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Pret in de grootste 
zandbak van Vorden

Vorden - De werkzaamheden in het centrum van Vorden zorgen 
voor overlast, maar sommige kinderen vinden het juist geweldig dat 
hun dorp een gigantische zandbak rijker is. Een lezer van Contact 
stuurde deze vrolijke foto naar de redactie.Gerrit, vrijwilliger aldaar en de an-

dere drie Vrienden van het Hospice 
doen respectievelijk voor de vierde en 
vijfde keer aan dit wandelevenement 
mee.

Zij overhandigden op de laatste dag 
een cheque ter waarde van 2800 euro 
aan de voorzitter van het Hospice, 
Luc Jonker. Dit bedrag dient ter aan-
vulling van het gastenfonds.

Vordenaren wandelen 
2800 euro bijeen voor 
Hospice Zutphen

Vorden - Tijdens de 4Daagse van Barchem werd vrijdag 5 juli onder 
andere de Wildenborch aangedaan. Op dit voor Manje Rigterrink, 
Catry Rossel, Rien Baauw en Gerrit Vlogman bekende terrein werd 
een tussenstand op gemaakt van de sponsoractie voor het Hospice in 
Zutphen.

Het zal niemand ontgaan zijn, ten 
bate van het centrum plan heeft men 

de kern van Vorden tijdelijk getrans-
formeerd tot één grote bouwput. De
uitvoerder van de werkzaamheden
doet zijn uiterste best de overlast tot
een minimum te beperken, echter
de bereikbaarheid van vele winkels 
en horeca is sinds het begin de werk-
zaamheden behoorlijk verslechterd. 

Het aantal puzzelspeurtochten
in Vorden, door winkels uitgezet
groeit met de dag. De winkeliers
aan de Dorpsstraat zien dit met lede
ogen aan; de klinkers liggen hier nu
nog keurig in het zand, maar vanaf
september zitten wij in het zelfde
schuitje. 

Welke maatregelen moeten getrof-
fen worden, om de klanten straks
veilig en comfortabel door het tijde-
lijke duinlandschap van de Dorps-
straat te loodsen? “Daarom roepen
wij uw hulp in, wie kan ons helpen,
wie wijst ons de weg?”

Zet uw idee of oplossing op papier en
deponeer deze in de daarvoor bestem-
de bus in één van de volgende winkels:
Top 1 Toys Sueters, Bloemsierkunst
Halfman, Bakker Joop, Salon Mari-
anne, Mitra Slijterij Sander Pardijs en
Foto Willemien. Insturen kan zolang
de werkzaamheden duren.

De beste en meest originele ideeën
zullen worden beloond met een leu-
ke, lekkere en fotogenieke prijs voor
onder de kerstboom. Samengesteld
door bovenstaande winkeliers.

Winkeliers Dorpsstraat zoeken hulp

‘Wie wijst ons de weg?’

Vorden - “Hoe maken we ieder-
een duidelijk, dat wij aan de 
Dorpsstraat, ook straks tijdens 
de werkzaamheden, ondanks de 
zandbak voor de deur, prima be-
reikbaar zullen zijn. Zonder onze 
klanten zand in de ogen te strooi-
en?” Dat vragen de winkeliers in 
deze straat zich af. Om daar een 
antwoord op te vinden, schake-
len zij de hulp van de klanten in.

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

DE MODEHAL
IS EN BLIJFT KOOPJESHAL!

    

KERKHOFLAAN 3c VORDEN

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

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

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

DIT WEEKEND:
3 halen, 2 betalen
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Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
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Uitgave: Weevers Grafimedia
Telefoon: (0575)  55 10 10
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden 

E-mail Redactie:
info@contact.nl
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advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren advertenties/redactie:
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 
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www.contact.nl
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@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact
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Correspondent:
Ab en Dinie Velhorst
E-mail: noord@contact.nl

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws 
op www.contact.nl
Daar vindt u ook de  volledige 
inhoud van deze krant  en het 
 openbare archief.
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Afslanken zonder roofbouw. 
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Dagmenu’s 10 t/m 16 juli
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 10 juli 
Champignonsoep / Huisgemaakte gehaktbal met aardappelpuree 
en rode kool
Donderdag 11 juli 
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelkroketten 
en groente / Bavaroise met slagroom
Vrijdag 12 juli 
Lenteuisoep / Kabeljauwfilet met mosterdsaus, aardappelen en 
groente
Zaterdag 13 juli (alleen afhalen / bezorgen) 
Italiaanse cordon bleu met aardappelen en rauwkostsalade /  
IJs met slagroom
Maandag 15 juli 
Runderbouillon met flensjes / Wokki wokki van kipfilet met rijst 
en rauwkostsalade
Dinsdag 16 juli 
Wiener schnitzel met frites en rauwkostsalade / IJs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Verse kalfssaucijzen

4de gratis

SPECIAL

Oosterse varkensfilet met 
aubergine

100 gram 185

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslager beenham

GRATIS 100 gram beenhamsalade

KEURSLAGERKOOPJE

Cordon Bleu

3 stuks 595

MAALTIJDIDEE

gebraden
Kippenpoten

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

Mooie Griekse kersen 500 gram 1,99
(ook weer volop Hollandse kersen verkrijgbaar)

Heerlijke galia of cantaloupe meloenen
2 voor 1,50 1 voor 1,00
Nieuw gekweekt!
de Intense tomaat 500 gram 1,49
Huisgemaakte kipschotel met rijst en 
een bakje rauwkost naar keuze p.p 6,98
Onze winkel is weer met de auto bereikbaar via 

Het Jebbink en de Molenweg.

