsnota, ter attentie
van het college. 

Beleidsnota informele zorg: 
'Samen ondersteunen'

Jeugdartsen van GGD Gelre-IJssel
meten bij 17% van de kinderen over-
gewicht. Bij 3% is sprake van ernstig
overgewicht. Bij kinderen die niet al-
le schooldagen ontbijten komt over-
gewicht bijna twee keer zo vaak voor
(29%) als bij kinderen die wel alle
schooldagen ontbijten (16%). Kinde-
ren die lid zijn van een sportclub
hebben minder vaak overgewicht
(18%) dan kinderen die geen lid zijn
van een sportclub (23%).

Jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg van GGD
Gelre-IJssel nodigt alle kinderen
gedurende hun schoolloopbaan vier
maal uit voor een onderzoek, waarin
uitgebreid aandacht wordt besteed
aan de gezondheid, groei en ontwik-
keling van het kind. Het opkomst-
percentage bij deze onderzoeken is
groot: 95% van de kinderen wordt
gezien door de jeugdgezondheidszorg.

Gezondheidsgevolgen
Overgewicht bij kinderen heeft ern-
stige gezondheidsgevolgen. Deze
kinderen hebben een verhoogd risi-
co om op latere leeftijd (ernstig)
overgewicht te hebben en om diabe-
tes (suikerziekte) te krijgen. Daar-

naast hebben deze kinderen vaak te
maken met stigmatisering en lopen
daardoor meer kans op problemen
als eenzaamheid, verdriet en ge-
spannenheid.

Ontbijt is belangrijk
Het ontbijt wordt op schooldagen
overgeslagen door 6% van de kinde-
ren; vaker door middelbare scholie-
ren (9%), dan door kinderen op de
basisschool (3 à 4%). Het ontbijt is
een belangrijk element van het voe-

dingspatroon;
het brengt de
spijsvertering 
op gang, levert
energie voor de dag en voorkomt
trek in tussendoortjes en snacks.

Taalproblemen
Uit de onderzoeken van de GGD is
ook gebleken dat 15% van de 5-jari-
gen een taalprobleem heeft; zij be-
grijpen taal niet goed of kunnen zelf
de taal niet goed spreken. Omdat
taal een grote rol speelt bij het ont-
houden, kunnen verstoringen van de
taalontwikkeling leiden tot leer-
stoornissen. 
Jongeren en alcohol
Van de 14-jarigen gebruikt 24%
alcohol, terwijl landelijk de aanbe-
veling is om voor het 16e jaar geen
alcohol te gebruiken. Reden voor
deze aanbeveling is, dat het gebruik
van alcohol een schadelijke invloed
heeft op de ontwikkeling van de
hersenen.

Samen met gemeenten en andere
organisaties voert GGD Gelre-IJssel
activiteiten uit om een goede leefstijl
en een goede gezondheid te bevor-
deren.

Veel kinderen met overgewicht in regio Gelre-IJssel

Op 27 juli a.s. is er weer een ver-
keersspreekuur. Hierin behandelen
de gemeente, de politie en Veilig
Verkeer Nederland gevaarlijke of
moeilijk op te lossen verkeers-
situaties in Bronckhorst. Heeft u een
vraag of een probleem om in het
verkeersspreekuur onder de aan-
dacht te brengen? Breng ons op de
hoogte van de situatie, zodat we sa-
men kunnen werken aan een ver-
keersveilige gemeente! 

Als uw situatie in aanmerking komt
om te bespreken, ontvangt u een uit-

nodiging om bij het
verkeersspreekuur
aanwezig te zijn. 

Het verkeersspreek-
uur is iedere zes weken
op de maandagochtend
van 09.00 tot 10.00 uur.
De eerstvolgende is op 27
juli 2009. U kunt zich hiervoor
aanmelden tot uiterlijk 14 juli
15.00 uur. 

Voor alle informatie over het ver-
keerspreekuur en hoe u zich kunt

aanmelden verwijzen wij u naar onze
website www.bronckhorst.nl onder
Infobalie � Verkeer en Vervoer.

Verkeersspreekuur 
Heeft u vragen over 
verkeerssituaties 
in Bronckhorst?

Natuurlijk is iedere geïnteresseerde
inwoner altijd welkom tijdens de
vergaderingen van de gemeente-
raad en de raadscommissies. Wilt
u echter een kijkje achter de scher-
men nemen en extra geïnformeerd
worden, dan kunt u als speciale gast
worden ontvangen. Als speciale gast
van de gemeenteraad heeft u een
streepje voor. U krijgt de vergader-
stukken thuisgestuurd, voor aan-
vang van een raadsvergadering door
twee raadsleden ontvangen, u krijgt

uitleg over het werk van de gemeen-
teraad en de onderwerpen die
tijdens de vergadering behandeld
zullen worden. Als speciale gast
wordt u voorgesteld aan de leden
van gemeenteraad en het college
van b en w. Bovendien krijgt u een
eersterangs plaats op de publieke
tribune, zodat u de vergadering goed
kunt volgen. U kunt zich aanmelden
door een e-mail te sturen naar
griffie@bronckhorst.nl of te bellen
met de griffie (0575) 75 05 43.

Mogen we u als onze speciale gast
ontvangen?



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning dan raden wij u aan van te voren telefonisch 
een afspraak te maken bij de betreffende afdeling. Het kan zijn dat voor de beantwoording van
uw vraag archiefgegevens nodig zijn, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt
(bijvoorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, kermis met kinder- en volksspelen, optocht, vogelschieten en feestavonden, tijdelijke

gebruiksvergunning tent, 3 oktober van 14.00 tot 01.30 uur, 4 oktober van 14.00 tot 00.30 uur en
5 oktober van 10.30 tot 20.00 uur, afsluiten Vordenseweg, tussen de Beukenlaan en Z-E weg,
instellen stopverbod gedeelte Vordenseweg en Beukenlaan, 4 oktober van 12.00 tot 16.00 uur,
afsluiten Wichmondseweg tussen de Vordenseweg en de inrit naar Huize Baak, 30 september
t/m 6 oktober, kermis en Oranje stichting Baak, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet in
feesttent, 3 oktober 14.00 tot 01.30 uur, 4 oktober van 14.00 tot 00.30 uur en 5 oktober 2009
van 10.30 tot 20.00 uur, Leferink en Herfkens

• Hengelo (Gld), Weeversplasweg, buurtfeest met vogelschieten, kinder- en volksspelen en
feestavond, 29 augustus 2009 van 11.00 tot 01.00 uur, buurtvereniging Dunsborg

• Hummelo, volksfeest met fietstocht, vogelschieten, lunapark en optocht, 6 september van
12.00 tot 18.00 uur, 7 september van 19.00 tot 21.00 uur, 8 september van 12.00 tot 24.00 uur
en 9 september van 07.00 tot 24.00 uur, afsluiten Torenallee, Keppelseweg, Dorpsstraat en
Zutphenseweg en instellen omleidingsroute, 8 en 9 september 2009, stichting volksfeest Hummelo

• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 15, feestavonden i.v.m. kermis met live muziek, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet, 10 september van 20.00 tot 23.00 uur, 11 september van 
12.00 tot 01.30 uur en 12 september van 14.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent,
10 t/m 12 september 2009, horeca Steenderen

• Toldijk, terrein Flophouse, Fiets 'm d'r in, 30 augustus van 12.00 tot 19.30 uur, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet, 30 augustus van 09.00 tot 21.00 uur, stopverbod Hoogstraat
tussen de Zutphen-Emmerikseweg en huisnummer 19, 30 augustus 2009 van 09.00 tot 20.00 uur,
stichting Humstee

• Vorden, Eikenlaan, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Babybiggenmealbal en
songfestival, 8 augustus van 19.00 tot 01.30 uur en 9 augustus 2009 van 15.00 tot 22.00 uur,
stichting Babybiggenmealbal

• Vorden, koetsentocht met authentieke rijtuigen met start en finish op de kasteelweide aan de
Horsterkamp, afsluiten gedeelte Schuttestraat, instellen stopverbod Horsterkamp, Vordensebosweg,
gedeelte Schuttestraat en gedeelte Ruurloseweg, 9 augustus 2009 van 07.00 tot 17.00 uur,
koetsenvereniging In de Reep'n

• Zelhem, afsluiten van de Markt, 17 september van 19.30 tot 20.00 uur en 18 september 2009
van 09.45 tot 10.15 uur, stichting Septemberfeesten Zelhem

• Zelhem, veldtoertocht met start en finish bij clubgebouw Zelos aan de Halseweg, 29 november 2009
en 17 januari 2010 van 08.00 tot 13.00 uur, toerclub Zelhem

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

Bouwvergunningen 
• Baak, Dambroek 20, veranderen bedrijfsgebouw
• Drempt, Roomstraat 8, veranderen bijgebouw
• Drempt, Zomerweg 45, bouwen berging/overkapping en toegangspoort
• Halle, Dwarsdijk 2, geheel vergroten jongveestal
• Hengelo (Gld), Meidoornstraat 5, vergroten woning
• Hengelo (Gld), Waarleskamp 2A, veranderen berging
• Keijenborg, Bronkhorsterstraat 2, vergroten rundveestal
• Steenderen, Covikseweg 1A, bouwen machineberging
• Vorden, Veldslagweg 4, veranderen bijgebouw
• Vorden, Wildenborchseweg 9, verbouwen woning
• Zelhem, Ruurloseweg 5, vergroten woning

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 2 juli 2009:
• Olburgen, kermis met kermisattracties, optocht, vogelschieten, kinder- en volksspelen, 

7 augustus van 18.30 tot 01.30 uur, 8 augustus van 10.00 tot 01.30 uur en 9 augustus 2009 van
11.30 tot 21.00 uur, Oranje stichting Olburgen-Rha

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 29 juni 2009:
• Zelhem, Talmastraat 18, bouwen carport
Verzonden op 30 juni 2009:
• Hengelo (Gld), Kapelweg 2, plaatsen dakkapel
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 31A, plaatsen veranda

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 30 juni 2009:
• Zelhem, Vrogteweg 2B, bouwen woning met bijgebouw

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 30 juni 2009:
• Zelhem, Eeltinkweg 6,  verbouwen woning, verleend met toepassing van artikel 50 lid 3 van de

Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

Kapvergunningen
Verzonden op 3 juli 2009:
• Hummelo, Keppelseweg 23, vellen van één wilg, geen herplantplicht
• Keijenborg, Eulingkamp 1, vellen van één linde, geen herplantplicht
• Rha, op twee percelen tegenover Prinsenmaatweg 10, vellen van drie dode knotwilgen en één

knotes, geen herplantplicht
• Vorden, Almenseweg 2, vellen van één kastanjeboom, herplant verplicht: één linde, kastanje-

boom of beuk
• Wichmond, Vogelzang 20, vellen van één notenboom, geen herplantplicht

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 30 juni 2009:
• Zelhem, Het Loo 7, voor verbranding van snoeihout in het kader van een vreugdevuur nabij eerder

genoemd adres

Verleende vergunningen

Sloopvergunningen 
Verzonden op 30 juni 2009:
• Keijenborg, Kerkstraat 15, slopen dakbeschot van de woning en dakplaten van een schuur,

komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 2 juli 2009: 
• Hengelo (Gld), Loakendiek 3, verwijderen onderste rij dakplaten en constructie van ligboxenstal,

komt asbesthoudend afval vrij

Gehandicaptenparkeerplaats
Verzonden op 9 juli 2009:
• Zelhem, Papaverstraat 7, gehandicaptenparkeerplaats, B.G.J. Engelen

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Hummelo, in verband met een concours hippique geldt een inhaalverbod, een stopverbod en

een snelheidsbeperking (50 km/u) op de Sliekstraat, tussen de Rozegaarderweg en de Hessenweg,
op 22 en 23 augustus 2009 van 08.00 uur tot 17.00 uur

• Olburgen, in verband met de kermis is de Olburgseweg binnen de bebouwde kom afgesloten
voor alle verkeer, geldt een stopverbod op Roggeland aan de zijde van de even nummers, 
en is een omleidingsroute ingesteld voor het doorgaande verkeer vanaf de Dierenseweg via de
Capellegoedweg en de Pipeluurseweg naar de Olburgseweg en omgekeerd, vanaf 7 augustus
16.00 uur t/m 10 augustus 2009 10.00 uur

• Steenderen, in verband met een buurtbarbecue is de Daliastraat vanaf huisnummer 1 t/m 15,
op 29 augustus 2009 van 16.00 tot 24.00 uur, afgesloten voor alle verkeer

• Vorden, in verband met een buurtfeest is de Weppel, tussen de Mispelkampdijk en het Biesterveld,
op 29 augustus 2009 van 07.00 tot 02.00 uur de dag daarop volgend, afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, in verband met een straatfeest is de Dahliastraat afgesloten voor alle verkeer, 
vanaf 21 augustus 18.00 uur t/m 23 augustus 2009 12.00 uur

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor 
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke
verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- en sloopvergunningen)
of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 30 juni 2009:
• Zelhem, Hummeloseweg 81, verbouwen en vergroten woning

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

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

Voorbereiding bestemmingsplan 'Buitengebied 2009 Uilenesterstraat 14
Keijenborg' en 'Buitengebied 2009; Varsselseweg 49 Hengelo' 
(melding art. 1.3.1 Bro)
B en w zijn van plan om een herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2005
Hengelo/Vorden' voor te bereiden ten behoeve van de volgende bestemmingsplannen:
• 'Buitengebied 2009 Uilenesterstraat 14 Keijenborg'. Het plan heeft betrekking op de bouw van

een tweede dienstwoning op het agrarische bouwperceel Uilenesterstraat 14 in Keijenborg
• 'Buitengebied 2009; Varsselseweg 49 Hengelo'. Het plan heeft betrekking op de verruiming

van de oppervlakte voor het bouwperceel van een niet-agrarisch bedrijf voor buitenopslag, 
de inpassing van een geluidsscherm in de vorm van een grondwal en een kleine uitbreiding
van het bouwperceel om een bestaande bedrijfswoning te verplaatsen op het perceel
Varsselseweg 49 in Hengelo (Gld)

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd wordt de nog te volgen herzieningsprocedure gepubliceerd, komen
stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen van een reactie.

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

Artikel 3.6, lid 1, onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening 
• Hengelo (Gld), Aaltenseweg 2, vernieuwen garage/berging, ontheffing voor het overschrijden

van de maximale nokhoogte van 5 meter. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het
geldende bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'

• Vorden, de Laegte 24, vergroten woning, ontheffing voor het bouwen voor de gevel van het
hoofdgebouw (de woning) aan de zijde van de openbare ruimte (groenvoorziening en voetpad).
Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Vorden West en
Zuid 1992' 

De bouwplannen liggen van 9 juli 2009 t/m 19 augustus 2009 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vorden, Bleuminkmaatweg 1, voor het oprichten van een minicamping (Elanova) ten behoeve van
30 mobiele kampeermiddelen/campers, waarvan drie trekkershutten, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 9 juli t/m 5 augustus 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. 

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Zevenweg 19, bouwen schuur/berging, ontheffing voor het overschrijden van de maximale

toegestane oppervlakte en hoogte. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende
bestemmingsplan 'Zelhem-Dorp 2002 incl. herziening 2004-1'

Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdeling, tel. (0575) 75 02 50.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Inspraak 'Ruimtelijke visie locatie Dorpsstraat-Molenweg te Vorden' 
De ruimtelijke visie en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 9 juli t/m 19 augustus 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, 
tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen � Projecten gebiedsontwikkeling � Vorden � Masterplan Vorden.

De ruimtelijke visie, die na de inspraak zal worden vertaald naar een projectbesluit en/of een
ontwerpbestemmingsplan, beoogt het mogelijk te maken om een supermarkt te realiseren op
het (binnen)terrein achter de bebouwing langs de Dorpsstraat, de Stationsweg, de Molenweg en
de Insulindelaan in Vorden.

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun
inspraakreactie op deze ruimtelijke visie naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of
mondeling naar voren brengen bij b en w.

Ruimtelijk beleid

Wegwerkzaamheden N315 tussen de kom van Zelhem en de Wolfersveenweg
In verband met het het vernieuwen van het asfalt en het aanbrengen van bermbeton start de
provincie Gelderland op 6 juli met werkzaamheden aan de Ruurloseweg tussen de kom van
Zelhem en de Wolfersveenweg. Naar verwachting is het werk 17 juli klaar.

Tijdens de werkzaamheden wordt de weg volledig afgesloten voor verkeer. Het openbaar vervoer
blijft via het fietspad wel gebruik maken van de route. Het fietspad blijft ook begaanbaar voor
aanwonenden. Gedurende de wegafsluiting staan de omleidingen met borden aangegeven.

Aanwijzing camperplaatsen 
B en w besloten op 30 juni 2009 op grond van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
en de Algemene Plaatselijke Verordening Bronckhorst 2008 twee maal twee camperplaatsen
aan te wijzen.

Op de parkeerplaats bij zwembad Het Elderink, voetbalvereniging Pax en schietvereniging Willem
Tell aan de Elderinkweg in Hengelo (Gld), ter hoogte van schietvereniging Willem Tell worden door
het plaatsen van borden twee plaatsen gereserveerd voor campers. Ook op de carpoolplaats aan de
Stikkenweg in Zelhem worden door het plaatsen van borden twee parkeerplaatsen gereserveerd
voor campers. Op deze plaatsen geldt het verbod kampeermiddelen te plaatsen ten behoeve van
recreatief nachtverblijf niet voor het verblijf in een kampeerauto gedurende maximaal 24 uur.

U kunt gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, de besluiten inzien in het gemeente-
kantoor.

Mogelijkheden tot bezwaar 
Als u het niet eens bent met dit besluit en u kunt aantonen dat u een belang heeft bij dit besluit,
dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift
indienen bij b en w.

In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het
besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw
handtekening onder het bezwaarschrift te zetten.