Aanbiedingen geldig t/m maandag 15 juli.
Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 

25% korting 
op B&C
raamdecoratie
DECO HOME HARMSEN
ZELHEMSEWEG 21 
7255 PS HENGELO GLD
0575-464000

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

Alleen op afspraak.

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

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

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

tegenover de huisartsenpost.

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

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

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

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

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

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

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

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

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

19.30 uur.

Tandarts
13 - 14 juli G.M. Wolsink, Laren (0573) 40 21 24.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

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

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

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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

 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen 

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

Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 

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

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

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

of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt u buiten 

kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet wachten, bel 

dan het calamiteitennummer voor spoed eisende gevallen van de 

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

Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 

buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 

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

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

Zutphen - Eerbeek.

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

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

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

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

www.dierenkliniek-zutphen.nl

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

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

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

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

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

jeugdgezondheidszorg.

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

of (06) 22 92 96 30.

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

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

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

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

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

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

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

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

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

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

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

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. bel-

len of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dietetiek, 

maaltijdservice, personenalarmering en hulpmiddelen. 

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

www.sensire.nl / info@sensire.nl

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

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

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

www.thuiszorggrootgelre.nl

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

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

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten 

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

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

Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

27 35 53 82. www.podi.nl

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

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

KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in 

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

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

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

9.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-16.00 uur.

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

richte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het 

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

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

verzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts niet 

nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 14 juli 10.00 uur, ds. M. de Vries-Schot.

Zondag 14 juli 10.00 uur, Dienst in de kapel Wildenborch, mw. P. 

Kramer, Laren.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 juli 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg.

Zondag 14 juli 10.00 uur, Dienst in de kapel Wildenborch, mw. P. 

Kramer, Laren.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 14 juli 10.00 uur, dhr. Dijkman, Vorden.

R.K. kerk Vorden
Zondag 14 juli 9.30 uur, Woord- en communieviering, werkgroep.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 juli 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, m.m.v. 

Koorleden.

Zondag 14 juli geen viering.

Weekenddiensten



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

familieberichten
online opgeven:

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

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Zo lief, zo klein, zo van ons, zo helemaal jij!
Hoera, Diede heeft er een broertje bij!

Cas
is geboren op 21 juni 2013.

De trotse ouders zijn
Erik en Sabine van de Kamp

De Boonk 41
7251 BT Vorden
Bel, kom en bewonder! 0575 470916

De wereld is er voor jou
en met jou een stukje mooier

Trots en dolgelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochter

Sofia
Carlijn Stientje

25 juni 2013

Wouter en Linda Verbeek

Insulindelaan 60
7251 EK Vorden

4atHome
Aannemersbedrijf Bargeman Vorden B.V.
Althea Products
Ambiance Evenementen B.V.
Ami Kappers Vorden
André Snellink Groenten en Fruit
ARBO-ABC
ATO Agro
Autobedrijf Groot Jebbink
Autowascentrum David
Aviko
Bakkerij Lurvink
Barendsen Vorden B.V.
Bernard Wunderink
Bertus Waarle
Bloemendaal & Wiegerinck Accountants
Bloemsierkunst Halfman/Fleurop
Bouwbedrijf Geers B.V.
Bouwbedrijf Jos Schröer
Bouwbedrijf Schot B.V.
Bouwbedrijf van Zeeburg
Bouwkeur Groep
Brasserie Lettink
Bronckhorst Zonwering
Bruna
Buro ASV
C1000 Grotenhuys
Café Restaurant De Herberg
Classic en Ko
Da Vinci for Hair
De Covik
De Vale Weide
De Weule
De Witte Smid
DP & S
Dutch PC Electronics
Echte bakker van Asselt
Ecotrans B.V.
Euro Planit BV
Eykelenkamp B.V.
F.Huusken & Zn.
Fa. A. Beeftink en Zn.