Voorlopige voorziening
U moet er rekening mee houden dat het besluit blijft gelden gedurende de behandeling van uw
bezwaarschrift. Het besluit geldt namelijk vanaf het moment dat wij het aan de aanvrager bekend
maken. U kunt de voorzieningenrechter vragen om de werking van het besluit uit te stellen of een
andere voorlopige voorziening te treffen totdat er een beslissing op uw bezwaar is. U kunt dan
een brief schrijven naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht,
Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht
verschuldigd.

Meer informatie staat in de folder 'Bezwaarprocedure gemeente Bronckhorst' die u kunt afhalen
bij het gemeentehuis- en kantoor of downloaden via www.bronckhorst.nl onder Infobalie �
Digitaal loket � Folders.

Verkeer en vervoer

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 9 juli t/m
19 augustus 2009 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 
Wet milieubeheer ter inzage:

Wet milieubeheer

• Vorden, Galgengoorweg 19, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij waarop het
Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is

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

Ontwerpbesluit intrekking vergunning (art. 8.25 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
9 juli t/m 19 augustus 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Zelhem, Enkweg 2, voor het geheel intrekken van de op 4 januari 2000 verleende milieuvergunning

voor een varkenshouderij

Strekking van het ontwerpbesluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.25, eerste lid onder c van de Wet milieubeheer inge-
trokken omdat meer dan drie jaar geen gebruik is gemaakt van de verleende vergunning.

Ontwerpbesluit intrekking vergunning (art. 8.26 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
9 juli t/m 19 augustus 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Galgengoorweg 19, voor het gedeeltelijk intrekken van de op 14 januari 2003 verleende

milieuvergunning voor een gemengde veehouderij

Strekking van het ontwerpbesluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.26, eerste lid van de Wet milieubeheer gedeeltelijk
ingetrokken. De intrekking betreft het houden van legkippen. Na het onherroepelijk worden van
de intrekking vallen de activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd onder de werkings-
sfeer van het Besluit landbouw milieubeheer.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk en/of mondeling gemoti-
veerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit inbrengen. Schriftelijke en mondelinge zienswijzen
moet u bij ons indienen vóór 20 augustus 2009. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 03 06

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

Ontwerpbesluit (art. 14a Mon. wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor liggen van
9 juli t/m 19 augustus 2009 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Vorden, Wildenborchseweg 9, ontwerpmonumentenvergunning voor de interne verbouw van 

de woonboerderij
• Hummelo, Dorpsstraat 3-5, ontwerpmonumentenvergunning voor het realiseren van een

tweede appartement

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door belanghebbenden worden ingediend, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 20 augustus 2009. Indien u dat
wenst worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact
opnemen met de heer W. Hagens of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 52/53 

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

Monumenten

Inspraak beleidsnota informele zorg
De concept-beleidsnota ligt overeenkomstig de inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst
van 8 juli t/m 28 augustus 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Maatschappij en organisatie. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de
afdeling, tel. (0575) 75 04 84.

Wat is een beleidsnota informele zorg ?
In de beleidsnota formuleert de gemeente haar visie en stelt zij vast wat zij de komende jaren op het
gebied van informele zorg wil bereiken. De beleidsnota informele zorg kwam tot stand in samen-
werking met veel partijen, waarmee de gemeente streeft naar draagvlak voor uitvoering van de nota. 

Korte weergave inhoud:
• De gemeente wil mantelzorg en zorgvrijwilligers stimuleren
• Bij ondersteuning van de mantelzorger staat de vraag centraal
• Bij de mantelzorgondersteuning wordt altijd eerst gekeken wat de omgeving van de mantel-

zorger (bv. vrienden, familie of vrijwilligers) kan bieden. Biedt dit geen oplossing dan wordt
gezocht naar een algemene en vervolgens naar een individuele voorziening

• Het WMO-loket gaat een belangrijkere rol spelen in de ondersteuning van mantelzorgers
• Het aanbod in de mantelzorgondersteuning wordt verbeterd (bv. kinderopvang voor overbelaste

mantelzorgers, scholing en educatie en informatieverstrekking over financiële ondersteunings-
mogelijkheden)

• Jonge mantelzorgers krijgen - als extra kwetsbare groep - meer aandacht
• Meer voorlichting over mantelzorg en de ondersteuningsmogelijkheden
• Bij overbelasting vraaggerichte ondersteuning bieden en streven naar het op termijn hervatten

van taken als mantelzorger
• Stimuleren van samenwerking tussen professionele- en vrijwilligersorganisaties

Inspraakreacties en termijn:
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraak-
reactie op deze concept-beleidsnota naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling
naar voren brengen bij b en w. De nota is ook te vinden op www.bronckhorst.nl onder Infobalie �
Zorg, welzijn en onderwijs � Zorg en welzijn � Mantelzorg.

Gemeentelijke regelgeving algemeen
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WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl

profess ionele  voeding voor  d ieren

Konijn of cavia 
die zijn bakje niet leeg eet?

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

Probeer de premium cavia en konijnenvoeders van Garvo.
Verkrijgbaar in 800g en 3kg al vanaf       2,95. 

Fabrieksverkoop van Garvo
hobbyvoeders op zaterdag-
ochtend in Achter-Drempt,
of koop bij Garvo dealers in
de gemeente Bronckhorst.
Kijk voor een prijslijst en
dealeradressen op
www.garvo.nl/bronckhorst

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Betaande uit:

*  Wastafelcombinatie

*  Closetcombinatie

*  Douchecombinatie

*  Badcombinatie

*  Designradiator

*  Vloertegels 5 m²

*  Wandtegels 25 m²

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Levering complete badkamer 

Vraag naar de voorwaarde

Weevers Net

Zojuist gepubliceerd:
www.romas-grondwerken.nl

www.weevers.net
Ontwerp en realisatie internetsites

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 73 10
E-mail: info@weevers.net

Trendy  vouw-, rol-, plissé- en paneelgordijnen, horizontale, 

verticale en vlinderjaloezieën van dimago®

Op alle raam-
decoratieproducten

van dimago®

Onze openingstijden zijn:  Ma t/m do 8.30 uur – 17.30 uur, 
Vrijdag 8.30 uur – 20.00 uur, Zaterdag 8.30 uur – 16.00 uur

Zelhemseweg 21, 7255 PS  Hengelo (gld), 

Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en raamdecoratie

HARMSEN

20%
KORTING

Actie geldt t/m 31 juli 2009. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Bouwvergunning
nodig?

Wij verzorgen uw bouwver-
gunning aanvraag.

AWA bouwk. tekenburo
Tel. 0575-452047,

06-30382364 of 06-40700995

Gecombineerd verbruik: 4,4 - 6,7 l/100 km. Resp. CO
2
-uitstoot variërend van 103 gr/km tot 122 gr/km. Consumentenadviesprijs incl. BTW en BPM en excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Vraag

de dealer naar de voorwaarden. Afgebeelde versie kan afwijken van standaarduitvoering. Wijzigingen voorbehouden. Nissan Nederland. APK for life. Bij aankoop van een nieuwe of gebruikte Nissan ontvangt u lev-
enslang gratis APK. Vraag ernaar in onze showroom of kijk op www.apkforlife.nl. Kijk op www.nissan-acties.com voor alle acties. Het prospectus (disclaimer) kunt u vinden op www.nfs.nl. Rentewijzigingen en druk-
fouten voorbehouden. 

www.herwers.nl

HENGELO (GLD)
Kruisbergseweg 8
0575 - 46 22 44

DE NIEUWE NISSAN PIXO

ECONOMISCH,

ECOLOGISCH.

SIMPEL TOCH.

MAAK VANDAAG NOG EEN PROEFRIT

AL VANAF
€ 7.999

4,4 l per 100 km
CO

2
 emissie

103 gr per km

GROOT VAN BINNEN, 
KLEIN VAN BUITEN
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Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 15 21

U WILT EEN
VOORDELIGE
HYPOTHEEK
VOOR EEN DURE
VERBOUWING?

Dat kan! Als onafhankelijk adviseurs kunnen we de 

hypotheek precies afstemmen op uw wensen en 

mogelijkheden. Dankzij onze hypotheekvergelijking 

van alle hypotheekverstrekkers van Nederland 

beschikt u over de actuele gege-

vens en voorwaarden! Kortom,een 

deskundig advies op maat!

Te huur, Zelhem/Doetinchem.
Appartement (48 m2). Uitzicht op mooi landschap.
Voor ouderen met zorg. Ook logeren is mogelijk.
"Stichting de Heemzorg" op Chr. grondslag.
Tel. 0314-378268, dhr. H. Hanskamp.
Info www.deheemhoeve.nl

• Persoonlijke bediening, indien gewenst.
• Wij denken nog met u mee en geven graag advies.
• Propaanvullingen voor uw eigendomsflessen.

Zutphen Emmerikseweg 17
7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55
Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarkttolbrug.com

DE BOUWMARKT MET VELE SPECIALITEITEN

Strada Sports Vorden
Overweg 16
7251 JS Vorden
T 0575 55 34 33
F 0575 55 43 48
www.stradasports.nl

3maanden sporten
voor de prijs van 2

    

9

219
9 3 18

Opvliegers liever niet!
Bel José la Croix overgangs-

consulente 0575-560381.

Computerproblemen, ADSL

aansluiten of een nieuwe

PC? Wij komen aan huis.

Computerhulpzelhem.nl

Ardinckhoek 9, Zelhem 

06-43548494.

BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

de.molenkolk@planet.nl

TEKENBURO
BOUWKUNDIG CAD TEKENBURO

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

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

Last minute
vakantie aanbieding bij Ellen’s
Maak samen met Ellen een reis door o.a. Frankrijk,
Italië, Duitsland en Spanje en kom in vakantiesfeer

ZONDAG 12 JULI IN ZELHEM
Aankomst: ’s middags v.a. 15.00 uur
Vertrek: ’s avonds

Gezellige middag met: akoestische live muziek, een
Proeverij van gerechtjes en wijnen uit de verschillende
vakantie bestemmingen, dat wordt smakelijk genieten!!

All Inclusive € 32,50
Met vroegboekkorting (reservering) € 30,- 
Ellen’s restaurant en zalen • Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem
Tel.: 0314-623253 • www.ellensrestaurant.nl • info@ellensrestaurant.nl
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Vandaar dat de uitgever meestal zo-
genaamde 'stoppers' achter de hand
heeft. Materiaal om de gaten die
open blijven bij de opmaak van de
krant mee te kunnen vullen. Deze
'advertenties' kunnen meestal het
hele jaar door gebruikt worden en
zijn niet gebonden aan een bepaald
project of een bepaalde tijd.

Plaatselijk nieuws, nieuws en adver-
tenties uit de regio, daar hoort ook

bij, aandacht geven aan goede doe-
len in de regio, vindt men bij Wee-
vers. Daarom roepen we organisaties
en besturen van goede doelen in de
regio op om contact op te nemen en
materiaal aan te leveren. We stellen
wel enkele criteria: Zowel de vesti-
gingsplaats van de organisatie als
hetgeen waar men zich voor inzet
dient zich binnen de Achterhoekse
grenzen te bevinden. Onnodig te ver-
melden dat deze inzet geheel belan-
geloos dient te zijn. We zullen onze
diensten ter beschikking stellen om
uw belang zo goed mogelijk in onze
bladen weer te geven. Ontwerpbu-
reau Weevers Walburg te Zutphen
neemt de coördinatie voor haar reke-
ning.

Aanvragen en materiaal kunt u mai-
len naar info@weeverswalburg.nl
t.a.v. Jan Bijvank Onderwerp: Goede
Doelen.

Aanmelding van
plaatselijke en regionale
Goede Doelen gevraagd
Zowel in de landelijke als regiona-
le kranten, maar ook  in uw ver-
trouwde plaatselijke nieuwsblad
Contact, Elna en Groenlose Gids
worden regelmatig advertenties
opgenomen van goede doelen.
Dit gebeurt omdat bij de opmaak
van een krant de beschikbare
hoeveelheid ruimte nooit 100%
overeenkomt met het aanbod aan
nieuws en advertenties.

Dit fraaie plaatje is waarschijnlijk ge-
nomen bij de familie Kelderman aan
de Populierenweg in de Velswijk. Het
zal zeker een droge dag in de nazomer
zijn geweest, want: “Ut dorsen gong ‘t
mooiste met dreug, schrao weer, ‘n
betjen oostenwind en nig te kold”.
Eind september of begin oktober
moest de rogge worden gezaaid voor
de nieuwe oogst. Om hiervoor vol-
doende zaad te hebben, betekende het
dat men voor die tijd rogge gedorst

moest hebben. De dorsers gebruikten
vroeger, voordat de dorsmachines in
gebruik waren, een vlegel (koeze), een
wan, een schepelmaat, een spintvat
en een snijzomp. Het dorsen was
moeilijk en zwaar werk. Na het rogge
zaaien werd nog de wintertarwe en de
gerst in de grond
gewerkt. De re-
dactie van Den
Schaorpaol gaat
de komende peri-
ode nog meer
kleine monumen-
ten beschrijven
en doet daarvoor
een beroep op uw
kennis. Dus weet
u nog wat te ver-
tellen over grens-
palen, pompen,

bakhuizen, handwijzers enz. neem
dan rechtstreeks contact op met de
heer Loek Kemming via e-mail: kem-
ming@hetnet.nl of per telefoon via
nummer: 0314-384362.

Wilt u reageren op deze rubriek Rond-
om de Hessenweg of wilt u een oude
foto of een verhaal uit de gemeente
Bronckhorst beschikbaar stellen?
Stuur of mail uw reactie dan naar
Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH te
Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (96)
Den Schaorpaol (het huisorgaan van het Staring Instituut) heeft onlangs
een artikel gepubliceerd over verdwenen dorsmolens en dorsschuren. In
de aflevering van vorige week hebben we daaruit het een en ander geci-
teerd. Als reactie daarop kregen we een foto van een oude ‘dürsmölle’ toe-
gezonden.

De onderlinge vergelijking, getiteld
‘Waterschapspeil 2009’, werd dinsdag
30 juni aangeboden aan de Tweede Ka-
mercommissie voor Verkeer en Water-
staat. In tachtig pagina´s worden het
beleid, de prestaties, de kosten en de
tarieven van de 26 waterschappen in
het jaar 2007 met elkaar vergeleken.
De waterschappen gebruiken het Wa-
terschapspeil om hun prestaties ver-
der te verbeteren.
Bij de vergelijking moeten overigens
wel voorbehouden worden gemaakt.
De (geografische) omstandigheden en
het aantal inwoners lopen per werkge-
bied sterk uiteen en zorgen onvermij-
delijk voor grote verschillen. 
Over de hele linie scoort Waterschap
Rijn en IJssel gemiddeld tot goed. Dat
is bij dertig van de veertig onderwer-
pen het geval. Bijvoorbeeld op het vlak
van veiligheid bij de 'primaire water-

keringen'. Dat betreft de rivierdijken
langs Rijn en IJssel. Op twee procent
na voldeden ze geheel aan de veilig-
heidsnormen van 2007 (landelijk: 73
procent). In 2012 moeten ze allemaal
op orde zijn. Langs Rijn en IJssel is dat
nog dit jaar het geval.
Ook bij de andere belangrijke hoofd-
taak, zorg voor de kwaliteit van het op-
pervlaktewater, komt Rijn en IJssel
goed naar voren. Ondanks de snelle
uitspoeling via de zandbodem over on-
diepe leemlagen, de toevoer vanuit
Duitsland en het relatief grote land-
bouwareaal, voldoet het water op 66
procent van de meetpunten aan de
normen voor fosfaat. Alleen op de Ve-
luwe is dat resultaat nog beter (80 pro-
cent). 
Bij het voldoen aan de zinknormen
kan Waterschap Rijn en IJssel zich me-
ten met de beste waterschappen (bo-

ven de negentig procent). Voor wat be-
treft het gehalte aan nitraat en koper
is de situatie zorgelijker en conform
eerdere rapportages: op respectievelijk
25 en 33 procent van de meetlocaties
voldoet de kwaliteit. Met verschillen-
de projecten en in samenwerking met
landbouwers en Duitse waterbeheer-
ders werkt Rijn en IJssel aan een verbe-
tering. Verbeterpunten zijn er ook
voor de belastinginning. De jaarlijkse
kosten waren in 2007 relatief hoog.
Dat had te maken met de relatief lage
belastingopbrengst en de aanloopkos-
ten van een nieuw, gezamenlijk belas-
tingkantoor voor vijf waterschappen.
Dankzij dat kantoor zijn de innings-
kosten sinds 2007 overigens met een
miljoen euro afgenomen. 
De jaarlijkse waterschapslasten in het
gebied van Waterschap Rijn en IJssel
voor een huishouden met een koop-
woning van twee ton en drie vervui-
lingseenheden, bedroegen in het ver-
gelijkingsjaar € 183,--. Ze waren toen
(net als in 2009) vrijwel de laagste van
Nederland.

Waterschap Rijn en IJssel krijgt
een ruime voldoende
Waterschap Rijn en IJssel levert een goede waterkwaliteit voor een redel-
ijke prijs voor de inwoners van 22 gemeenten in Oost-Nederland. Dat valt
op te maken uit de eerste landelijke vergelijking van prestaties van de
waterschappen.

Zodoende moesten de jongens van Pax
1 het voor elkaar zien te krijgen om er
een professionele organisatie neer te
zetten. Er moest kleding komen, een
begroting, presentatiemagazine, ho-
tels boeken, een sterke selectie, bus-
reis supporters, trainingsaccommoda-
tie en dergelijke. Dit gaf allemaal een
drukke (zeer leuke) voorbereiding,
maar uiteindelijk is alles goed geko-
men. Zo waren er gelukkig meerdere
bedrijven uit Hengelo en omstreken
voor ondersteuning om dit allemaal
mogelijk te maken. Doordat dit soort
zaken goed geregeld waren kon er
snel over voetbalinhoudelijke zaken

gepraat worden. Zo heeft de selectie al
meerdere malen in Zwolle getraind en
tegen een team uit de eerste divisie
een goede overwinning behaald. 
Het programma voor de Eredivisie ziet
er als volgt uit:
Zaterdag 11 / zondag 12 juli: 
Beker en competitie.
Zaterdag 18/ zondag 19 juli: 
Competitie.
Zondag 26 juli: 
Finales/ Play-off wedstrijden. 