Loon- en grondverzetbedrijf
Familie Hulshof
Fashion Corner
Fietsspecialist Profile Bleumink
Giesen Schoenmode en -reparatie
Grolsch

Haarstudio Marloes
H.E.Enzerink B.V.
Hans Kup/ V.H.O.
Helmink Wonen & Meubelen
Het Kacheltje
Het Nederlandse Rode Kruis
Hoveniers- en bestratingsbedrijf J.Bleumink
Huntink Kunststoffen
IJssalon Lekker/IJsbuffet Kerkepad
Jan Holtrigter
Keurslagerij Vlogman
Klein Brinke Taxibedrijf
Klussenbedrijf Theo Schotsman
Lensink MRB Kunststof Kozijnen
LMB Vorden B.V.
M&F Ruizendaal Visspecialist
Marktlink Fusies & Overnames B.V.
Mayckel Reintjes Financieel Advies
Meubel Design Vorden
Meubelmakerij ‘De Bovenste Plank’
Oranjewoud Realisatie B.V.
Party Service Achterhoek
Pensioen Perspectief
Peter  Hondebrink Food
Piek Zweverink Hoveniers
Plaza Leesten
Reinier en Leonie’s

Groente en Fruit & Traiteur
Rietdekkersbedrijf E. Otten
Rob Schmitz Fotografie
Schildersbedrijf Boerstoel B.V.
Siemerink Opticien Juwelier
Smederij Oldenhave BV
Tandprothetische praktijk J. Riefel
Timmerbedrijf J.A.H. Schotman
Top1 Toys Sueters
Van de Poll Metaalrecycling
Van Donkelaar Logistics
Vishandel M&F van de Groep
Visser Mode 
Weulen Kranenbarg Tuin & Erf B.V.
Wijnhandel Smit
Wilma’s Hairstyling
Wiltink Installatie B.V.
Winkels Installatie Techniek Vorden B.V.
Wolbrink Nederland B.V.
Wok Maxis
Zuurveld / Roelvink Tegelwerken

Stichting Evenementen Vorden bedankt alle onderstaande 
sponsoren voor het welslagen van Booming Vorden!

De Scad-Dive werd mede mogelijk gemaakt door LubronGroep en Westrik Groep.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen 
van het overlijden van onze voorzitter

Wim Jansen

Gedurende vele jaren heeft hij zijn krachten gegeven 
aan onze vereniging. 

Wim was lid vanaf 1981, vanaf 2002 was hij onze 
voorzitter. Zijn gedrevenheid en inzet zullen wij missen.

Wij wensen zijn vrouw Ermy, de kinderen en klein-
kinderen veel sterkte toe.

                EHBO Vorden

We zijn verdrietig om het overlijden van

Marije Gudde

oud-leerling van onze school en dochter van onze 
directeur.

We wensen Wim, Toke, Wouter, Michiel, Anne, 
Saskia en overige familieleden en vrienden veel 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Leerlingen, ouders en personeel
van basisschool De Kraanvogel,
Kranenburg/Vorden

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Hans en Dianne
Looman

25 jaar getrouwd.

Wilt U ons hiermee feliciteren, dan bent U van

harte welkom op onze receptie van

14.00-16.00 uur in zaal "De Radstake"

Twenteroute 8 te Varsseveld.

"Wentink"

Hogeveldweg 4

7021-MS Zelhem

Op zondag 14  juli 2013 zijn wij,



GEZOCHT

TE KOOP

GEVRAAGD

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

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

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

in de periode t/m 27 september 2013

GRATIS thuis te laten bezorgen

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

tengebied van Vorden

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

18.00 uur thuis bezorgd, mits voorradig.

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

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

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

ling in de periode t/m 27 september 2013

GRATIS thuis te laten bezorgen

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

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

12.00 uur thuis bezorgd, mits voorradig.

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

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

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

GRATIS thuis te laten bezorgen

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

en het buitengebied van Vorden.

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

in huis.

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

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Te koop  23 ha Triticale stro

oogst 2013 los van het land.

Tevens te koop gevraagd

(dors)mais. tel. 0621477929 / 

0651370022.

Er is weer WOLINZAMELING

op zaterdag 20 juli van  9. 30

tot 11.30 bij de Fam.Kappert

aan de Lage Lochemseweg 5 te

Warnsveld.

Wolhandel Wolf

Tel: 0610262418

Gezocht 5-8 ha. te pachten

biologische (of omschakelen)

weidegrond, tel: 0575 559280

Gezocht: Iemand die in de

avonduren mij gitaar wil leren

spelen voor een kleine

vergoeding. Interesse? Bel.

0642351234

Marieke & Sander

16-05-13   11:15

Gaan trouwen!

Op woensdag 31 oktober 

om 15.00 uur in het 

Gemeentehuis van Zutphen.

Daarna vanaf 16.00 uur 

is de receptie in hotel 

“De Nieuwe” 

Nieuwstad 57 te Zutphen.

Aansluitend zal het feest 

beginnen rond 20.00 uur.

Meer informatie zal 

snle volgen via  onze 

ceremoniemeester.

Liefs Marieke de Klein & 

Sander de Groot

16-05-13   11:15

STIAAn
15-01-13   09:53

ANTOny  MaRTEnBaSTIAAn
Zaterdag 20 april 2013 om 04:09 uur 

is onze prachtige zoon geboren.

Hij weegt 4080 gram en is 50 cm lang.

Moeder en zoon maken het uitstekend!

Gezellig als je langskomt, na een telefoontje.

15-01-13   09:53

16-05-13   11:16

21-12-12   09:1

Zaterdag 30 maart 2013 gaan wij

Om 14.00 uur is de ceremonie op het gemee

Het feest zal zijn in “de Weeve” aan de Nieu

van af 20.00 uur

Annelies de Wit & Dan

Berkelkade 10

7202 KA Zutphen

Tel. 0575 585 58

Ceremoniemeester: Pieter de Wit - pieter_dewit

Ik
 oo
k van jou.....

Op 26 januari 2013 zijn wij Paul en Martine, 

25 jaar getrouwd!

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

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

tegemoet komt.

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

voor 20 januari a.s. af.

Paul & Martine

Slotsteeg 948

9130 LP Te Verweg

06 - 12365489

14-11-12

Uitnodiging

14-11-12   16

Happycards.nl is onderdeel van Weevers Grafi media

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

Te koop: nieuwe aardappelen,

eigen teelt Frieslander en Do-

nald.

Rode, witte, savooie, spruit,

spits, bloem en boerenkool-

planten, sla, andijvie, peterse-

lie en selderijplanten.

Vanaf 15 juli preiplanten. Verse

groenten van het land: bloem-

kool, spitskool, sla, andijvie,

bieten en peulen. 

André Snellink, Bekmansdijk

4, Vorden. Tel. 0575-55 68 76

of 06-38 40 87 74

Guldenzegels 1977/2001 on-

geldig per 1-11-2013. Fil.ver. 

koop nu nog deze psotfrisse

zegels in. Tel.0313 475774.

25% korting 
op B&C
raamdecoratie
DECO HOME HARMSEN
ZELHEMSEWEG 21 
7255 PS HENGELO GLD
0575-464000Gezocht: Dames- en herenfiet-

sen, geen kinderfietsen. Gratis

ophalen. 06 45193247.

Te koop: Balen kuilvoer 2

de snee. Prima kwaliteit. 

Tel.0651946908.J.Gosselink.

Toldijk.

Dat er niet meer aan de grens gecon-
troleerd wordt binnen de Europese Unie, 
betekent niet dat er voor het meenemen 
van huisdieren geen regels meer gelden. 
In de meeste landen bestaan er nog voor-
schriften, zoals het verplicht vaccineren 
tegen rabiës (hondsdolheid). Niet alleen de 
douane, maar ook de campinghouder, hote-
lier of een agent op straat kan vragen aan 
te tonen of het huisdier aan de invoereisen 
voldoet. Die regels zijn er niet zomaar. Ze 
dienen een belangrijk doel: de bescherming 
van de gezondheid van dier en mens. Ver 
van huis komt het dier immers in aanraking 
met allerlei insecten, parasieten en ziekte-
verwekkers, waartegen het geen natuur-
lijke weerstand heeft opgebouwd. Deze 
kunnen niet alleen de gezondheid van het 
huisdier bedreigen, maar ook dat van de 
mens. Verplichte vaccinaties tegen honds-
dolheid (rabiës) en gezondheidscontroles 

vooraf helpen dit risico te beperken. Voor 
het huisdier start de vakantie dan ook met 
een uitstapje naar de dierenartsenpraktijk. 
Vraag gerust vrijblijvend informatie op over 
welke parasieten uw huisdier tegen kan 
komen op de betreffende vakantiebestem-
ming en welke maatregelen u hiertegen 
kunt nemen. Zo kan uw huisdier straks 
veilig mee op reis! 

Niet alleen in het buitenland maar ook 
in Nederland kan de temperatuur hoog 
oplopen. Honden en katten hebben alleen 
zweetklieren in de voetzolen en kunnen 
niet, zoals mensen, over het hele lichaam 
zweten. Hierdoor raken zij de warmte  
moeilijk kwijt en treedt oververhitting 
sneller op dan baasjes vaak doorhebben. 

komt adviseren wij dan ook geen grote 
inspanning van het huisdier te vragen. 

Al wil het dier misschien nog zo graag 
spelen en wandelen. Ook is het belangrijk 
dat het huisdier voldoende vers drinkwater 
heeft en altijd een schaduwrijke plaats kan 
opzoeken. Voor meer tips kijk op onze web-
site www.degraafschapdierenartsen.nl

Per 1 juli nieuwe locatie geopend aan de 
Nieuweweg 46B te Doetinchem. 

Ook voor het vaccineren van uw huisdier 
kunt u nu op afspraak op zaterdag terecht 

in Vorden!

Hondsdolheid vastgesteld in Spanje

Voor meer informatie kijk op
www.degraafschapdierenartsen.nl

Gezelschapsdieren
0575-587888

Landbouwhuisdieren 
0575-587877

Paard
0575-587870

-



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

Rond de 1000 deelnemers uit de re-
gio, met pony’s op de zaterdag en 
paarden op de zondag, kwamen naar 
het wedstrijdterrein van de familie 
Winkel aan de J.F. Oltmansstraat in 
Steenderen. Zij kwamen uit in hun 
klassen, zowel in dressuur als sprin-
gen. Er werd sportief maar wel voor 
de winst gestreden. Ook voor de toe-
schouwers was het een mooi schouw-
spel, ze kwamen dan ook in groten 
getale naar het mooi gelegen terrein.