DE SELECTIE BESTAAT UIT:
Doel: 1. Joeri Mars, 81. Willem Wiege-
rinck.

Verdediging 5. Erik Tesselaar, 3. Nick
Huitink, 7. Christiaan v Rijn, 2. Gerard
Bloemendaal.
Middenveld: 4. Matthijs Besseling, 6.
Tim Arends, 9. Bart Thuss, 10. Thomas
Wolbrink, 8. Remco Goossens.
Aanval: 11. Tom Haggeman, 12. Gido
Mullink, 13. Frank Versteege, 14. Rik
Wiegerinck.

Op zondag 19 juli vertrekt er vanuit
Hengelo een bus om u midden in
Scheveningen af te zetten. Tijdens de-
ze dag kunt u in het BeachSoccer
Hommerson stadion naar de verrich-
tingen van Pax 1 kijken en uiteraard
genieten van de badplaats Scheve-
ningen. Opgave via info@bspax.nl of
(06) 48 76 32 10. Voor meer info zie
www.bspax.nl

Hengelose BeachSoccerteam vol vertrouwen naar Scheveningen

Pax 1 komend weekend van start
in de KNVB Eredivisie!
Deze zomer speelt Pax 1 in de KNVB Eredivisie BeachSoccer. Nadat vorig
jaar de titel Nederlands kampioen bij de amateurs werd bemachtigd was
directe plaatsing voor de Eredivisie een feit.

Na 900 km bleek op 500m van de
school dat de bus geen brandstof meer
had. Velen dachten dat het een geintje
was van de chauffeur maar al snel
bleek het werkelijk waar te zijn. Maar
deze "tegenvaller "werd sportief opge-
lost door onder begeleiding van de do-
centen het laatste stuk naar het Hoge

te gaan lopen. Onder ´vierdaagse" om-
standigheden werden de leerlingen in-
gehaald door de wachtende ouders. 

Gelukkig verscheen de bus al snel met
de bagage en kon iedereen vermoeid
maar tevreden naar huis na een fan-
tastische week.

Klas 3 Beeckland lopend terug
uit Tsjechië

Na een uitermate goed verlopen activiteitenweek in Tsjechië was de terug-
keer in Vorden van klas 3 van het Beeckland er eentje uit de afdeling unie-
ke gebeurtenissen.

Nieuwe cursussen bij Strada sports
"Wij zijn overtuigd van het resultaat
en zullen het SLIM BELLY concept ook
toekomstig in ons programma opne-
men. Vanaf 15 juli start de nieuwe cur-
sus van 4 weken."Strada sports is een
van de 50 in ons land geselecteerde fit-
nessclubs die zich met de Slim Belly
richten tot mensen tussen 16 en 66
jaar die binnen korte tijd hun buikje

weg willen krijgen. Arjan Demers: "De
deelnemers zijn razend enthousiast,
ze hebben het over niets anders dan
slim-belly-en. Het zou me niets verba-
zen als dit woord volgend jaar in De
Dikke Vandale wordt opgenomen!".
Doelgerichte ververbranding in de
buikzone, een strakkere buik en verbe-
terde huid. Dit alles kan met de gepa-
tenteerde Slim Belly. Jeanette is sinds 4
weken actief bij Strada sports . "Ik heb
al zoveel geprobeerd. Het resultaat
met de Slim Belly is gewoon geweldig".

Beperkt aantal deelnemers
Tijdens de cursus die 4 weken sporten
de deelnemers wekelijks 3 keer 30-40
minuten met de Slim Belly. De cursus-
bijdrage is per week en het aantal deel-
nemers is beperkt. 

Wie op korte termijn zijn figuur in
vorm wil brengen, kan dus niet te lang
wachten. De uiterste aanmelddatum
is 14 juli. Voor meer informatie en
aanmelding: Strada sports 0575-
553433.

9 cm slanker binnen slechts 4 weken

Overtuigende resultaten bij
Strada sports
Tot wel twee kledingmaten slanker
binnen 4 weken, dat beloofden de
onderzoeksresultaten van het In-
stituut voor Medisch en Sportwe-
tenschappelijk Advies IMSB in We-
nen. Tijdens het onderzoek in
mei/juni bleek uit de resultaten
van Strada sports dat deze beloftes
van het SLIM BELLY concept waar-
gemaakt worden. "Het resultaat
van onze club in Vorden is overwel-
digend", aldus Arjan Demers van
Strada sports. "Gemiddeld verloren
de deelnemers 9 cm na vier weken.
Het beste resultaat was zelfs een 1 8
cm slankere taille!".

Het gaat om katten met een gebruiks-
aanwijzing. Vaak zijn deze dieren op
campings of bedrijfsterreinen geboren
en hebben in de eerste levensperiode
te weinig contact met mensen gehad,
waardoor ze schuw gedrag vertonen.
Bij "buitenplaatsen"denken we aan

maneges, boerderijen of andere loca-
ties in het buitengebied. Met toezicht
en wat bijvoeren kunnen deze mui-
zenvangers qua karakter gewoon zich-
zelf zijn en krijgen ze een 2e kans.
Bovendien zijn ze gesteriliseerd of ge-
castreerd, zodat ze niet voor nage-

slacht kunnen zorgen. De Dierenbe-
scherming trekt zich het lot van deze
dieren erg aan. Wij vragen geen geld-
bedrag en brengen ze bij u thuis.

Wanneer u een "buitenplaats" voor
deze dieren wilt aanbieden, dan kan
men contact opnemen met Diny te
Velthuis, tel. (06) 20 31 14 64.

Gezocht; een nieuw thuis!
Dierenbescherming OverGelder is op zoek naar zogenaamde "buiten-
plaatsen" voor katten in de gemeente Bronckhorst.



De aardappelen worden geoogst en ge-
sorteerd, zoals dat zo’n 50 jaar gele-
den veel in de Achterhoek gebeurde. 

Het bijna uitgestorven graanras rogge
zal op maar liefst zes verschillende
manieren van het land worden ge-
haald en daarna traditioneel worden
verwerkt. Traditioneel houdt ook in
dat volgens goed Achterhoeks gebruik
de noeste arbeiders op het land wor-
den voorzien van een authentiek nat-
je en droogje en dit alles gebeurt in

klederdracht uit vervlogen tijden. Het
speciaal ouderwetse lange gras wordt
op vele verschillende manieren ver-
werkt tot hooi zowel met mankrach-
ten als met paarden en oude trekkers.

Het totale geheel wordt omlijst met
demonstraties van onder andere hoe-
den en sieraden maken van stro, hand-
gemaakte kaarten, oude huishoudelij-
ke artikelen, stationaire motoren, ou-
de landbouw werktuigen en machi-
nes, boerendansers, een muzikale

noot van het huisvrouwen orkest en
nog veel meer. Op het grote terrein
van de kinderboerderij (met een op-
pervlakte van ongeveer 20.000 m2 ) is
een grote speelweide met verharde
skelterbaan, luchtkussens, een zonne-
bloem doolhof voor kleine kinderen
en 1 voor grote kinderen en vele ter-
rassen zowel binnen als buiten met
drinken, ijs en streekgebonden etens-
waar. Al met al is de oogstdag een eve-
nement voor het hele gezin die bol zal
staan van gezelligheid. 

Kinderboerderij Feltsigt is gevestigd
aan de Bekveldseweg 5 te Bekveld,
gemeente Bronckhorst. Nadere infor-
matie is te vinden op www.feltsigt.nl
of via tel. (0575) 46 28 28.

Activiteit bij Kinderboerderij Feltsigt

OOGSTDAG in Bekveld

Op zondag 26 juli 2009 organiseert kinderboerderij Feltsigt voor de vier-
de keer een traditionele oogstdag, waarbij verschillende gewassen wor-
den geoogst en gesorteerd. Daarnaast is het op de terrassen goed toeven
en de kinderen kunnen zich vermaken op de speelweide, skelterbaan of
het luchtkussen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat dit zinvoller is dan oefeningen of
het aanleren van ezelsbruggetjes. Ge-
dacht wordt aan een cursus van zes
wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur.
Mensen van 55 jaar en ouder, die be-
langstelling hebben voor zo’n cursus,
kunnen zich melden bij Marijke te
Hennepe, tel. 0575-582450. De cursus
gaat bij voldoende belangstelling in
het najaar van start. Vooraf vindt een
kennismakingsgesprek plaats waarin

een korte geheugentest wordt afgeno-
men.

GEHEUGEN EN ZELFVERTROU-
WEN
Mensen met geheugenklachten kun-
nen in een neerwaartse spiraal te-
rechtkomen. Je gaat afzien van leuke
bezigheden omdat je bang bent ‘door
de mand te vallen’ of zich teveel in-
spannen om geen fouten te maken. Te
weinig of te veel inspanning staat ech-
ter een optimaal gebruik van het ge-
heugen in de weg. De cursus zal in-
gaan op de werking van het geheugen,
denkpatronen rond geheugen en ver-
geten en praten met de omgeving over
geheugenklachten. Natuurlijk zijn er
ook geheugentips, maar het hoofd-
doel is het vergroten van het zelfver-
trouwen zodat het geheugen optimaal
benut kan worden.

Belangstellenden gezocht
voor proef geheugencursus
De afdeling Preventie van GGNet
overweegt om een geheugencursus
op te zetten voor mensen met (lich-
te) geheugenklachten. De geheu-
gencursus wordt geen geheugen-
training. Het doel van de cursus is
om het zelfvertrouwen te vergro-
ten, waardoor je weer beter om
kunt gaan met geheugenklachten.

Dit omdat de a-typische klachten hier-
van niet voldoende worden onder-
kend. Een moeilijk in te schatten fac-
tor bij het maken van de dienstroos-
ters. Ik weet dat er in de ‘zorg’ veel
vrouwen werkzaam zij. Zij komen ook
bij mij. Het belangrijkste aandachts-
gebied is het optimaliseren van het
welbevinden van de vrouw op de

werkvloer. Hierbij wordt zowel aan-
dacht besteed aan de psychologische
toestand evenals de lichamelijke toe-
stand van de vrouw. Wanneer de hor-
moonhuishouding uit balans is, zet de
vrouwen dan niet verder onder druk!
Veel vrouwen die bij mij komen erva-
ren dit namelijk wel. Dit zijn verdrieti-
ge vrouwen die zich ondergewaar-
deerd voelen.  In veel andere culturen
zijn vrouwen rond de vijftig juist de
‘wijze wijven’, geef vrouwen de ruimte
om in deze periode kracht te ervaren
zich zichzelf ook zo te voelen.
Meer weten zie: www.overgangsconsu-
lente.com José la Croix, Verpleegkun-
dig Overgangsconsulente, Toverstraat
7, 7223 LN Baak.

Werkgevers in Nederland: 

Vrouwen tussen de 40 en 60 jaar
kunnen zich niet optimaal voelen
door de overgang!
De overgang is geen ziekte, maar
vrouwen kunnen wel ziek worden
of komen in de ziektewet door de
overgang. Na negen jaar als consu-
lente te hebben gewerkt is het me
duidelijk dat juist de periode voor
de menopauze een zeer belangrijke
oorzaak van het ziekteverzuim is.

Het was spannend welke school in de
gemeente Bronckhorst het scholen-
kampioenschap zou winnen. Span-
ning op de gezichtjes, uitgelaten ou-
ders. Duizend lange meters voor klei-
ne korte beentjes door de bebouwde
kom van Hoog-Keppel. Startnummers
op de buik en een zwarte chip om een
enkelbandje voor de tijdregistratie.

Burgemeester Aalderink van de ge-
meente Bronckhorst gaf het start-
schot. Leerlingen van de basisscholen
de Gildeschool uit Drempt, de Woord-
hof uit Hummelo, Het Hoge uit Vor-
den, De Bongerd uit Hoog-Keppel, St.
Joannes uit Steenderen, St Willibror-
dus uit Olburgen, St. Bernardus uit
Keijenborg en De Meene, het Loo en de

Jan Ligthartschool uit Zelhem streden
om het kampioenschap. De Woordhof
is de uiteindelijk voor de tweede maal
trotse winnaar van het scholenkam-
pioenschap geworden. 

De bokaal krijgt een prominente
plaats in de binnenkort te openen
nieuwe school. De andere scholen zul-
len zeker proberen de bokaal volgende
jaar naar hun school te halen. Ouders
en leerkrachten kunnen de datum
voor de 3e editie van de Keppelrun
alvast noteren. Dat wordt zondag
13 juni 2010.

Bekeruitreiking Keppelrun

Ruim 100 leerlingen van de verschillende basisscholen uit de gemeente
Bronckhorst hebben tijdens de onlangs gehouden Keppelrun gestreden
om het scholenkampioenschap. De organiserende vereniging de Hessen-
rijders reikte afgelopen week de wisselbokaal uit aan de hardlopertjes
van de winnende school ‘De Woordhof” in Hummelo.

Zaterdag 18 juli trapt Striky Exit rond
21.00 uur het muzikale gebeuren af.
Vier jonge muzikanten uit (de buurt
van) Laren brengen nummers van on-
der meer Greenday, Blur, de Heide-
roosjes en Nirvana. Daarna is het de
beurt aan Huphter, geen onbekende
op Marktpop. Deze 5-mansformatie
uit de omgeving van Doetinchem
speelt met veel power en passie be-
kend werk van even bekende rock-
bands. Herkenbare nummers van bij-
voorbeeld The Frattelis, Placebo, Se-
pulture, Metallica en Kiss passeren de
revue op het podium.

Zondag 19 juli is het rond 13.00 uur de
beurt aan de Vet Hot Chili Peppers om
de tweede dag van Marktpop te star-
ten. Zoals de naam al doet vermoeden
brengt deze jonge, beginnende band
werk van de Red Hot Chili Peppers.
Boonekamp, met muzikanten uit
Baak en Toldijk en een zangeres uit
Brummen, brengt vervolgens een uit-
gebreid repertoire met blues-rock-co-
vers van onder andere Jim Croche, ZZ-
Top, Gary Moore en The Black Crowes.
Vervolgens is een bijzonder optreden
gepland voor twee jonge broers van 11
en 13 jaar, Timon en Merijn uit Keijen-

borg. Zij hebben hun
bandje White Fish ge-
noemd. Met een paar zelf-
geschreven nummers is
dit hun eerste grote optre-
den.  Tributor stapt ver-
volgens het podium op en
zal een rockend optreden
weggeven. De vijf ervaren
muzikanten hebben een
repertoire dat bestaat uit
classics, heavymetal en
hardrock uit de jaren ’70

en ’80. Veel herkenning dus voor vele
bezoekers! Met een energieke live-
show, waarbij men ook muzikaal-tech-
nisch zijn mannetje staat, heeft Tribu-
tor ook visueel veel te bieden. Het
showelement voor diegenen die heim-
wee hebben naar de gouden jaren van
de rockmuziek wordt met overtuiging
gebracht en beleefd. Gouwe ouwe van
onder meer Uriah Heep, Vengeance,
White Snake, Motorhead en The Cult
zullen de sfeer er zeker in brengen. Als
afsluiter van Marktpop 2009 heeft de
organisatie dit jaar gekozen voor The
Unforgiven, ook geen onbekende in
Steenderen. Deze band, dat uitslui-
tend werk van Metallica brengt, be-
staat al sinds 2000. In de afgelopen ja-
ren hebben zij een grote schare fans le-
ren kennen, in binnen- en buitenland.
Van ballads als Nothing Else Matters
tot het ruige Blackened en Damage
Inc. passeren de revue, met daarnaast
nog veel ander werk van deze toon-
aangevende rockband.

Zoals elk jaar is ook deze keer Markt-
pop weer gratis toegankelijk! Kijk voor
meer achtergrondinformatie van de
bands op www.hotelheezen.nl of bel
(0575) 451204.

18 & 19 juli in Steenderen

Zeven bands op marktpop
Ook in 2009 wordt bij Café Heezen in Steenderen het traditionele Markt-
pop gehouden. Dit jaar al voor de 13e keer! Op zaterdag 18 en zondag
19 juli staan er ZEVEN bands geprogrammeerd.
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Veel mensen willen graag Engels leren
spreken, toegespitst op de praktijk,
maar daarvoor moet wel eerst de nodi-
ge basis worden gelegd. Tenminste als
deze niet aanwezig is, aldus de gedre-
ven en ervaren lerares uit Bredevoort. 
In principe kan iedereen die Engels
wil leren, deelnemen aan de cursus
Engels voor volwassenen'. Afhankelijk
van het niveau en voorkeur van de cur-
sist wordt er voor een passende in-
stroomgroep gekozen.
Vaak worden gebruiksaanwijzingen
van apparaten in het Engels geschre-
ven en om deze goed te kunnen lezen
besteedt mevrouw Rots hier aandacht
aan. "De technische woorden zijn vaak
niet bij iedereen bekend en dan wordt
het moeilijk om de gebruiksaanwij-
zing goed te bestuderen. Ook bij de
computer komen veel Engelse woor-
den voor en ook hier besteed ik aan-
dacht aan zodat het voor velen een
stuk eenvoudiger wordt te begrijpen
wat er bedoeld wordt. Maar er zijn ook
volwassenen die technische gesprek-
ken moeten voeren, bijvoorbeeld voor
hun werk, en ook zij kunnen bij mij te-

recht". In navolging van deze cursus
heeft mevrouw Rots zelf studie- en
leesboeken technisch Engels ontwor-
pen. Deze zijn zeer geschikt voor tech-
nische bedrijven en/of mensen die
technisch Engels nodig hebben. De
technische uitleg van bijvoorbeeld
machines wordt makkelijker te begrij-
pen doordat ze in verhaalvorm zijn ge-
schreven.
De 4-jarige basiscursus omvat vier de-
len en deze worden momenteel gege-
ven in Achterhoek en Liemers. In prin-
cipe is het mogelijk in te stromen in al
deze groepen, afhankelijk van het ni-
veau van de cursist. Na de vier
delen/cursusjaren, welke de basiscur-
sus omvat kan de cursist naar de con-
versatie/trainingsgroep.
Voor dit conversatieonderwijs kunnen
ook cursisten geplaatst worden die el-
ders een gelijkwaardige opleiding heb-
ben genoten. Heeft u interesse dan
kunt u contact opnemen met me-
vrouw Rots, Misterstraat 35 te Brede-
voort.
Bij afsluiting na een jaar Engels wordt
er een Engelse studiereis gemaakt
naar het buitenland. Iedere cursist
mag daar aan meedoen. Dit jaar zijn
ze naar Ierland geweest, ze hebben
met de inwoners veel Engels gespro-
ken, bezienswaardigheden bezocht en
in de pub genoten van de Ierse mu-
ziek. Waar het volgend jaar heen gaat
is nog een verrassing.
In Doetinchem begint een beginners-
groep, terwijl er in Vorden een ge-
spreksgroep begint.

Gespreksgroep Engels
Nu ook technische leesboekjes
Voor gevorderden heeft mevrouw T.
Rots uit Bredevoort sinds vorig jaar
in het verlengde van de bestaande
4-jarige opleiding een nieuwe con-
versatiecursus Engels opgezet. De
cursus heeft de vorm van een En-
gelstalige gespreksgroep/conversa-
tietraining. Daarnaast heeft ze ook
studie- en leesboeken technisch En-
gels ontworpen.

Nationale Hypotheekgarantie is een
soort borgstelling die u kunt aanvra-
gen als u een woning koopt of de be-
staande hypotheek oversluit. Alle geld-
verstrekkers vinden het prachtig dat
ze niet alleen hypotheek op het huis
hebben maar ook nog een extra borg
krijgen waar ze aan kunnen kloppen
als het mis gaat. Het grote voordeel
voor de huizenkoper is de zekerheid
die u hebt dat u niet met een rest-
schuld komt te zitten als u door onver-
wachte problemen de hypotheeklas-
ten niet meer op kunt brengen en de
bank misschien daardoor uw huis
gaat verkopen. Het allergrootste voor-
deel is voor de meeste mensen toch
echter wel het rentepercentage. Door
de extra zekerheid die de bank heeft
betaalt u al snel een half procent min-
der aan rente dan wanneer u geen
NHG zou hebben. Weliswaar betaalt u
eenmalig een borgtochtprovisie, maar
dit heeft u door de veel lagere rente
weer zeer snel terugverdiend. Het la-
gere rentepercentage kan een flinke
maandelijkse verlaging van de hypo-
theeklasten betekenen. Voor mensen
die een hoge hypotheek met hoge ren-
te hebben is het daardoor nu extra in-

teressant om eens na te laten rekenen
wat voor voordeel u hiermee zou kun-
nen behalen. 

Vanaf 1 juli is trouwens niet alleen de
grens verruimd waarvoor u nog NHG
kunt krijgen maar is er tevens een
woonlastenfaciliteit in het leven ge-
roepen. In het kort komt het hier op
neer dat u een soort tijdelijke opschor-
ting van de hypotheeklasten kunt krij-
gen als u in financiële moeilijkheden
raakt. Deze opschorting mag tot maxi-
maal 9% van het totale leningbedrag
oplopen. 

Mocht u gelnteresseerd zijn geraakt in
uw nieuwe maandlast als u wilt over-
sluiten of wilt u weten wat de nieuwe
rente wordt nu u de woning die u op
het oog heeft ook met Nationale hypo-
theekgarantie kunt financieren neem
dan contact op met de hypotheekadvi-
seur van hét onafhankelijke hypo-
theekadvieskantoor voor alle inwo-
ners van de hele gemeente Bronck-
horst genaamd Hypotheekadvies
Bronckhorst. Want waarom zou u
overdag vrij nemen om naar een hypo-
theekadvieskantoor in Doetinchem of
Zutphen te gaan als u ook de hypo-
theekadviseur van Hypotheekadvies
Bronckhorst s'avonds bij u thuis langs
kunt laten komen. Wij laten u graag
zien wat voor extra voordeel u kunt
krijgen als u met Nationale Hypo-
theekgarantie gaat financieren. Hypo-
theekadvies Bronckhorst staat voor
een eerlijk en goed advies. Wij zijn be-
reikbaar op telefoonnummers 0575-
460038 of 06-16673986. 
Natuurlijk mag u ons ook mailen op
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
Of bekijk eerst onze website 
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Hypotheken tot € 350.000,00
onder NHG grens vanaf 1 juli
Eindelijk is het zover. De grens
waarvoor u Nationale hypotheek-
garantie kunt krijgen als u een wo-
ning koopt is met ingang van 1 juli
verhoogd naar € 350.000,00. Dit is
zeer goed nieuws voor zowel de
huizenkopers als de huizenverko-
pers.  Indien u een bestaande wo-
ning koopt mag de koopprijs dus
maximaal € 312.500,00 zijn om nog
voor NHG in aanmerking te ko-
men. Bij nieuwbouwwoningen
mag de VON prijs inclusief meer-
werk zelfs € 324.000,00 bedragen.

Als particulier is het nog niet eerder
gebeurd dat men op een 30 tons rups-
kraan kan plaatsnemen en zo’n mon-
ster kan besturen. Ook op mobiele kra-
nen, shovels, mini-gravers, mini-sho-
vels en tractoren met kippers mag
men plaatsnemen. Dit alles gebeurt
uiteraard onder deskundige begelei-
ding. Dit evenement is ontwikkeld
door drukkerij Weevers in samenwer-
king met Romas, loon- en grondverzet

bedrijf te Hummelo. Behalve honden
behendigheidswedstrijden zijn er ver-
der oude trekkers en stationaire moto-
ren te bewonderen. Dit gebeurt onder
de auspiciën van de OTMV (oude trek-
ker en motoren vereniging).  

Tevens kan men zien hoe van kool-
zaad olie wordt gemaakt. Daarnaast
zijn oude auto’s van voor 1940 in het
weiland aanwezig, terwijl een bus-

dienst, met een oude lijnbus uit 1920,
wordt onderhouden met Bronkhorst
en Steenderen. Ook miniatuurvracht-
wagens zullen dit jaar weer aanwezig
zijn. Op het middenterrein zal de heer
Berendsen uit Baak een demonstratie
geven met een grote mobiele hout-
kloofmachine, waar grote eikebomen
in één klap gekloofd en op lengte ge-
maakt worden. Het resultaat: milieu-
vriendelijke afrasteringspalen.

Het evenement is vrij toegankelijk,
maar er zal een melkbus staan voor
een vrije gift om de grootste onkosten
te kunnen dekken.

Primeur in Nederland tijdens
Dutch Open in Toldijk

Op zaterdag 11 en zondag 12 juli beleeft Toldijk de primeur van een nieuw
evenement. Bij de internationale wedstrijden schapendrijven met Border-
collies kunnen toeschouwers getuige zijn van een zogenaamde Kraan-
Clinic.

Jazzy Women is een Winterswijks
vrouwenkoor, opgericht in 1990. Het
koor bestaat uit 28 vrouwen die in de
vier stemgroepen sopraan, 2e sopraan,
mezzo en alt zingen. Daarbij wordt al-
les uit het hoofd gezongen. Dirigent is
Tom Grondman. Als dirigent en do-
cent is hij al vele jaren actief in de
zangwereld waarbij zijn interesse en
expertise zowel bij ‘klassieke’ als ‘lich-
te’ muziek ligt. Veel van zijn zelf gear-
rangeerde bewerkingen vinden de
weg naar tal van ensembles door heel

Europa. Pianist is Gerben Kruissel-
brink, musicoloog. Hij studeerde aan
de Universiteit van Utrecht. Als docent
muziek, pianist en dirigent is ook hij
verbonden aan diverse scholen, koren
en popbands. Zijn favoriete muziek-
stijl is Jazz.
Elke week wordt er een andere band of
artiest uitgenodigd en nemen de pre-
sentatoren het verleden, heden en de
toekomstplannen van de gasten door.
Natuurlijk spelen de artiesten ook di-
verse live nummers tijdens het pro-

gramma. Kortom het programma
LIVE@IDEAAL.ORG wil een podium
zijn voor lokale er regionale artiesten
en als springplank dienen voor nieuw
talent. De uitzendingen van
LIVE@IDEAAL.ORG zijn vrij toeganke-
lijk voor publiek, iedereen wordt in de
gelegenheid gesteld de uitzending bij
te wonen, of te beluisteren via Radio
Ideaal en de livestream website Radio
Ideaal. Bands en artiesten die ook in
het programma live willen komen
spelen, kunnen mailen naar
LIVE@IDEAAL.ORG of schrijven naar
Ideaal Radio, Televisie & Internet, t.a.v.
LIVE@IDEAAL.ORG Postbus 50, 7020
AB, Zelhem

Jazzy Women op podium bij LIVE@IDEAAL.ORG

Woensdagavond 8 juli zal het koor Jazzy Women tussen 20.00 en 22.00 uur-
optreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Malle-
molen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Zo werd er o.m. een ‘smokkelroute’ ge-
reden, die vroeger door smokkelaars
werd gebruikt om goederen over de

grens te krijgen. In België werd een
bonbons fabriek bezocht. Verder ston-
den er rondleidingen in een klooster,
een Apaka boerderij e.d. op het pro-
gramma. In september worden de
plannen voor de vakantie 2010 ge-
maakt. Voor nadere informatie en op-
gave kan men bellen met de familie
Wolsing (0575) 55 27 71.

Seniorenvakantie
Een aantal senioren uit Vorden
hebben een week vakantie doorge-
bracht n het Brabantse Luyksge-
stel. Van daaruit werden per bus di-
verse uitstapjes gemaakt.
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NIEUWE UISTRALING
Ellen en Wilbert willen met hun res-
taurant en zalen vooruit blijven kij-
ken. "Een nieuwe, eigentijdse uitstra-
ling is daarbij belangrijk", vertelt El-
len. "Veel mensen kennen ons restau-
rant en onze zalen maar weten vaak
niet goed wat wij allemaal te bieden
hebben". De keuken van Ellens is ge-
richt op de Nederlands-Franse keuken
maar dan in een eigentijds jasje en
aangevuld met lekkere streekproduc-
ten. "Ook de zalen zijn bij ons anders
ingericht dan bij de reguliere zalen-

centra", vertelt Wilbert, "ook in onze
zalen komt het huiskamergevoel naar
voren. De zalen noemen we dan ook
De Huiskamer en De Groote kamer". 
Bij deze veranderingen hebben Ellen
en Wilbert hun gasten als uitgangs-
punt aangehouden. "De gasten staan
bij ons centraal. Een nieuwe uitstra-
ling was voor ons belangrijk maar het
belangrijkste was dat de gast zich in
deze nieuwe omgeving nog steeds wel-
kom voelt". "Het huiskamergevoel is
nog steeds aanwezig" geeft gastvrouw
Ellen aan. 

SEIZOENSARRANGEMENTEN
Het restaurant heeft al jaren elk sei-
zoen een andere kaart. Maar vanaf de
start van het komende zomerseizoen
kunnen de gasten de seizoenen nog
meer beleven door de seizoensarran-
gementen die Ellens aanbiedt. 

In de lente, zomer, herfst en winter or-
ganiseert Ellens originele arrange-
menten. "Hierbij koppelen we een bui-
tenactiviteit in de mooie omgeving
van Zelhem aan een heerlijk seizoens-
diner. Voor de zomer staat een toer-
tocht op een originele Vespa op de
agenda" vertelt Wilbert. 
Meer informatie over de seizoensar-
rangementen en andere activiteiten
van Ellens is te vinden op de website
www.ellensrestaurant.nl

Ellens restaurant en zalen heeft
vernieuwde huisstijl

Ellens restaurant en zalen is een begrip in Zelhem en omstreken. Vanaf
heden heeft Ellens een nieuwe uitstraling door een nieuw logo, een eigen-
tijdse inrichting en een vernieuwde website. Ondanks deze veranderin-
gen zal de gastvrijheid en de kwaliteit die men gewend is van het succes-
volle restaurant en de zalen blijven bestaan.

Niet iedere hondeneigenaar weet dat
een hond anatomisch toch wat anders
in elkaar zit dan de mens, zeker als
het gaat over zweten. Wanneer het
buiten 25° C is en  we op de fiets stap-
pen dan  werkt de voorbij stromende
lucht toch best verkoelend. Het zweet
dat uit onze zweetklieren komt wordt
hierdoor verdampt waardoor het een
verkoelend effect heeft. Staan we
ineens stil dan merken we pas hoeveel
we eigenlijk zweten. Doordat de lucht-
stroom is weggevallen, verdampt het
zweet niet waardoor ons lichaam min-
der af kan koelen. Ineens krijgen we
het veel warmer.

Een hond heeft, in tegenstelling tot de
mens, alleen maar in zijn voetzolen
zweetklieren. Daarnaast hijgt een
hond om warmte kwijt te kunnen ra-
ken. Dit is een stuk minder effectief
als het over het hele lichaam kunnen
zweten. Een hond kan dus veel min-
der goed zijn warmte kwijt raken dan
een mens. Een paar kilometer rennen
naast de fiets bij 25°C is dus voor een
hond heel wat belastender dan voor
een mens. 
Om een beetje een vergelijkend beeld
te krijgen zou men een regenpak aan
moeten trekken en dan op blote voe-
ten moeten gaan hardlopen. Geen
pretje en zeker niet gezond. Hondenei-
genaren die wel weten dat ze niet met
een hond moeten gaan fietsen bij
warm weer begaan echter  soms ande-
re fouten. Zij gaan namelijk 's avonds,
wanneer het wat is afgekoeld, fietsen
met hun hond. Het wegdek blijft ech-
ter nog heel lang erg warm. Honden
kunnen hierdoor dus nog steeds niet
optimaal hun warmte kwijt raken.

Een ander probleem is dat het warme
wegdek voor ernstige voetzool bescha-
digingen kan zorgen. Het beste kunt u
's ochtends vroeg (voor 8 uur) gaan
fietsen met de hond. Het wegdek
heeft in de nacht kunnen afkoelen en
de temperatuur is dan nog niet te
hoog. Als richtlijn wordt gegeven om
niet meer te fietsen met je hond wan-
neer het warmer is dan 21°C. Naast
fietsen met warm weer kan ook een
intensieve training, of een lange wan-
deling in de zon er voor zorgen dat uw
hond oververhit raakt.

OVERVERHIT EN NU?
Een oververhitte hond is sloom, hijgt
heftig, kwijlt, heeft rode slijmvliezen
en voelt warm aan. De hond kan zelfs
zijn bewustzijn verliezen. Het allerbe-
langrijkste is om er voor te zorgen dat
de hond zo snel mogelijk weer afkoelt.
Door een natte handdoek of laken
over de hond heen te leggen en deze
steeds nat te houden.  Koel de pootjes
eventueel af met stromend water.
Gooi niet zo maar een emmer water
over de hond heen. Dit kan een hart-
stilstand veroorzaken. Laat de hond
kleine beetjes drinken en neem con-
tact op met uw dierenarts. Wanneer
de hond zijn bewustzijn heeft verlo-
ren moet hij zo snel mogelijk naar de
dierenarts worden gebracht.

Heeft u nog vragen dan kunt u con-
tact opnemen met de Graafschap Die-
renartsen, 0575-587888. De Graaf-
schap Dierenartsen heeft vestigingen
in  Eerbeek, Hengelo, Ruurlo, Steende-
ren, Vorden, Zutphen Centrum en
Zutphen Winkelcentrum Leesten.
Voor meer informatie kunt u ook te-
recht op www.degraafschapdierenart-
sen.nl

Lokatie Steenderen zal gesloten zijn
van 27 t/m 31 juli. Voor spreekuren en
afspraken kunt u op onze andere loka-
ties terecht. Eventuele bestellingen
kunnen wel voor worden klaargezet in
Steenderen. Voor spoedgevallen zijn
wij 24 uur bereikbaar op 0575-587888

Hond overleden door oververhitting
Helaas zal dit deze zomer wel een
paar keer gebeuren in Nederland.
Hierbij denkt men meteen aan de
dieren die tijdens het warme weer
in de auto worden achter gelaten.
Dat dit ook kan gebeuren doordat
de hond met warm weer naast de
fiets mee wordt genomen is een
wat minder bekend gegeven.

Dhr. Hollemans, ministerie van VWS,
gaf onder de vlag ‘Wat moeten ge-
meenten’ een uitleg over de regelge-
ving rondom keten en hokken. Er gel-
den namelijk regels op het gebied van
brandveiligheid, bestemmingsplan en
de eventuele verkoop van alcohol. Ge-
meenten moeten in hun aanpak reke-
ning houden met deze kaders. Na de
zomer brengt het Rijk een handrei-
king over het lokale beleid rond hok-
ken en keten uit. Mevr. Izeboud van de
GGD Gelre-IJssel, lichtte bij ‘Wat ge-
meenten kunnen’ de uitgangspunten
van de regionale handreiking toe. Het

is een praktisch handvat voor gemeen-
ten bij de lokale aanpak van hokken
en keten. Door deze regionale bijeen-
komst hoeft niet iedere gemeente het
wiel zelf uit te vinden. Het verhaal van
mevr. van Vemde, over de aanpak in
haar gemeente Voorst, illustreerde dat
de gemeente mogelijkheden heeft om
op een goede manier om te gaan met
keten en hokken: veilig, gezond en
toch gezellig. Dhr. Bovens van het
Trimbos-instituut gaf een toelichting
op recente onderzoeksresultaten over
de schadelijke effecten van alcohol bij
16- tot 18-jarigen. 