De organisatie kan terugkijken op 
een zeer sportief geslaagd evene-
ment. Dit is mede mogelijk gemaakt 
door sponsoren en de onmisbare vele 
vrijwilligers. De uitslagen van deze 
wedstrijddagen zijn te vinden op 
www.startlijsten.nl

Zonnige dagen tijdens 
Concours Hippique Steenderen

Steenderen - Zaterdag 6 en zondag 7 juli namen vele paardensportlief-
hebbers deel aan het tweedaagse Concours Hippique georganiseerd 
door Paarden Sport vereniging De Zevensteen. Het was de laatste selec-
tieronde voor de Kring de Oude IJssel. Met prima zonnig weer konden 
de wedstrijden worden verreden.

Impressie van de ponywedstrijden tijdens de Concours Hippique in Steenderen.

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN
Geen deelname aan een vlucht deze 
week.

PV DE KOERIER ZELHEM
De duiven van PV De Koerier werden 
gelost in CHALONS EN CHAMPAGNE 
om 09.45 uur. Met een voorsprong 
van maar liefst 12 minuten pakte 
Henk Wassink het goud op de laat-
ste midfondvlucht van het jaar. Deze 
topprestatie is niet alleen goed voor 
de 1e prijs, maar zelfs goed voor het 
kampioenschap! Uitslag: H. Wassink 
(11/20) 1 2 5 7 9 11 14 17 18 33 41, A. 
Kamperman (9/16) 3 6 10 12 20 23 24 
29 30, Gerrie Niesink (3/10) 4 31 34, J. 
Wassink (1/12) 8, J. Berendsen (2/16) 
13 40, Mathilde Velthorst (2/10) 15 37, 
Comb. Menkhorst (2/9) 16 39, S. Gem-
mink (2/6) 19 25, W. Wisselink (1/5) 
21, M. Burghout (2/4) 22 36, J. Reind-
sen (3/12) 26 28 38, F. Meijerman (2/7) 
27 32, Nick Chevalking (1/8) 35.

PV VORDEN
Pfff dat was wel weer een weekend 
voor de leden van P.V.Vorden. Men 
had de mogelijkheid om op vier 

vluchten deel te nemen: Charlons en 
Champagne, Chateauroux, Cahors en 
Barcelona, met afstanden tussen de 
375 km tot 1240 km, dus een ieder 
kon aan zijn trekken komen. Voor 
het progamma voor Vorden telden 
de twee kortste afstanden, met dit 
zomerse weer toch een hele opgave 
voor de gevleugelde vrienden. CHAR-
LON EN CHAMPAGNE was de laatst 
tellende midfondvlucht, dit werd 
een prooi voor A. Eykelkamp, maar 
dit zou niet kunnen verhinderen dat 
M.Tiemessen aan de haal ging met 
het kampioenschap, van harte. Uit-
slag: Ashley Eykelkamp (6/10) 1 5 8 9 
18 20, Marc Tiemessen (4/8) 2 3 7 14, 
Comb. J. Meijer&Zoon (7/35) 4 13 15 
17 21 22 26, H.J Stokkink (5/10) 6 10 
24 27 28, D.J. Gotink (2/10) 11 16, T.J. 
Berentsen (1/7) 12, R. de Beus (2/7) 19 
23, W.J.S. Verbeek (1/13) 25.

Toen van deze vlucht de rook was op 
getrokken, konden de stoelen wor-
den klaargezet voor nationaal CHA-
TEAUROUX met een afstand van 675 
km. Gelost om 07.15 uur viel bij de 
Combinatie J.Meijer en Zoon als uit 
het niets om 18.01 uur hun favoriet 

moe gestreden op de klep. Het was 
na bijna 11 uur vliegen toch een hele 
klus geweest, maar de heren waren 
wel blij verrast. Uitslag: Comb. J. 
Meijer&Zoon (2/2) 1 10, R. de Beus 
(2/4) 2 8, Marc Tiemessen (2/5) 3 4, 
H.B.M. Hoksbergen (4/15) 5 6 11 12, E. 
Bruinsma (1/6) 7, Ashley Eykelkamp 
(1/9) 9. Ook pakten de heren Meijer 
en Zoon een paar vroege duiven op 
CAHORS, een afstand van 971 km. En 
op BARCELONA viel hun 1e op zon-
dag morgen na 1240 km te hebben 
afgelegd. Hulde.

PV STEEDS SNELLER 
HENGELO GLD.
Hierbij twee uitslagen van PV Steeds 
Sneller. De Eendaagse vanuit CHA-
TEAUROUX, een taaie ... Zaterdag 6 
juli werden 24 duiven van 5 deelne-
mers gelost om 07.15 uur met oost-
noordoosten wind kracht 3. Uitslag: 
A.H.J. Peters (3/7) 1 2 5, G. Duitshof 
(2/4) 3 6, R. Koers (1/9) 4.