Tijdens ‘Wat willen gemeenten’ gin-
gen de ruim 40 aanwezige bestuur-
ders en ambtenaren druk met elkaar
in gesprek over het gewenste beleid. Ie-
dereen was het ermee eens dat hok-
ken en keten worden betrokken in het
alcoholmatigingsbeleid jeugd. 

Op een goede manier hokken en keten
laten bestaan, waarbij wel wordt vol-
daan aan de wetgeving. Via deze bij-
eenkomst hebben gemeenten infor-
matie en inspiratie gekregen voor de
aanpak van hokken & keten in hun ge-
meente. De handreiking staat ter be-
schikking. De gemeenten zijn nu aan
zet.

De bijeenkomst was een activiteit van
de projecten ‘NOG-Veiligerhuis’, ‘Alco-
holmatiging Jeugd in de Achterhoek’
en ‘Alcoholmatiging onder jongeren
in de Stedendriehoek’. De alcoholpro-
jecten zijn mede tot stand gekomen
door een subsidie van de provincie
Gelderland.

Gemeenten volop in discussie 
over hokken & keten
Donderdag 25 juni vond in het gemeentehuis van Voorst een goede bijeen-
komst plaats over hokken & keten voor de 22 gemeenten van de regio
Noord- en Oost- Gelderland. Gemeenten blijken te verschillen in de aan-
pak die hen voor ogen staat. De meeste gemeenten willen de keten laten
bestaan, vanwege de gezelligheid die het jongeren biedt en om met jonge-
ren en hun ouders contact te houden. Sommige gemeenten willen voor-
lichting geven aan keeteigenaren, bezoekers en hun ouders. Anderen wil-
len dit combineren met een bezoek aan de keten, om vervolgens goede af-
spraken te maken. Dit alles voor een veilige en gezonde keet, waar geen
sprake is van brandgevaar of overmatig alcoholgebruik.

Zondag 28 juni werd gevlogen vanaf 
PERIQUEUX
. Om 13.00 uur werden 77 duiven van
6 deelnemers gelost met noordoosten
wind. De eerste duif van de Comb. J.
Meijer&Zoon werd geconstateerd om
11.42 uur. Uitslag: 1., 3., 6., 7., 10., 11.,
12., 15., 16. en 17. Comb. J.
Meijer&Zoon, 2. C. Bruinsma, 4., 13. en
14. Rick Wuestenenk, 5., 8., 18., 19. en
20. Comb. A.&A. Winkels, 9. F.T. Hum-
melink.

Op 4 juli jl. stonden er voor de PV Vor-
den twee wedvluchten op het pro-
gramma. Er werd gevolgen vanaf 
BOURGES
. Van 8 deelnemers werden 55 duiven
gelost om 06.45 uur. Er stond een Wes-
tenwind. De duif met de snelste tijd
was van Marc Tiemessen, deze werd
geconstateerd om 15.32 uur. Uitslag: 1.
en 3. Marc Tiemessen, 2., 5. en 9. R. de
Beus, 4., 6., 7. en 14. H.B.M. Hoksber-
gen, 8. en 12. M. Schuerink, 10. T.J. Be-
rentsen, 11. Comb. J. Meijer&Zoon, 13.
C. Bruinsma.

Ook werd gevlogen vanaf 
PERONNE
. Om 07.00 uur werden 83 duiven van
9 deelnemers gelost bij westenwind.
Deze wedvlucht werd gewonnen door
Rick Wuestenenk. Zijn duif kwam bin-
nen om 11.02 uur. Uitslag. 1., 4., 5., 6.,
7., 9., 10., 16. en 19. Rick Wuestenenk,
2., 8., 11., 13. en 18. T.J. Berentsen, 3., 17.
en 20. C. Bruinsma, 12. E. Bruinsma,
14. R. de Beus, 15 Marc Tiemessen.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
Op zaterdag 4 juli werden er door PV
De IJsselbode Steenderen twee vluch-
ten vervlogen. In 
BOURGES
(616 km) werden 33 duiven gelost bij

warm weer en een WZW-wind kracht
2 om 7.30 uur. De eerste duif maakte
een snelheid van 1177 mpm en arri-
veerde om 16.13 uur op het hok van H.
Dieks. Uitslag: 1. en 6. H. Dieks, 2., 7. en
8. H. Buiting, 3. en 4. Ria Luesink, 5. P.
Hendriks.

Voor de tweede vlucht werden er om
7.30 uur 80 duiven gelost in 
PERONNE
(330 km). De eerste duif maakte een

snelheid van 1339 mpm en arriveerde
bij Ria Luesink om 11.35 uur. Uitslag:
1., 3., 4., 6., 8. en 10. Ria Luesink, 2. en
7. G. Stoel, 5. G. Kelderman, 9. H. Bui-
ting. Het boeket bloemen voor deze
vlucht viel op de 9e plaats voor H. Bui-
ting. Dat het maar een mooi droog-
boeketje mag worden!

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD.
Zaterdag 4 juli stonden twee vluchten
op het programma voor PV Steeds
Sneller uit Hengelo Gld. Als eerste
werd gevlogen vanaf 
BOURGES
(621 km). De duiven werden gelost om
06.45 uur en er waren 79 duiven in
concours. De eerste duif was van E.
Koers om 15.36 uur (snelheid 1168
mpm). Uitslag: 1. E. Koers, 2. R. Koers,
3. Chr. te Stroet, 4. Comb. Borneman
en Zn., 5. A. Peters.
Tevens werd er gevlogen vanaf 
PERONNE
(331 km) Dit was tevens de laatste

midfondvlucht. De duiven werden ge-
lost om 07.00 uur met zuidwesten-
wind 3. Er waren 136 duiven in con-
cours. De snelste duif was van A. Kam-
perman om 10.55 uur ( snelheid 1409
mpm). Uitslag: 1. A. Kamperman, 2. G.
Kempers, 3. L. te Stroet, 4. B. te Stroet,
5. Comb. Borneman en Zn. Uitslag
jeugd: 1. Ellen van Melis, 2. Kelly Ber-
gervoet.

Duivenberichten 
28 juni en 4 juli 2009
PV VORDEN

In de categorie Amateurs A/B stonden
meerdere renners van de organise-
rende vereniging aan de start. De ho-
ge snelheid van het peloton zorgde
ervoor dat er weinig renners konden
ontsnappen. Ook Peter Makkink uit

Hengelo werd na een korte solo weer
ingehaald. In de massasprint bleek
Frank Rijkhoff de snelste, voor Martin
Bekking en Freddy Keller. Vordenaar
Simon Bargeman, die zich de hele
wedstrijd van voren liet zien, sprintte

naar een twaalfde plaats. Bij de junio-
ren won Emiel Dolfsma. Wereldkam-
pioen Veldrijden Tijmen Ensing ein-
digde als vierde. 
De renners van RTV Vierakker-Wich-
mond zullen zich komend weekend
tijdens een trainingskamp in Duits-
land voorbereiden op de tweede helft
van het seizoen.

Ronde van Vorden
Wielrenvereniging RTV Vierakker-Wichmond hield vorige week zondag
op het industrieterrein Werkveld de Ronde van Vorden.
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Pierre Mathieu heeft in het Neder-
landse volleybal de afgelopen jaren
een belangrijke rol vervult. Prestaties
om trots op te zijn, temeer daar hij op
2 jarige leeftijd door ‘experimenten‘
van Japanse doktoren in het voormali-
ge Nederlands-Indië misvormde be-
nen heeft opgelopen. Tijdens het ge-
sprek toont hij de ‘ritsen‘ en littekens
op beide benen, veroorzaakt door de
‘experimenten’ en daarop volgende
operaties! ‘Wellicht zijn deze gebeurte-
nissen nadien wel, positief gezien van
invloed op mijn sportcarrière geweest.
Dat werd tussen mijn 14e en 18e jaar
nog meer versterkt door de vrijwel da-
gelijkse ‘aframmelingen’ die ik van de
grotere jongens in een weeshuis
kreeg’, zo zegt Pierre die in 1943 in Ne-
derlands- Indië werd geboren.

Pierre: ‘Mijn vader was Fransman en
mijn moeder een Chinees-Belgische
vrouw. Hoewel Nederlander over-
heerst bij mij toch het ‘Franse bloed‘.
Ik ben ook zeer trots op mijn naam. Is
in Nederland ‘Jansen‘ een veel voorko-
mende naam, in Frankrijk is dat ‘Ma-
thieu‘. Vakantie in Frankrijk met een
Frans wijntje, niet te versmaden, zo
zegt hij lachend. Zijn vader was in Bui-
tenzorg op het eiland Sumatra ‘hoofd
kadaster’, een belangrijke functie. Na
de zelfstandigheid tot Indonesië, werd
het gezin in 1950 gedwongen het land
te verlaten. Pierre: ‘Ik was toen 7 jaar.

Wij kwamen in Tilburg terecht waar
mijn vader werd benoemd tot tech-
nisch hoofdambtenaar. Toen ik 14 jaar
was, overleden binnen acht weken na
elkaar, mijn vader en moeder. Wij ble-
ven met elf kinderen achter, ik was de
middelste.

Gelukkig was er een echtpaar in Til-
burg, die als voogd en voogdes voor
ons wilden fungeren. ‘De hand van
God heeft ons deze beslissing ingege-
ven’, zo vond het echtpaar. Wij werden
overigens wel of bij gezinnen, of zoals
in mijn geval in een weeshuis, onder-
gebracht. Een weeshuis met veel bruut
geweld’, zo zegt Pierre Mathieu. Na de
Mulo bezocht hij de Hoge School in
Tilburg en werd hij gediplomeerd
weg- en waterbouwkundig beton- in-
structeur. ‘Er zijn in Nederland circa
20 bruggen en viaducten die ik nog
heb uitgerekend’, zo zegt hij. Op 29-ja-
rige leeftijd werd Pierre docent aan de
MTS, een functie die hij tot aan zijn
VUT heeft bekleed.

Tijdens de HTS periode werd bij hem
de interesse voor de sport gewekt. In
eerste instantie de voetbalsport. Niet
zo verwonderlijk want zijn broer Eddy
werd in 1968 en 1969 als doelman van
Willem II kampioen van Nederland.
Nadat Pierre een poosje voetbaltrainer
en scheidsrechter was geweest, ging
zijn voorkeur toch uit naar de volley-

balsport. Wat daarna in korte tijd volg-
de was een succesvolle carrière als
coach. Zo werd hij bijvoorbeeld als
coach van Starlift uit Voorburg drie
jaar op rij kampioen van Nederland en
evenzo vele keren bekerwinnaar. Pier-
re: ‘Een verhaal apart. Ik stond juist op
het punt om een driejarig contract bij
Turnhout in België te tekenen toen
Dingeman (bekend als Dé) Stoop, voor-
zitter en eigenaar van Starlift, mij bel-
de met het verzoek ‘even‘ met tekenen
te wachten en ‘even‘ bij hem in Voor-
burg langs te komen. Hij wilde een
toptrainer, zo vertelde Stoop. Ik voelde
mij gevleid en heb toen maar ‘ja‘ ge-
zegd’, zo kijkt Pierre Mathieu terug.

De verhalen en anekdotes ‘trekken’
met grote snelheid voorbij! Pierre: ‘Op
gegeven moment was ik trainer van
Ibis uit Kortrijk. Zegt mijn aanvoerder
Jean Pierre Staelens opeens: ‘kijk trai-
ner daar zit mijn vrouw met onze
dochter Chaine. ‘Wat een lief meisje
zei ik, toen ik haar over de bol aaide.
Weet jij wat zo leuk is, 18 jaar later zat
deze Chaine bij mij in de nationale
ploeg van Nederland’, zo vertelt Pier-
re. Naast zijn dagelijkse baan als do-
cent aan de MTS en in zijn vrije tijd
trainer/coach, was hij ook jarenlang in
de weekends docent bij de Nederland-
se Volleybalbond (Nevobo) en gaf hij
onder meer les aan Joop Albeda en
aan Toon Gerbrandts (momenteel di-
rectielid bij AZ in Alkmaar).

In 1993 werd Pierre onder deze zelfde
Toon Gerbrandts, toen bondscoach bij
de vrouwen van Jong Oranje, mana-
ger. Vervolgens werd Pierre bonds-
coach bij de heren van Jong Oranje. In
de periode 1998-2001 was hij coach
van het Nederlands damesteam. Daar-
na is hij als trainer/coach nog een keer
met de dames van het Duitse Emmi-
cheim naar de eerste Bundesliga ge-
promoveerd. Zijn partner Anja, Vor-
dense van geboorte, heeft hij 20 jaar

geleden tijdens een sportevenement
leren kennen. Na een poos in Doetin-
chem te hebben gewoond, vestigden
Pierre en Anja zich twee jaar geleden
in Vorden, zodat Anja dicht bij haar
moeder kan zijn die in de Beekdelle
verblijft. Voor Pierre overigens ook be-
kend terrein. Hij organiseert in de
Beekdelle als vrijwilliger tal van activi-
teiten.

Pierre: ‘Het verblijf van mijn schoon-
moeder daar, is ook de reden dat ik de
afgelopen jaren aanbiedingen uit Ita-
lië, Zwitserland, Turkije en Oostenrijk
heb afgeslagen. Ik voel mij nog topfit
en zou best nog een paar jaar een

functie als trainer, coach of technisch
manager in Nederland willen vervul-
len. Niet voor het ‘grote geld’, hoor
want dat heb ik nooit geambieerd. In
1985 kreeg ik een fantastische aanbie-
ding uit Italië. Ik kon daar hetzelfde
bedrag wat ik in Nederland in guldens
verdiende, uitbetaald krijgen, maar
dan in dollars. Weet je wat mijn ‘baas
‘ op school toen zei: ‘Pierre, je bent bij
ons docent nummer één. Vergeet één
ding niet, er komt een keer een tijd
dat je als trainer/coach wilt of moet
stoppen. Wat dan? Ik heb toen maar
beslist docent te blijven en daar heb ik
nooit spijt van gehad’, aldus Pierre Ma-
thieu.

Vordenaar Pierre Mathieu Bondsridder Nederlandse
Volleybalbond
Niets vermoedend op de dingen die zouden komen, vertrok Pierre Ma-
thieu vorige week zaterdag in zijn eentje met de auto vanuit Vorden naar
Eindhoven, om daar het World Leagueduel Nederland-Italië (heren) bij te
wonen. Partner Anja kon hem vanwege werkzaamheden deze dag niet ver-
gezellen. Het Nederlands volleybalteam verloor na een 2-0 voorsprong, uit-
eindelijk met 2-3. Pierre: ‘Nadat Oranje de eerste set met 25-23 had gewon-
nen, werd ik verzocht om even mee te komen. Geen flauw idee waarom.
Terwijl het Italiaanse team stond te balen, omdat nog niet met de tweede
set kon worden begonnen, werd ik op het veld vanwege mijn verdiensten
voor de volleybalsport in Nederland, (tien landstitels, zes bekers en een
Europacup met ‘Starlift‘) benoemd tot Bondsridder. Voor mij een zeer
emotioneel gebeuren, ik moest wel even een traantje wegpinken’, zo zegt
de Vordenaar met opnieuw een brok in de keel.

DESIGNFIETS CADEAU
Tijdens de introductieweek geeft Her-
wers Nissan, bij aankoop van een Nis-
san PIXO, een designfiets ter waarde
van € 250,- cadeau (zolang de voorraad
strekt).

1,9% FINANCIERINGSACTIE
Bovendien is het rentepercentage van
de financiering tijdelijk verlaagd van
4,9% naar slechts 1,9% (m.u.v. Visia-uit-
voering). De financieringsactie loopt
tot en met 31 juli 2009. Vraag naar uit-

gebreide informatie over de voorwaar-
den en de verzekeringen. 

NISSAN PIXO
De basisprijs geldt voor de Visia-uitvoe-
ring van de vijfdeurs hatchback. De
PIXO heeft met zijn 65 pk sterke 1,0-li-
ter benzinemotor energielabel A en
valt op door zijn rijke standaarduitrus-
ting. Met z'n slimme afmetingen is de
PIXO uiterst wendbaar en daardoor
ideaal voor in de stad. De Nissan PIXO
is er in twee uitrustingsniveaus: behal-
ve de Visia- is er de Acenta-uitvoering.

De PIXO is standaard uitgerust met
een soepele, handmatig bediende vijf-
versnellingsbak. Bijzonder in zijn seg-
ment is dat de PIXO ook leverbaar is
met een viertrapsautomaat, die het rij-
den in de stad vergemakkelijkt. Deze
PIXO Acenta met automaat én aircon-
ditioning heeft het groene energiela-
bel B en staat voor 11.399 euro in de
prijslijst.  De instapversie Visia is uitge-
rust met stuurbekrachtiging, ABS, air-
bags voor de bestuurder en de voorste
passagier, ISOFIX-bevestigingspunten
en een wisser voor de achterruit. De
standaarduitrusting omvat tevens een
hoedenplank, een in hoogte verstel-
baar stuur en vier bekerhouders - twee
voorin en twee achterin. Voor het uit-
rustingsniveau Acenta is de standaard-
uitrusting uitgebreid met centrale
deurvergrendeling met afstandsbedie-
ning, een radio/cd-speler met mp3-
aansluiting, elektrisch bedienbare zij-
ruiten voor, een gedeeld neerklapbare
achterbank, mistlampen aan de voor-
zijde en in de carrosseriekleur meege-
spoten deurgrepen en buitenspiegels.
De veiligheidsvoorzieningen zijn uit-
gebreid met zijairbags. De voornaam-
ste opties zijn handbediende aircondi-
tioning - 600 euro meerprijs - en metal-
lic lak - 299 euro voor de handgescha-
kelde Nissan PIXO en 399,50 euro voor
de Nissan PIXO met automatische
transmissie. Standaard staat de PIXO
op 14-inchwielen. Als accessoire zijn
lichtmetalen wielen leverbaar. De
prijs voor dit Styling-pack bedraagt
559 euro. Maar er zijn nog meer acces-
soirepakketten voor de Nissan PIXO.
Het Audio-pack bestaat uit een Clarion
2009-radio/cd-speler - alleen voor de Vi-
sia - en kost 299 euro. Voor extra be-
scherming is er het Protectie-pack, be-
staande uit een set van vier velours
vloermatten en zwarte stootlijsten. De

consument betaalt hiervoor 209 euro.
En hoewel de PIXO standaard van veel
bergruimte is voorzien, biedt het Op-
berg-pack met bergruimte onder de
hoedenplank en een hoedenplanklift-
systeem nog meer opbergmogelijkhe-
den. Het Opberg-pack kost 169 euro.

De handgeschakelde Nissan PIXO ver-
bruikt gemiddeld 1 liter benzine op
22,2 kilometer. Hij stoot gemiddeld
slechts 103 gram CO2 per km uit en
dat betekent dat deze uitvoering van
de Nissan PIXO in de categorie van
zeer zuinige auto's valt. Daarom be-
taalt de consument in 2009 nog maar
25% van de motorrijtuigenbelasting in
vergelijking met 2007. Voor 2010 is al
aangekondigd dat de motorrijtuigen-
belasting voor deze categorie auto's
helemaal komt te vervallen. Boven-
dien is de handgeschakelde versie van
de Nissan PIXO vrijgesteld van BPM en
heeft de zakelijk rijder te maken met
slechts 14 % bijtelling voor privége-
bruik. De Nissan PIXO is 3.565 mm
lang, 1.470 mm hoog en 1.600 mm
breed. Zijn wielbasis bedraagt 2.360
mm. Dankzij zijn moderne design en
constructie heeft de PIXO, afhankelijk
van de uitvoering, een kentekenge-
wicht van maximaal 855 kg. Daarmee
is de PIXO een van de lichtste auto's in
zijn segment, wat voordelen biedt
voor zijn prestaties, brandstofverbruik
en uitstoot.  Het interieur van de PIXO
biedt plaats aan vier volwassenen. Met
de achterbank rechtop past er 129 liter
bagage in de kofferruimte. De bagage-
ruimte is, door de achterbank neer te
klappen, uit te breiden tot 367 liter.

U bent van harte welkom in de show-
room van Herwers Nissan. 
Kijk voor meer informatie op
www.herwers-nissan.nl

Hij is er… de nieuwe Nissan PIXO
In de showroom bij Herwers Nissan

Het is zover: de nieuwe Nissan PIXO is er! En deze nieuwe telg in de Nissan
familie, is een feestje waard. Van vrijdag 3 t/m zaterdag 11 juli bent u van
harte welkom om, onder het genot van een hapje en drankje, de nieuwe
Nissan PIXO te komen bewonderen bij Herwers Nissan. De Nissan PIXO is
een zuinige auto (1 op 22) met een lage CO2-uitstoot, en heeft dus het ener-
gielabel A. Dat betekent dat er nog geen € 5,- per maand aan houder-
schapsbelasting betaald hoeft te worden (m.u.v. automaat)

De nieuwe Nissan Pixo bij Herwers Nissan
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Sinds de grenscontroles binnen de Eu-
ropese Unie zijn afgeschaft, nemen
steeds meer vakantiegangers hun
hond of kat mee op reis. Dat er aan de
grens niet meer gecontroleerd wordt,
betekend niet dat er voor het meene-
men van huisdieren geen regels meer
zouden gelden. Het tegendeel is waar.
In de meeste landen bestaan nog altijd
strenge voorschriften. Ze variëren van
verplichte documenten en recente
inentingen via tijdrovende bloedonder-
zoeken tot zelfs quarantaine. Niet al-
leen de douane, maar ook een cam-
pinghouder, hotelier of een agent op
straat kan u vragen middels gelegali-
seerde documenten aan te tonen dat
uw huisdier aan de invoereisen vol-
doet. Die regels zijn er niet zomaar. Ze
dienen een belangrijk doel: de bescher-
ming van de gezondheid van dier en
mens. Ver van huis komt uw dier im-
mers in aanraking met allerlei insec-
ten, parasieten en ziekteverwekkers
waartegen het geen natuurlijke weer-
stand heeft. Deze kunnen niet alleen
de gezondheid van uw huisdier ernstig
bedreigen, maar kunnen soms ook
voor de mens gevaarlijk zijn. Verplichte
vaccinaties en gezondheidscontroles
vooraf helpen dit risico te beperken.

HARTWORM
Een parasiet waartegen binnen de die-
renartsenpraktijken de laatste tijd
steeds vaker wordt gewaarschuwd is
de hartworm. Als een hond of kat
wordt gestoken door een bepaalde
muskiet kunnen ze worden besmet
met de larfjes van de Dirofilaria immi-
tis. In het dierenlichaam kunnen de
larfjes uitgroeien tot wormen van wel
30 cm lang, die jarenlang in leven
kunnen blijven. Deze nestelen zich in
het hart en in de longslagaders met
kans op dodelijke afloop voor de hond
of kat. Alleen gedurende een korte pe-
riode na het moment van besmetting

kunnen de larfjes nog veilig onschade-
lijk gemaakt worden. Later ingrijpen
kan complicaties als embolie en zelfs
een infarct tot gevolg hebben. Daarom
is behandeling vóóraf zo van belang.

VAKANTIEGEBIEDEN
Kans op besmetting met hartworm is
in Nederland niet aan de orde. Maar
in veel vakantiegebieden in Zuid-Euro-
pa is de met hartwormlarfjes besmet-
te muskiet volop aanwezig, en ook
dichter bij huis wordt deze steeds va-
ker gesignaleerd. Dierenartsen raden
vakantiegangers die van plan zijn hun
huisdier mee te nemen naar een
bestemming beneden de lijn Parijs -
Milaan dan ook aan een preventieve
behandeling te overwegen.

EEN BEESTACHTIG LEUKE
VAKANTIE
Neem uw huisdier deze zomer gerust
mee op vakantie. Maar ga er wel tijdig
mee naar de dierenarts. Die is op de
hoogte van het totale pakket aan
maatregelen, documenten en behan-
delingen voor uw specifieke bestem-
ming en kan u de juiste informatie ge-
ven. Meld uw dierenarts dat u naar of
door een gebied reist, waarin met
hartwormlarfjes besmette muskieten
aanwezig zijn. Hij of zij kan u dan met-
een een preventieve kuur tegen hart-
wormbesmetting voor uw huisdier
meegeven. En maatregelen adviseren
om diverse andere parasitaire infec-
ties die bijvoorbeeld door teken wor-
den overgebracht, of reisziekte bij uw
hond te voorkomen. Wilt u meer we-
ten dan kunt u contact opnemen met
één van onze locaties. De Graafschap
Dierenartsen heeft vestigingen in Eer-
beek, Hengelo, Ruurlo, Steenderen,
Vorden, Zutphen Centrum en Zut-
phen winkelcentrum Leesten. Voor
meer informatie kunt u ook terecht
op www.degraafschapdierenartsen.nl

Voor het huisdier start de vakantie 
met een uitstapje naar de dierenarts
Een beestachtig leuke vakantie
Voorkom hartverscheurend dierenleed. Dankzij de open grenzen binnen
Europa wordt het steeds gemakkelijker om je hond of kat mee op vakan-
tie te nemen. Geheel zonder gevaar is dat niet. Want op tal van bestem-
mingen komen parasieten en ziekteverwekkers voor die de gezondheid
van uw kat of hond ernstig kunnen bedreigen. Gerichte vaccinaties en be-
schermende preparaten helpen de kans op besmetting of de gevolgen
daarvan zo klein mogelijk te maken. Uw dierenarts weet precies welke
daarvan voor uw huisdier en uw vakantiebestemming raadzaam en ver-
plicht zijn en maakt de bijbehorende (verplichte) documenten graag voor
u in orde. Zo kan uw huisdier straks veilig mee op reis.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Markolle, Markolve: 
Vlaamse gaai. 'I'j könt de markolve heuren schreeuwen.'

B. Weule: 
Mol. 'Ne weule mek ne weulenhoop.'

C. Ulke: 
Bunzing. 'Wi'j hebt ne groten ulke evongene.'

Het gehele gebouw was met een rode
strik ingepakt. De burgemeester moest
dus echt "een lintje knippen". Eigenaar
van het ARX Theater, Alfonso Wolbert,
grapte nog even dat hij had overwogen
om de burgemeester te vragen een vo-
gelnestje te maken in de ringen... Hier-
mee refereerde hij aan een van de vele
functies die de zaal in het verleden

heeft gehad, namelijk gymnastieklo-
kaal voor het buurtschap Wolfersveen.
Het ARX Theater is vanaf heden te boe-
ken als vergaderlocatie, maar ook als
ruimte voor cursussen, workshops, pre-
sentaties, relatiedagen, diners voor gro-
tere groepen, voorstellingen, recepties
etc. tot 150 personen. Manager van het
ARX Theater Corine Salomons heeft er

alle vertrouwen in dat het een groot
succes wordt. "Ik geloof in het ARX
Theater, het is een prachtig gebouw,
met een prettige sfeer, gelegen op een
unieke plek. Dat hebben we kunnen
combineren met de culinaire talenten
van Restaurant Wolfersveen voor alle
catering. Als daar geen markt voor is..."
Leuk was het om te zien dat er zoveel
buurtgenoten een kijkje kwamen ne-
men op de opening. Velen van hen ken-
nen de zaal uit eerdere tijden. Zij heb-
ben bijvoorbeeld nog gewerkt bij de fa-
milie Kaal in het restaurant, er gymles-
sen gehad of toneeluitvoeringen. De
betrokkenheid binnen dit buurtschap
is erg groot.

Feestelijke opening ARX Theater Wolfersveen
1 juli j.l.

De weergoden waren het ARX Theater goed gezind bij de opening. Het was
een zonovergoten woensdagmiddag. Gelukkig boden de bomen van het
terras van Restaurant Wolfersveen en het ARX Theater voldoende beschut-
ting toen de genodigden zich verzamelden voor de opening door burge-
meester Aalderink van de gemeente Bronckhorst. Voorzien van drankjes
moesten zij hun nieuwsgierigheid bedwingen om een kijkje te kunnen
nemen in het theater tot na het officiële gedeelte.

Een Babylonische spraakverwarring
op een marktje in Zuid-Frankrijk, de
uitnodigende lach van een sirtakidan-
ser in Griekenland, hachelijke avontu-
ren tijdens het zeilen in Friesland, een
valpartij tijdens een wandeltocht door
Noord-Limburg…

Gelderse vakantiegangers in binnen-
en buitenland schrijven in de streek-
taal uiteraard hun belevenissen op
een ansichtkaart, in een brief of mail
en sturen die naar: Staring Instituut,
postbus 686, 7000 AR Doetinchem. 

Het centrale mailadres: 
info@staringinstituut.nl

De deskundige jury let op originali-
teit, stijl en spelling. In elke categorie
is een aantal fraaie prijzen te winnen. 

In september wordt bekend wie de ge-
lukkigen zijn.

Groet'n uut Dialexico!
Groet'n uut Dialexico! Zo heet de
zomeractie waarbij Arie Ribbers en
Charlotte Giesbers voor het eerst
samenwerken. Ribbers is de streek-
taalconsulent voor Achterhoek en
Liemers, Giesbers de streektaal-
functionaris voor de Veluwe en het
Rivierengebied.

'Gastvrijheidszorg met sterren' is be-
doeld als een stimulans om de kwali-
teit van het leven van zieken, ouderen
en gehandicapten te verbeteren. Cliën-
ten in zorginstellingen vragen steeds
meer om lekker eten, drinken en wo-
nen in een plezierige ambiance met
goede gastvrijheid, oftewel een goede
gastvrijheidszorg. De kwaliteit van die

gastvrijheidszorg speelt een steeds be-
langrijkere rol. De locatie Hyndendael
in Hummelo heeft één ster behaald.
Gezien de kleinschaligheid van de lo-
catie is dat een mooi resultaat. De
Zonnekamp in Zelhem behaalde drie
sterren en dat is een prachtig resul-
taat. Er is het laatste jaar veel gelnves-
teerd in het restaurant van de Zonne-
kamp. De vloer is vervangen, het res-
taurant is geschilderd en de medewer-
kers Horeca zijn in het nieuw gesto-
ken. Er was overal extra aandacht voor
het eten en ook de contacten met be-
woners en de cliëntenraden werden
geoptimaliseerd.

Gastvrijheidszorg met sterren
Stichting Markenheem heeft dit
jaar weer deelgenomen aan 'Gast-
vrijheidszorg met sterren', een ini-
tiatief van het Landelijk Orgaan
Cliëntenraden om transparantie
in de gastvrijheidszorg te brengen.

Op woensdag 29 juli is de 3e Koen
Kampioendag bij T.O.P. boerderij 't Rie-
fel. Onder alle deelnemende kinderen
worden 5 "Het grote Koen kampioen-
boek" verloot. Jij komt toch ook? Je
kunt er zoal voetballen, tafelvoetbal-
len, boomstam voetbal, basketbal,
hockey, het Koen Kampioenmasker
spel, mikspel, schiet-'m-erin, bord-
schieten, darten en vingervoetballen.
Fred Diks is er de hele dag om jou te
vertellen over Koen Kampioen. Je kunt
ook bij hem zijn boeken kopen. info
en opgeven telefoon 0575-461768
www.ijsboerderij-riefel.nl of via de
mail jolandaenbert@hetnet.nl

3e Koen 
kampioendag

Het is de dag van de waarheid. De dag van het vonnis der

veemrichters is aangebroken, zoals geschreven stond op de

brieven die een maand geleden met dolken op de deuren

van de Roderloërs werden geprikt. 

Jonker Joost en richter Thoe Venth hebben vroeg in de

middag een buitengewone Markevergadering bijeen laten

komen. Langzaam stromen de flinke kerels via de garve-

kamer de kerk binnen, de één nog zwaarder bewapend

dan de ander. Uit respect laten zij hun knotsen, 

bogen en een enkel geweer in de garvekamer achter.

Richter Willem schraapt de keel en zegt:  – Mannen, 

het Huis Van Heeckeren, in de persoon van Jonker Joost, 

en het Richterambt, in mijn persoon, hebben besloten dat

wij bij het vallen van de avond naar de Kattenbelt trekken.

Niet om ons te laten berechten, maar om onze eer te

verdedigen! 

De mannen juichen als de richter is uitgesproken. 

Het galmt door de kerk. Dan neemt Jonker Joost het woord:

-- U weet dat ik in Deventer heb ontdekt dat we de legende

van de Kattenbelt herbeleven. Als de voortekenen ons niet

bedriegen, dan kunnen wij een wolvenaanval verwachten.

Neem trommels en vuur mee! De mannen van Roderlo 

slaken een kreet in koor: “ten strijde, voor de eer van

Roderlo!”.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman
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Overgewicht bij kinderen heeft ernsti-
ge gezondheidsgevolgen. Deze kinde-
ren hebben een verhoogd risico om op
latere leeftijd (ernstig) overgewicht te
hebben en om diabetes (suikerziekte)
te krijgen. Daarnaast hebben deze kin-
deren vaak te maken met stigmatise-
ring en lopen daardoor meer kans op
problemen als eenzaamheid, verdriet
en gespannenheid.

JEUGDGEZONDHEIDSZORG
De jeugdgezondheidszorg van GGD
Gelre-IJssel nodigt alle kinderen gedu-
rende hun schoolloopbaan vier maal
uit voor een onderzoek, waarin uitge-
breid aandacht wordt besteed aan de
gezondheid, groei en ontwikkeling
van het kind. Het opkomstpercentage

bij deze onderzoeken is groot: 95% van
de kinderen wordt gezien door de
jeugdgezondheidszorg. Uit de onder-
zoeken van de GGD is ook gebleken
dat 15% van de 5-jarigen een taalpro-
bleem heeft; zij begrijpen taal niet
goed of kunnen zelf de taal niet goed
spreken. Omdat taal een grote rol
speelt bij het onthouden, kunnen ver-
storingen van de taalontwikkeling lei-
den tot leerstoornissen. 

Het ontbijt wordt op schooldagen
overgeslagen door 6% van de kinde-
ren; vaker door middelbare scholieren
(9%), dan door kinderen op de basis-
school (3 à 4%). Het ontbijt is een be-
langrijk element van het voedingspa-
troon; het brengt de spijsvertering op
gang , levert energie voor de dag, en
voorkomt trek in tussendoortjes en
snacks. Van de 14-jarigen gebruikt 24%
alcohol, terwijl landelijk de aanbeve-
ling is om voor het 16e jaar geen alco-
hol te gebruiken. Reden voor deze aan-
beveling is, dat het gebruik van alco-
hol een schadelijke invloed heeft op
de ontwikkeling van de hersenen.

Samen met gemeenten en andere or-
ganisaties voert GGD Gelre-IJssel acti-
viteiten uit om een goede leefstijl en
een goede gezondheid te bevorderen.

Veel kinderen met overgewicht
in regio Gelre-IJssel
Jeugdartsen van GGD Gelre-IJssel
meten bij 17% van de kinderen
overgewicht. Bij 3% is sprake van
ernstig overgewicht. Bij kinderen
die niet alle schooldagen ontbijten
komt overgewicht bijna twee keer
zo vaak voor (29%) als bij kinderen
die wel alle schooldagen ontbijten
(16%). Kinderen die lid zijn van een
sportclub hebben minder vaak
overgewicht (18%) dan kinderen
die geen lid zijn van een sportclub
(23%).