Eveneens zaterdag 6 juli deden 96 
duiven: van 10 deelnemers mee aan 
de midfondvlucht vanuit CHALONS 
EN CHAMPAGNE. De duiven werden 
gelost om 09.45 uur met oostnoord-
oosten wind kracht 3. Uitslag: L Te 
Stroet (7/14) 1 2 3 4 5 8 16, G. Kempers 
(8/22) 6 12 13 14 15 17 19 20, C. Te 
Stroet (5/17) 7 9 18 21 24, G. Duitshof 
(2/9) 10 22, R. Koers (2/6) 11 23.

Duivenberichten 6 juli 2013
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronckhorst: PV De IJsselbode uit Steenderen, 
PV De Koerier uit Zelhem, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo 
Gld. Zaterdag 6 juli werd gevlogen vanuitChateauroux en Chalons en 
Champagne.

Circa 35 jaar geleden startte eige-
naar Jan Besseling met zijn tim-
merfabriek in Vierakker. Een aantal 
jaren later heeft hij de toentertijd 
20-jarige Henk in 1983 aangenomen. 
Naast het timmerwerk verrichte 
Henk in het begin allerlei hand- en 
spandiensten. In de afgelopen 30 
jaar heeft Henk zich gespecialiseerd 
in het vervaardigen van schuifpui-
en, dakkapellen, kozijnen, ramen 

en deuren. Geen dakkapel is hem te
groot, geen binnenkozijn is hem te
veel. Wanneer een grote portie bin-
nenkozijnen of ramen geproduceerd
moet worden, gunt hij zichzelf bijna
geen tijd om koffie te drinken. Bijna
nooit ziek en klaar staan als je hem
nodig hebt. 30 jaar een waardevolle
medewerker voor het bedrijf. Daar
moest even een taartje op gegeten 
worden.

Timmerfabriek Besseling 
zet jubilaris in het zonnetje

Vierakker - Afgelopen donderdag was Henk Langeler 30 jaar in dienst
bij Timmerfabriek Besseling te Vierakker. Henk komt oorspronkelijk
uit Hengelo Gld, maar woont sinds jaren samen met zijn vrouw Jenny
in Zelhem. Iedere werkdag rijdt hij trouw richting Vierakker, waar 
hij samen met een aantal collega’s het machinale timmerwerk voor
zijn rekening neemt. In de loop der jaren heeft hij heel wat kozijnen,
ramen, deuren en trappen mogen maken.

Medewerking wordt verleend door 
de artiesten Ellen Pieterse en Eric van 

Grootel. De Staringavonden beginnen
25 en 26 juli om 19.30 uur in de Wil-
denborchse Kapel, Kapelweg 1. De
zaal is open om 19.00 uur.
Kaarten in voorverkoop bij VVV, 
Kerkstraat 1b, Vorden (vanaf woens-
dag 10 juli). Bij de VVV gereser-
veerde kaarten blijven tot 19.15 uur
aan de zaal beschikbaar, hierna kan
er geen aanspraak meer op worden
gemaakt.’s Avonds aan de zaal zijn
kaarten te koop zolang de voorraad
strekt. Volwassenen betalen 8,50 eu-
ro en kinderen tot 12 jaar 5 euro. Per
avond zijn vanwege het programma
maximaal 90 plaatsen beschikbaar.
Dus is het wenselijk op tijd te reser-
veren.

Staringavonden Wildenborch 
op 25 en 26 juli
Vorden - De Staringavonden 
staan in het teken van A.C.W. 
Staring (1767 – 1840) en het land-
goed waar hij woonde, kasteel 
De Wildenborch met zijn prach-
tige tuinen. In 2012 is begonnen 
met een andere invulling van de 
avonden en werken er ook twee 
bekende artiesten mee aan het 
programma. Staring was een zeer 
veelzijdig man, veel meer dan al-
leen dichter, daarom is besloten 
de Staringavonden ook een the-
ma mee te geven. In 2013 is dat 
‘Staring als landman’.

Fietsvierdaagse Jong Gelre 
Vorden-Warnsveld
Vorden - Aan de fietsvierdaagse die Jong Gelre Vorden-Warnsveld 
vorige week voor de 35ste keer organiseerde werd door circa 90 
personen deelgenomen, die elke avond een route van 25 kilometer
kregen voorgeschoteld. De routes gingen richting van Eefde-Zutphen,
Barchem, Hengelo-Het Zelle en een rondje Vorden.

Uiteindelijk na 2,5 uur vissen ging 
Michiel van Gijtenbeek met 1 zeelt 
van 2540 gram met de zege aan de 

haal. Een nipte overwinning, want 
Jan Eggink wist in het eindsignaal 
nog een brasem van 2500 gram te 
vangen.