Uit Hongarije komt het zigeuneror-
kest Sastipen. Sastipen, speelt een
breed repertoire. Zo vertolken de mu-
sici klassieke zigeunermuziek uit
Hongarije, Roemenië en Rusland. Bo-
vendien spelen zij Zuid-Amerikaanse
tango's, Franse chansons, Weense
walsjes en Griekse ballades. De leider
en primas van Sastipen is Ferenc Zila-
hy, de klarinettist Béla Horváth staat
al 35 jaar op het podium. 
Roma Mirando, de zoon van de zeer
bekende Tata Mirando, komt met zijn
orkest en als er een dak op de tuin van
het kasteel zou zitten, dan ging het
eraf. Op de jeugdige leeftijd van 17
jaar had hij al de plek van eerste violist
in het orkest van Tata Mirando ingeno-
men. Roma Mirando brengt, naast Pra-
la en Soeni Brandt ook nog twee leer-
lingen van zijn Sintischool mee. Dit
koninklijke zigeunerorkest is zo be-
kend dat het geen lange introductie
nodig heeft. 
Ook van Ierse-, Schotse- en Keltische
muziek kunnen we in de kasteeltuin
genieten. De bekende band Ogham
brengt op een unieke en eigentijdse
wijze vooral Schotse volksmuziek, af-
gewisseld met Ierse en zelf gecompo-
neerde nummers. De band ontstond
in het plaatsje Killin in Schotland in
1984. Sindsdien speelt Ogham op ver-
schillende podia in binnen- en buiten-
land. Naast de jaarlijkse tour door
Schotland zijn er door de jaren heen
veel bijzondere optredens geweest.
Voor vijf dronken schotten in een ro-
kerige kroeg, voor grote massa's op fes-
tivals als Elastiek, Folkwoods of Attert.
Altijd is de interactie met het publiek
bepalend voor het plezier van de band.
Unicorn staat bekend om de prachtige
vertolkingen van o.a. Ierse ballades.
Hoewel het accent bij Unicorn op Kel-
tische muziek ligt, zorgt de brede inte-
resse in muziekstijlen van de groepsle-
den er voor, dat de band niet makke-
lijk in een vakje te plaatsen is. Het re-
pertoire is een mengeling van Keltisch
(Iers, Schots) Nederlands/Vlaams, Jid-
dische fiddlemuziek en liedjes
(Klezmer), Canadees, Bluegrass, maar
ook van Nederlandstalige en Engelsta-
lige zeemans- (Shanties) zigeunerliede-
ren en zelfs popballades komen er in
voor.
Portugese muziek wordt vertolkt door
het bekende fadokwartet Quatro Ven-
tos met zanger Emanuel Pessanha. De
band brengt een prachtig en boeiend
programma met fado als muzikaal

vertrekpunt. Fado het geluk waaraan
men lijdt, het verdriet dat men geniet.
Quatro Ventos trekt in heel Nederland
volle zalen met liefhebbers van de fa-
do. De subtiliteit en het vakmanschap
waarmee gespeeld wordt is dan ook
een lust voor het oor.
Dan Nicole Philoména & band. Haar
repertoire valt moeilijk onder een noe-
mer te brengen. Zeker is dat Philome-
na de parels plukt uit de landen waar
haar oog op valt.Van Spanje naar Por-
tugal met uitstapjes naar Afrika, Peru,
Cuba en Mexico. Met haar prachtige
stem en warme uitstraling vertolkt zij
de liederen op een manier die door-
dringt tot diep in de ziel.
De muziek van Salsaband Conjunto
Amsterdam zal veel liefhebbers van
Salsa op de been brengen. Dit orkest
speelt in onze hoofdstad bij de Salsa
dansscholen en clubs. Conjunto Am-
sterdam werd in de lente van 2008 op-
gericht door Daniel Patriasz en Miguel
Padron. Sindsdien verzorgt Conjunto
elke week in het centrum van Amster-
dam, een wekelijkse Latin Jazz en Sal-
sa avond in jazz Café Alto. Conjunto
Amsterdam heeft inmiddels veel fans
in andere delen van Nederland en na
een optreden op de televisie, dansen
ook mensen in Latijns Amerika op de
klanken van het energieke ensemble. 
Ano Kato is een kompania, een Griek-
se band die verschillende stijlen Griek-
se muziek speelt. Zij doet dat met ver-
ve en veel enthousiasme. Het reper-
toire van Ano Kato bestaat uit allerlei
stijlen Griekse muziek, zowel van de
provincies als van de steden. Zo speelt
het dhimotiká en rebètika, maar ook
moderne muziek die uit deze traditio-
nele volksmuziek is voortgekomen zo-
als lalká en éndechna tragoúdia. Lalká
hoort men overal in Griekenland, in
taverna's, op de radio en in de bus,
maar ook hier in de vele Griekse res-
taurants die Nederland rijk is. De én-
dechna tragoúdia, zogenaamde
'kunstliederen', kent men vooral van
componisten als Mikis Theodorakis en
Manos Hatzidakis, die wereldberoemd
zijn geworden.
Ache Cubano, onder leiding van On-
nis Bonet Diaz is een Cubaanse band.
Deze brengt een mix van rumba, tim-
ba, son montuno en mambo in de stijl
van Buena Vista Social Club. De groep
presenteert het beste van de Afro-Cu-
baanse ritmes en melodieën. Volgens
de Cubaanse traditie samengesteld
mixt Ache deze traditie met moderne-

re invloeden. De band speelt zowel au-
thentieke Cubaanse liedjes als eigen
composities. Bandleider Onnis Bonet
heeft het tot zijn missie gemaakt om
de rijkdom en de vitaliteit van de Cu-
baanse muziek met het publiek te de-
len. 
Tenslotte Quartet Balqana, met Gypsy
Intermezzi. Vreemde maatsoorten,
groovy balkanbeats, wonderlijke toon-
ladders & emotionele improvisaties:
Balqana staat borg voor Oost-Europees
temperament & passie. Het bestaat uit
twee duo's: Sevgin & Zudija Idrizosky
(klarinet, sax en tapan). En Monique
Lansdorp & Hans Derksen (viool en ac-
cordeon). Vader en zoon Idrizoski zijn
afkomstig uit een beroemde Macedo-
nische muzikantenfamilie. Zij zijn ge-
wend om zinderende bruiloftsmuziek
te spelen. Monique en Hans zijn gepas-
sioneerde wereldmusici met jarenlan-
ge ervaring in de traditonele volksmu-
ziek uit Oost-Europa. Deze groep zal in
de grotere pauzes spelen, onder een
grote luifel op het middenterrein, en
voor veel vertier zorgen. Dit festival zal
alle mensen aanspreken, die van mu-
ziek en dansen houden in combinatie
met gezelligheid in een prachtig park.

In het park van het kasteel Huize
Ruurlo, worden weer twee buitenpo-
dia opgebouwd. In de Orangerie tre-
den ook drie groepen op en er wordt
een workshop Griekse dansen gege-
ven. De combinatie van het verlichte
kasteel en de gloed van de fakkels en
vuurkorven in het park geeft aan het
geheel een sprookjesachtige sfeer.
Naast de optredens is er volop gelegen-
heid om te genieten van de hapjes en
drankjes die er te koop zijn. Bij enkele
kramen zijn producten verkrijgbaar
uit diverse landen. Op podium II wor-
den workshops Salsa gegeven. De offi-
ciële opening van het festival is om
15.30 uur. Als warm welkom treedt
vanaf 14.30 uur het fado duo Flor d'Lu-
na op onder de grote luifel op het mid-
denterrein. Dit duo bestaat sinds 2005
en bestaat uit Marcel Verheugd, gitaar
en Carla Koehorst, zang. Flor d'Luna
heeft een grote schare fans opge-
bouwd.

De voorverkoop duurt tot en met 22
juli. Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.kunstkringruurlo.nl.en de VVV-
kantoren in Ruurlo en de omliggende
plaatsen. Ook bij Alex, schoenmode en
Groot Jebbink, bloemen, beide in de
Dorpsstraat in Ruurlo zijn kaarten te
koop. Voor wie, voor of op 25 juli lid is
van de Kunstkring geldt de toegangs-
prijs van € 15.- Het park is goed toe-
gankelijk, ook voor minder validen en
er is voldoende parkeer-gelegenheid.
Ruurlo heeft een treinstation op 5 mi-
nuten lopen van het kasteel. Er zijn ve-
le overnachtingsmogelijkheden in en
rondom Ruurlo. Info VVV-Ruurlo
0573-453926.

Zaterdag 25 juli kasteeltuinconcert
in Ruurlo

Temperament & Passie is de titel voor het jaar 2009. Voor het eerst in de
geschiedenis van het grote kasteeltuinconcert wordt het festival gehou-
den op een zaterdag. Op die dag begint het muzikale feest, dat vanuit het
hele land bezoekers trekt, al in de middag. Jong en oud kunnen dit jaar
dus heerlijk lang genieten van het romantische park, de bruisende mu-
ziek en de gezelligheid. Ook ouders met jonge kinderen kunnen komen
luisteren naar de klanken van o.a. Zigeuner-, Fado-, Ierse-, Portugese-,
Griekse- en Caribische muziek Deze stijlen vertegenwoordigen bij uitstek
de elementen passie en temperament. Het is muziek om te beleven, maar
vooral ook om op te dansen.

Op de lijst van actiepunten van het
nieuwe bestuur staan onder andere
het aanhalen en bevestigen van oude
contacten met betrekking tot spon-
soring en andere afspraken en het
maken van nieuwe contacten. Ook zal
zowel het sportieve als het randpro-
gramma een herziening ondergaan
en zal het geheel nog aantrekkelijker

worden gemaakt voor deelnemers en
publiek. Voor het organiseren van alle
onderdelen van het evenement wordt
gerekend op de ondersteuning van ve-
le vrijwilligers. Iedereen die daarbij
een handje wil helpen, wordt uitgeno-
digd zich als zodanig melden op de
website 
www.achterhoeksepaardedagen.nl

Nieuw bestuur voor de
Achterhoekse Paardedagen

De afgelopen maanden hebben de bestuursleden van de stichting CH
Zelhem druk vergaderd om tot een nieuwe opzet en structuur van het
bestuur en het evenement de Achterhoekse Paardedagen te komen. Eén
van de resultaten is dat een nieuw en verkleind bestuur is aangetreden
met dhr. H.L. (Henk) van der Wende, oud-burgemeester van Zelhem en
Bronckhorst als voorzitter. De overige leden van het bestuur zijn de
dames C. (Christine) Biesheuvel-Diemont en H.(Hélène) Godefroy en de
heren H. (Henk) Dijk, B. (Bert)Elschot, G. (Gerrit) Graffelman en H. (Henny)
Schennink.

Twee organisten te weten Janieke Mol-
lenhorst en Wim Ruessink, beide wer-
kend in Winterswijk, spelen vierhan-

dig populaire werken van Mozart.
Wim Ruessink is tevens dirigent van
het projectkoor OAZE en van het Ei-
bergs Mannenkoor. Het concert begint
om 15.30 uur. De toegang is gratis. Wel
wordt er ter bestrijding van de kosten,
na afloop bij de uitgang een collecte
gehouden.

Vierhandig orgel in Vordense
dorpskerk
Donderdag 9 juni vindt in de Vor-
dense dorpskerk een orgel toeris-
tenconcert plaats. Ditmaal vier-
handig.
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geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak) I dezelfde dag nog aan

de beurt (indien mogelijk) I maandag- en donderdagavond tot 22.00 uur I
dinsdags gehele dag gesloten I zonnekelder met zonnebank

Molenweg 7a - 7223 DN Baak  –  Tel. 0575 44 20 67
hetkniphuus@hotmail.com

KAPSALON

Komt u in aanmerking
voor een scootmobiel
via uw gemeente?

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

Open zondag 29 maart.

Laat u door ons informeren

Garage Looman BV
Doetinchemseweg 53

7021 BR ZELHEM
0314-621637

www.autolooman.nl

(MSFC gediplomeerd en gecertifi ceerd)

Kijk op www.oldehietmoat.nl
voor meer informatie

 of bel: 06 1369 1852

7021 JA 5A Zelhem

Opslagruimtes te huur
van 1 m2 t/m 20 m2

voor particulieren en bedrijven
www.teeuwenopslag.nl

06-10433358

Ze zijn er weer. Kersen!
Zo uit eigen bongerd!!!

Hollandse Slabonen 500 gram 0.79
Harde groene Granny Smith kilo 0.99

Hollandse Bloemkool nu 0.69
Deze week een emmer aardappelen (Frieslander)

inclusief emmer samen voor 3.99
Kadotip!! Doe het met een streekproducten pakket!!

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

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

VORDEN
Zutphenseweg 24  
Tel. 0575-551514 

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s
w w w . h e l m i n k m e u b e l e n . n lw w w . h e l m i n k m e u b e l e n . n l

HELMINKRUIMT OP!

EIBERGEN
J.W. Hagemanstraat 3 
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ktBij ons nu meer dan 300 tapijtcouponnen
in 200, 400 en 500 breed van 1 tot 12 meter.

(meet snel uw kamer en kom langs want uw maat is er vast bij)
ALLE TAPIJTEN WORDEN GRATIS GELEGD!

(met uitzondering van trappen en couponnen)

Woonkamertapijt 'Tivoli'  500 breed,
in beige, van 79,00 nu  OP=OP 49.95

Velourstapijt 'Sweet Dreams' blauw
400 breed, van 49,95 nu OP=OP 29.95

Naaldvilttapijt ‘Baltic’ voor trappen
Beige, 400 breed van 59,95 nu 39.95

Slaapkamertapijt ‘Peru’ in rood 
400 breed van 39,95 nu OP=OP 24.95

Bonaparte tapijt ‘Spectrum’ in blauw 
400 breed nu OP=OP 29.95

Vinyl van de rol in diverse desssins
200 breed van 24,00 nu OP=OP 9.95

Chinille gordijnstof 140 breed,
in grijs of geel van 14,95 nu OP=OP 9.95

Sierkussens Diverse maten en dessins 
NU 2 HALEN / 1 BETALEN
Schemerlampen Diverse modellen en kleuren.
UITZOEKEN nu met 30% korting

FAUTEUIL HE
In Tasan leder
vanaf

NU WEERGALOZE KORTINGEN OP
SHOWROOMMODELLEN EN WOONTEXTIEL

599.-

KASTEN BANKSTELLEN BEDDEN FAUTEUILS STOELEN EETHOEKEN DRESSOIRS SALONTAFELS ETC

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

BANK FLINN
In leder 2-zits vanaf

1699.-

Jersey hoeslakens 90/100 x 200
in diverse kleuren van 16,95 nu voor 13.95 

Boxkussen 60 x 70 Veren met
latexsticks Per stuk 22,50  NU 2 VOOR 39.95

Dekbedovertrek 'Bliss' of 'Maya'
Eénpersoons 140x200/220 59,95  nu 49.95

Tweepersoons 200x200/220 109,95 nu89.95

Litsjumeaux 240x200/220 119,95 nu 99.95

4-Seizoenen dekbed van 90% zuiver 
ganzendons, wasbaar op 60º
Eénpersoons  140 x 200 299,00 nu 199.00

Extra lang  140 x 220 345,00  nu 229.00

Tweepers. 200 x 200 445,00  nu 299.00

Litsjumeaux 240 x 200 510,00  nu 339.00

Extra lang      240 x 220 599,00 nu 399.00

...En nog veel meer koopjes in onze winkels!

899.-
BOXSPRING DIAMOND
We hebben al een 2-per-
soons boxspring (zonder 
voetbord) vanaf

BOXSPRING DIAMONNDD

Wilt u zich in alle rust oriënteren op de
aanschaf of huur van een piano?
Kom dan eens langs deze zomer!

Het Klavier is in juli en augustus geopend op
vrijdag van 9.00 – 21.00

en 
zaterdag van 9.00 -15.00

of 
bel voor een afspraak

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

HORLOGERIE BUITER

Markt 8 • 7021 AA Zelhem • 0314-62 44 33



HOESLAKENS
Cinderella 100% katoenen

hoeslakens
in vele kleuren

80/200 van 13,95 voor 10,95

90/200 van 14,95 voor 11,95

90/220 van 15,95 voor 12,95

140/200 van 21,50 voor 14,95

160/200 van 22,95 voor 17,95

180/200 van 27,95 voor 19,95

180/220 van 29,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks 9,90

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/210-220 van 16,95 voor 11,95

140-160/200 van 19,95 voor 15,95

180/200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed XL van 29,95 voor 24,95

Zware kwaliteit
Jersey hoeslakens

Dubbelgebreid 100% katoen
ook geschikt voor XL

1 persoons van 29,95 voor 19,95

2 persoons van 44,95 voor 29,95

Lits Jumeaux van 59,95 voor 34,95

Essenza satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

nu vanaf 19,95 per stuk

Perkal hoeslakens
van egyptische gekamde katoen

80/200 van 31,95 voor 17,95

80/210-220 van 34,95 voor 19,95

90/200 van 34,95 voor 19,95

90/210-220 van 38,95 voor 22,95

140/200 van 44,95 voor 26,95

160/200 van 49,95 voor 29,95

180/200 van 54,95 voor 32,95

180/210-220 van 58,95 voor 34,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 19,95

2 pers. van 42,95 voor 27,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

Cinderella lakens
100% katoen

160/260 nu 14,95

200/260 nu 22,95

240/260 nu 24,95

ZOMER
opruiming

STRANDLAKENS
Keuze uit wel 100 dessins

Strandlakens
vanaf 12,95

100-190

DUIZEND DEKBEDSETS
met kortingen

TOT 70%

TAFELGOED
UITZOEKEN!