De uitslag:
1. M. van Gijtenbeek - 2540 gram
2. J. Eggink 2500 gram
3. R. Golstein 1720 gram

De volgende wedstrijd is op 13 juli. 
Verzamelen om 13.00 uur op het 
marktplein.

Veel deelnemers onderlinge 
seniorenwedstrijd De Snoekbaars
Vorden - Op woensdagavond 3 
juli leek het wel een uitverkocht 
huis bij de onderlinge senioren-
wedstrijd van De Snoekbaars. 
Maar liefst 17 vissers gingen de 
strijd met elkaar aan. Volgens 
secretaris Marcel Dekkers is dat 
aantal de laatste jaren niet zo 
groot geweest.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL



Barbecuen wordt nooit meer hetzelfde! 
Het wordt helemaal een feest met het 
vlees van Keurslager Vlogman. Alleen 
het beste van het beste komt in vitrines 
van de Keurslagerij en bij u op de barbe-
cue. De Vordense Keurslager stelt vijftien 
rijkelijk gevulde barbecue-pakketten ter 
beschikking.

Zaterdag 13 juli is part-day bij Tanksta-
tion De Weule. De hele middag is er van 
alles te beleven. Kom beslist even langs, 
want Keurslager Vlogman presenteert 
zijn specialiteiten, vers vanaf de barbe-
cue. Natuurlijk is er ook aan de kinderen 
gedacht. Buunk Vermaak uit Vorden 
zorgt voor speciale attracties. Er staat 
een megagroot springkussen en een nos-
talgische zweefmolen.

TANKSTATION DE WEULE
Tankstation De Weule is hét adres voor 
al uw brandstoffen. Ook bij het barbe-
cuen biedt De Weule de helpende hand. 
Wist u dat wij kleine en grote gasflessen 
verhuren. Ideaal voor in de caravan en 
om te barbecuen. U barbecuet liever op 
houtskool? Ook dan bent u bij ons, aan 

de Enkweg, aan het goede adres. Met
zakken houtskool en aanmaakblokjes
van De Weule kan uw barbecuefeest niet
meer stuk!

KEURSLAGERIJ VLOGMAN
Keurslagerij Vlogman is al 30 jaar dé
Keurslager van Vorden. Wij leveren 
naast het barbeque vlees ook een ruim 
assortiment aan andere producten.
Niet alleen vlees en vleeswaren maar, 
ook maaltijden hebben wij in ons as-
sortiment. Heeft u vragen over vlees 
of bent u op zoek naar een kwalitatief 
hoogstaand stukje vlees loop dan eens
binnen bij Keurslagerij Vlogman aan de
Zutphenseweg in Vorden.

PRIJSUITREIKING
Heeft u uw actiecode op de site www.
lekkerbijdebbq.nl ingevuld en een prijs
gewonnen? Kom dan zaterdag 20 juli
naar de prijsuitreiking bij Tankstation
de Weule aan de Enkweg in Vorden.
De prijsuitreiking begint om 16:00 uur.
Graag tot ziens op onze prijsuitreiking!
Kijk voor meer informatie op:
www.lekkerbijdebbq.nl

8 t/m 13 juli

Win een barbecue of 
vleespakket
Tankstation De Weule en Keurslager Vlogman

Tankstation De Weule en Keurslager Vlogman hebben de zomer in de bol.
In de week van 8 tot en met 13 juli geven de Vordense ondernemers vijftien
barbecues en vijftien vleespakketten weg. Iedereen die in de actieweek 20
liter of meer tankt of voor tenminste 20 euro besteedt bij Keurslager Vlog-
man ontvangt een actiecode. Tik de code in op de site www.lekkerbijdebbq.
nl en ziet gelijk of je in de prijzen bent gevallen. De prijzenpot is goed ge-
vuld. Er zijn liefst vijftien barbecues van het topmerk Bonfire te winnen.

Bedrijven
Wij zijn een uitzendbureau 
in de bouwbranche en voor 
bouw gerelateerde bedrijven 
in de omgeving Zutphen. 

contact op met uitzendbureau 
Stezu.

Contactgegevens
Emailadres: 
info@uitzendbureaustezu.nl
Telefoonnr. 06-83250066

Werkzoekenden

inschrijven bij uitzendbureau Stezu!

Wij zijn o.a. opzoek naar 

stukadoors, maar ook hoveniers, 
stratenmakers etc. zijn welkom!

www.uitzendbureaustezu.nl 

Adres: Hekkehorst 12
7207 BN Zutphen 
Wilt u ons bezoeken? 
Maak dan eerst een afspraak.

Win een BBQ
of vleespakket

Tankstation De Weule en 
Keurslager Vlogman geven 

vijftien barbecues en vijftien 
vleespakketten weg.

Iedereen die in de actieweek 
van 8 t/m 13 juli

20 liter of meer tankt bij
De Weule of voor tenminste

20 euro besteedt bij 
Keurslager Vlogman

ontvangt een actiecode.
Tik de code in op

www.lekkeraandebbq.nl 

en win!