Lopers + dekservetten NU 9,95

Tafelgoed ± 140-190 NU 19,95

Tafelgoed ± 140-220 NU 24,95

Tafelgoed ± 160-260 NU 29,95

Servetten NU 2,50

Placemats NU 4,95

Sierkussens (gevuld) NU 9,95

Spreien Patchwork
vanaf 49,95

KUSSENS
Synthetisch kussen gevuld met luxo-
rel en een katoenen tijk, anti-aller-
gisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 27,95 nu 19,95

Stevig eendenveren kussen
1400 gr. met 100% katoenen tijk.
van 39,95 nu 29,95

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht-
regulering. Goed wasbaar.
van 36,95 p/st. nu 2 voor 49,-

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

3 kamer kussen van Brinkhaus
90% dons met dons/veren binnenin,
in soft, medium en firm.
van 89,- p/st. nu voor 49,-

Traagschuim neksteunkussen
met wasbare hoes met nekrol.
Thuis te testen! van 99,- nu 59,-
3 kamer kussen Comfort de luxe
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 79,95 p/st. nu 2 voor 99,-

Vandyck Royal, Vossen
en Linolux

Effen, geblokt en gestreepte bad-
doeken in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor12,00

70/140 van14,95 p/st.nu 9,95

washand van 2,25 p/st. nu 1,80

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24,95 Nu 19,95

Vandijck badstof badjas
van 59,95 nu vanaf 29,95

Vandijck velours badjas
van 59,95 nu vanaf 39,95

Vandijck wafel badjas
vanaf 29,95

Vandijck badmat
100%katoen.

55/55 Toiletmat van 14,95 nu 10,95

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 11,95

55/95 Badmat van 22,50 nu 16,95

70/140 Badmat van 39,95 nu 32,95

Prestige badgoed
in vele kleuren zowel gestreept als effen

Washand van 2,95 nu 2 voor 4,00
Gastendoek van 4,95 nu 2 voor 6,00
Handdoek van 10,95 nu 2 voor 15,00
Badlaken van 15,95 nu 2 voor 25,00

BADGOED

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino + Witte Lietaer

per set vanaf 4,95

Linnen glazendoeken NU 4,95

Elias ovenwanten van 7,50 p/st. NU 3,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-

DEKBEDDEN

KATOEN
(wasbaar)

1 pers. van 49,95 nu 29,95
1 pers. xl van 54,95 nu 34,95
2 pers. van 79,95 nu 49,95
litsjum. van 89,95 nu 59,95
litsjum.xl van 99,95 nu 69,95

ZIJDE (vochtregulerend
en wasbaar)
van 54,95 nu 34,95
van 59,95 nu 39,95
van 89,95 nu 54,95
van 99,95 nu 64,95
van 109,95 nu 69,95

90% DONS
(licht en soepel)
van 115,- nu 59,95
van 129,- nu 69,95
van 169,- nu 99,95
van 199,- nu 109,95
van 225,- nu 119,95

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,-
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,-
litsjum. 240/200 van 95,- voor 59,-
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,-
Synthetisch 4-seizoenendekbed 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 99,-
litsjum. 240/200 van 219,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 139,-

Partij dekbedden
Body Comfort 90% ganzendons.
4-seizoenendekbed met 5 jaar garantie.
1 pers. 140/200 van 359,- voor 179,-
1 pers. xl 140/220 van 399,- voor 219,-
2 pers. 200/200 van 529,- voor 299,-
litsjum. 240/200 van 639,- voor 329,-
litsjum. xl 240/220 van 699,- voor 369,-

1 persoons 90% dons enkel
140/200 van A klasse dons
van Yves Delorme van 329,- voor 199,-

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-
Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,-
Donzen dekbedden
65% eendendons 4-seizoenendekbed.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 199,-
4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 379,- voor 219,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 239,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 349,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 399,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 439,-

ZOMERDEKBEDDEN

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

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

MEGA TEGELVERKOOP
STUNTPRIJZEN VOOR VELE TOPMERKEN 

WAND- EN VLOERTEGELS
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www.bettingressing.nl

Den Sliem 85  Groenlo
Tel. 0544 - 476170 
Fax 0544 - 476179
verkoop@bettingressing.nl

ACTIEWEKEN
NU NOG GOEDKOPER! (Gld.) Verkeer

Wegwerkzaamheden aan de N315 

tussen Zelhem en de Wolfersveenweg

Verkeershinder van 6 tot en met 17 juli

De provincie Gelderland start op maandag 6 juli met 
werkzaamheden aan de Ruurloseweg tussen de kom 
van Zelhem en de Wolfers veenweg. Het asfalt wordt 
vernieuwd en er wordt bermbeton aangebracht. 
Naar verwachting is het werk 17 juli klaar.

Tijdens de werkzaamheden wordt de weg volledig 
afgesloten voor verkeer. Het openbaar vervoer blijft 
via het fietspad wel gebruik maken van de route. 
Het fietspad blijft ook begaanbaar voor aanwonenden.
Gedurende de wegafsluiting staan de omleidingen 
met borden aangegeven.

Meer informatie
Op www.gelderland.nl/werkenaandeweg is 
informatie te vinden over de actuele stand van 
zaken. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u 
op werkdagen contact opnemen met de provincie 
Gelderland, Jan van der Beek, (088) 880 71 14. 

(Gld.) Verkeer
Wegwerkzaamheden aan de N330 tussen 

Hummelo en Zelhem

Verkeershinder van 9 tot en met 11 juli

De provincie Gelderland start op donderdag 
9 juli met het aanbrengen van bermbeton aan de 
Hummeloseweg tussen de Keijenborgseweg en 
de Kruisbergseweg.
Naar verwachting is het werk 11 juli klaar.

Tijdens de werkzaamheden wordt de weg volledig 
afgesloten voor verkeer. Het fietspad blijft wel 
begaanbaar voor aanwonenden. Gedurende de 
wegafsluitingen staan de omleidingen met borden 
aangegeven.

Meer informatie
Op www.gelderland.nl/werkenaandeweg is 
informatie te vinden over de actuele stand van 
zaken. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u 
op werkdagen contact opnemen met de provincie 
Gelderland, Jan van der Beek, 
(088) 880 71 14. 

HENGELO (GLD)

Koningsweg 6

Op prachtige locatie gelegen woon-
boerderij  met vrijstaande houten
garage, loods en bijgebouw. 

• Oorspronkelijke bouwjaar 1896
• Romantische uitstraling
• Ruime voorraadkelder / wijnkelder
• Perceeloppervlakte 7.850 m2

Vraagprijs € 499.000,- k.k.

HENGELO (GLD)

Zelhemseweg 3

Vrijstaande woonboerderij met
schuren, overkapping en sfeervol
aangelegde tuin met diverse zitjes.

• Gerenoveerd sfeervolle woning
• Fraaie tuin met veel privacy
• Landelijke uitstraling
• Perceeloppervlakte 2.395 m2

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

HENGELO (GLD)

Kreunenskamp 15

In jonge woonwijk gelegen, goed
onderhouden, halfvrijstaande
woning  met aangebouwde garage. 

• Verbouwd en vergroot
• Ruime kavel met diepe achtertuin 
• Brede garage met spouw en zolder
• Perceeloppervlakte 373 m2

Vraagprijs € 299.500,- k.k.

HENGELO (GLD)

Sarinkdijk 4b

Prachtig gelegen, goed onderhouden
semi-bungalow met souterrain en
garage.

• Alle voorzieningen op begane grond
• Geschikt voor praktijk/atelier aan huis
• Deels elektrisch bedienbare rolluiken
• Perceeloppervlakte  1.140 m2

Vraagprijs € 725.000,- k.k.

HENGELO (GLD)

Ruurloseweg 28

Nabij het centrum gelegen, vrij-
staande semi-bungalow met aange-
bouwde garage en grote tuin. 

• Op loopafstand van buitengebied
• Garage met elektrische roldeur
• Tuin met puntstuk en pomp 
• Perceeloppervlakte 740 m2

Vraagprijs € 335.000,- k.k.

KEIJENBORG

Molenstraat 8

Uitgebouwde helft van een dubbel
woonhuis met garage, carport,
schuur en diepe achtertuin. 

• Gehele woning v.v. rolluiken
• Keuken 4 jaar oud
• Perceeloppervlakte 410 m2

• CV ketel van 2007

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

ZELHEM

Keijenborgseweg 25

In het buitengebied van de gemeente
Bronckhorst gelegen, vrijstaand
woonhuis met ruime garage. 

• Kaveloppervlakte 8.585 m2

• Garage is in spouw, met bergzolder
• Achterzijde recent uitgebouwd 
• Elektrisch bedienbaar toegangshek

Vraagprijs € 469.000,- k.k.

HENGELO (GLD)

Berkenlaan 14

Goed onderhouden, vrijstaande bun-
galow met aangebouwde bloemen-
kas en vrijstaande stenen garage. 

• Voorzien van rolluiken
• Perceeloppervlakte 630 m2

• Grote tuin met veel privacy
• Oprit voor meerdere auto’s

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Raadhuisstraat 9A   | 7255 BK Hengelo (gld)   | T 0575 465 525   | F 0575 463 939   | info@gerritslieftink.nl   | www.gerritslieftink.nl

Bezoek tijdens de Tour de France 2009
één van onderstaande woningen en 

maak kans op een fantastische heren- 
of damesfiets! *

FLUIT
TWEEWIELERCENTRUM

www.fluittweewielers.nl

DE GERRITS LIEFTINK TOUR DE FRANCE-AKTIE VAN DINSDAG 7 JULI T/M ZONDAG 26 JULI 2009

WIN!
BEZICHTIG &

* Vraag naar de voorwaarden.

Deze fiets wordt
beschikbaar

gesteld door:



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Deze banenpagina

verschijnt wekelijks

in een oplage van

ruim 50.000 ex. in de

volgende edities:

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER
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WEEKBLAD

WEEKBLAD

WEEKBLAD

U wilt ook op

deze pagina

adverteren?

DAT KAN!
(0575) 55 10 10
Drukkerij Weevers

(0544) 37 13 23
Weevers Elna

ADVERTEER
OOK
IN DE
ELNA

Werken doe je...

Werken doe je...
om

de
hoek

om
de

hoek

Wie droomt er nooit van
een andere baan? Met
meer verantwoordelijk-
heid. Of dichter bij huis.
Met meer collega's. Of juist
met minder. Misschien
een baan voor minder
uren. Om tijd vrij te maken
voor de kinderen, voor vrij-
willigerswerk, of gewoon
voor wat extra rust. De mo-
gelijkheden zijn eindeloos.
Maar stel, dat het niet bij
dromen blijft. Wat komt er
dan allemaal kijken bij de
overstap naar de nieuwe
werkgever?

Wie serieus op zoek gaat
naar een nieuwe baan,
krijgt met talloze kwesties
te maken. Wat gebeurt er

Een nieuwe baan
Kom niet voor verrassingen te staan

met het opgebouwde pen-
sioen? Hoe zit het met de
collectieve ziektekosten-
verzekering? Bij welke be-
roepen hoort een medi-
sche keuring? Wat is het
gevolg van korter werken
op het salaris? Welke re-
gels gelden voor een proef-
tijd? De werknemer die al
aan het begin van de solli-
citatieprocedure voor zich-
zelf de vragen op een rijtje
zet, komt niet voor verras-
singen te staan.

Keuring
Soms krijgt een sollicitant
te maken met een medi-
sche keuring. Een dergelij-
ke keuring is aan regels ge-
bonden. Zo moet deze al in

werknemer die zijn of haar
vakantiedagen niet kan
opnemen, krijgt ze na af-
loop uitbetaald. Daarnaast
heeft hij recht op een ver-
klaring waaruit blijkt voor
hoeveel dagen of uren nog
eventueel recht bestaat op
vakantie. Deze vakantieda-
gen kan de werknemer
meenemen naar zijn nieu-
we werkgever.

www.szw.nl
De precieze regels rond
een medische keuring,
een proeftijd en vakan-
tiedagen staan beschre-
ven op www.szw.nl, de
website van het Ministe-
rie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. 

de personeelsadvertentie
zijn gemeld, en mag de
keuring alleen worden ver-
richt wanneer dat voor een
functie noodzakelijk is.
Vragen over gezondheid
horen dan ook niet thuis
in een sollicitatiegesprek.
Die zijn voorbehouden aan
de keuringsarts. Tegenover
de bescherming van de sol-
licitant, staat zijn of haar
plicht om medische klach-
ten, die problemen geven
bij een belangrijk deel van
het werk, aan de toekom-
stig werkgever te melden.

Proeftijd
In de meeste arbeidsover-
eenkomsten wordt een
proeftijd opgenomen. Die
bedraagt maximaal één
maand bij een tijdelijk ar-
beidscontract dat korter is
dan twee jaar of waarbij
geen einddatum is afge-

sproken. Bij een vast
dienstverband en bij een
tijdelijk arbeidscontract
voor twee jaar of langer
mag de proeftijd maxi-
maal twee maanden du-
ren. In een cao kan een
proeftijd staan die langer
is dan de wettelijke proef-
tijd. Hij mag echter nooit
langer dan twee maanden
duren.

Vakantie
Vakantiedagen kan een
werknemer in de meeste
gevallen nog voor vertrek
opnemen. Een werkgever
mag echter verlangen dat
de vertrekkende werkne-
mer tot het einde van de
arbeidsovereenkomst blijft
werken. Daar moeten wel
zwaarwegende argumen-
ten voor bestaan, zoals de
onmogelijkheid om ver-
vanging te regelen. De
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CONSTRUCTIELASSERS / 
LASSER MIG MAG M/V

Achterhoek – full time – vacaturenummer; VJK00575

Werkzaamheden
Je houdt je voornamelijk bezig met het vervaardigen van o.a.
(vlucht)trappen, hekwerken en bordessen die in industriële
omgevingen worden toegepast. Tevens zoeken wij samenstel-
lers van machines of machinedelen. De laswerkzaamheden
vinden plaats in de werkplaats.

Functie eisen
• Ervaring met het MIG/MAG lasproces;
• Werken van tekening is een pré;
• Flexibel inzetbaar.

Bij gebleken geschiktheid contract bij de opdrachtgever!

MONTEUR BUITENDIENST 
STAALCONSTRUCTIES M/V

Achterhoek – full time – vacaturenummer; VJK00574

Werkzaamheden
Monteren van trappen en hekwerken op locatie.

Functie eisen
• Geen hoogtevrees;
• VCA is een pré; 
• Ervaring met het monteren van trappen, hekwerken, etc.

pré; 
• Niet in de kost (vertrek tussen 5.00 uur/ 7.00 uur en terug

tussen 17.00 uur/ 18.00 uur). 

Bij gebleken geschiktheid contract bij de opdrachtgever!

JUNIOR CONSTRUCTIEBANKWERKER/
LASSER TIG M/V

Achterhoek – full time – vacaturenummer; VJK00564

Werkzaamheden
Van tekening samenstellen van diverse, voornamelijk RVS,
machinedelen. 

Functie eisen
• (Afgeronde) metaal opleiding;
• Goede ervaring met het TIG lasproces;
• Werken van tekening.

Bij gebleken geschiktheid contract bij de opdrachtgever!

MONTAGEMEDEWERKER METAALWAREN M/V
Achterhoek - full time - vacaturenummer; VVN00468

Werkzaamheden
Van tekening kunnen werken en samenstellen van metaaldelen
voor machines in de voedingsmiddelen industrie. Werklokatie
is Zutphen.

Functie eisen
• VMBO/LTS niveau in metaal of motorvoertuigenrichting; 
• ervaring met het afmonteren van metaalproducten; 

Kortom we zoeken een handige vent die van aanpakken houdt!
Bij gebleken geschiktheid vast contract bij de opdrachtgever! 

(ERVAREN) SAMENSTELLERS M/V 
Achterhoek – full time - vacaturenummer; VJK0005

Onze opdrachtgever is een toonaangevende producent van
machines ten behoeve van de procesindustrie. Het bedrijf le-
vert wereldwijd unieke installaties. Door toenemende order-
stroom zijn er per direct vacatures ontstaan voor meerdere
vakkrachten vanaf week 29. 

Werkzaamheden
U werkt op de constructie afdeling waar u geheel zelfstandig
van tekening (complexe) machines samenstelt. 

Functie eisen
• U beheerst het MIG/MAG en/of TIG lasproces goed;
• U kunt zelfstandig van tekening werken. 
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METAALPRODUCTIE 
MEDEWERKER M/V
Omgeving Doetinchem – vaste baan – vacaturenum-
mer; VIW0013

Onze opdrachtgever is een toonaangevende producent
van machines ten behoeve van de procesindustrie. Het
bedrijf levert wereldwijd unieke installaties. Door toene-
mende orderdruk is hier per direkt een vacature ont-
staan voor een gemotiveerde nieuwe collega die in
staat moet zijn om kwaliteitsbewust deel te nemen aan
het gemotiveerde productie-team.

Werkzaamheden:
In deze functie werkt u op een metaal-productieafdeling
als all-round medewerker metaal. U bedient o.a. hy-
draulische persen en -stanzen.

Functie eisen:
• Van tekening kunnen lezen en werken;
• Het kunnen instellen van hydraulische- en/of excen-

terpersen is een pré;
• Het kunnen bedienen van diverse eenvoudige metaal-

machines.

WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Volg nu de opleiding MBO beveiliger 2 bij
Bronckhorst Opleidingscentrum. Mogelijkheid
om wekelijks in stromen en diverse stageplaatsen. 

Info:
www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104

WERKEN IN DE BEVEILIGING? 

Globe Security is op zoek naar:
• Beveiligers
• Evenementenbeveiligers
• Horecaportiers

Geen diploma? Globe Security biedt in samenwerking
met Bronckhorst Opleidingscentrum diverse mogelijk-
heden aan. Info: www.globesecurity.nl of 0314-621443.

In onze Bistro de Rotonde te Vorden zijn wij op
zoek naar een 

ALLROUND GASTHEER of GASTVROUW
(parttime of fulltime)

Wij bieden je een afwisselende baan in hore-
ca en catering, prettige werksfeer met vaste
roosters en goede arbeidsvoorwaarden én
doorgroei mogelijkheden.

Ben jij iemand die het leuk vind zijn of haar
gasten te verwennen en wil je meer weten
over de inhoud van deze vacature? 

Dan kunt u contact opnemen met Wendie
Vrieler per telefoon 0575-551519 of per e-mail
bistroderotonde@fiberworld.nl 

Bistro de Rotonde
Kerkstraat 3
7251 BC Vorden
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