 Tankstation De Weule Vlogman, keurslager
 Enkweg 1a Zutphenseweg 16
 Vorden Vorden
 Tel. 0575-551811 Tel. 0575-551321



Gerrit Hoving werd geboren in 1984. 
Hij studeerde orgel aan het ArtEZ 
Conservatorium te Zwolle bij Theo 
Jellema. Tijdens zijn studie volgde hij 
interpretatielessen bij Eric Lebrun 
in Parijs, masterclasses bij Anders 
Johnsson (Zweden) en Edoardo Bel-
lotti (Italië). In 2007 werd hij tweede 
prijswinnaar op het Govert van Wijn 
concours te Maassluis. In datzelfde 
jaar behaalde Gerrit zijn bache-
lor- diploma orgel. Kerkmuziek stu-
deerde hij aan het conservatorium 
te Enschede bij de docenten Gijs van 
Schoonhoven (improvisatie) en Va-
lentijn Smit (koordirectie). Momen-
teel volgt Gerrit interpretatie- en 
improvisatielessen bij Toon Hagen te 
Zwolle. Gerrit is sinds oktober 2009 
organist van de Grote of Oude Cyri-
acuskerk te Dalfsen. Hij verleent re-

gelmatig zijn diensten als vaste con-
tinuospeler/begeleider bij ensembles
en koren. Tevens is hij werkzaam als
docent orgel aan de muziekschool op
Urk. De toegang vrij. Wel wordt ter
bestrijding van de onkosten een col-
lecte gehouden. Zie ook 
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Organist uit Zwolle 
tijdens Toeristenconcert in 
Vordense Dorpskerk
Vorden - Gerrit Hoving uit Zwolle 
neemt het Toeristenconcert op 
donderdag 11 juli voor zijn re-
kening. (Aanvang 15.30 uur). Hij 
heeft een zeer origineel program-
ma en speelt werken van Franz 
Xaver Murschhauser, Giovanni 
Paola Cima, Andrea Cima, Jo-
hann Sebastian Bach en Dietrich 
Buxtehude.

De leden van Harmonie hopen op 
mooi weer, de locatie is het gazon 
midden in het dorp (of wat daarvan 
over is). In samenwerking met De 

Rotonde zullen zitjes geplaatst wor-
den zodat een gezellige sfeer wordt 
gecreëerd voor een ongedwongen 
avondje muziek. Aan het programma 

werken het jeugdorkest, de majoret-
tes, de slagwerkgroep en het har-
monieorkest mee. Allen hebben een 
gevarieerd programma ingestudeerd. 
Mochten de weergoden onverhoopt 
niet meewerken, dan wordt uitgewe-
ken naar het Kulturhus. De aanvang 
is om 19.30 uur en de toegang is gra-
tis.

Zomeravondconcert Harmonie Vorden

Vorden - De Vordense muziekvereniging Harmonie Vorden.Vorden 
geeft donderdag 11 juli a.s. een zomeravondconcert. Dit concert werd 
in het verleden talloze jaren georganiseerd door Sursum Corda en is 
na de fusie opgenomen in het programma van Harmonie Vorden.

Bij minder geschikt weer in de kas-
teelzaal. Aanmelden is verplicht en 
kan via www.natuurmonumenten.nl 
of via telefoonnummer 035-6559955. 
De prijs voor leden van Natuurmonu-
menten is €10. Niet-leden betalen €15. 
Natuurmonumenten, beheerder van 
landgoed Hackfort, is gastheer van 
deze avond. Blazersensemble Aerofo-

nia begint het programma met wer-
ken van Mozart – als Serenade KV361 
- en Gounod – Petite Symphonie. Na 
de pauze treedt blazerkwartet Gran 
Partita (fluit, klarinet, bassethoorn 
en basklarinet) op. Uitvoeringen van 
Mozart, speciaal voor dit kwartet ge-
arrangeerd door Olivier Bruning. 
Zie ook www.natuurmonumenten.nl

Openluchtconcert bij 
kasteel Hackfort

Vorden - Zaterdag 13 juli wordt er op het podium in de kasteelvijver 
van Hackfort door Aerofonia en Gran Partita om 20.00 uur een 
Openluchtconcert gegeven. Zij spelen klassieke muziek van Mozart 
en Gounod.

Kwartet Gran Partita

Zo op het oog moet er toch heel wat 
water door de IJssel zijn gestroomd, 
alvorens deze unieke samenwer-
king een feit was. Het was toch im-
mers altijd zo, dat iedere horeca- on-
dernemer vooral bezig was met zijn 
eigen ‘toko’. Wendie Kniewallner 
samen met haar man Thomas, eige-
naar van Grand Bistro de Rotonde 
zegt daarover: ‘ Dat lijkt misschien 
voor de buitenstaander zo, maar we 
hebben wel meer dingen samen ge-
organiseerd. De laatste tijd komen 
we iedere week bij elkaar. Een aan-
tal Vordense bedrijven, waaronder 
de horeca, organiseert samen de fes-
tiviteiten op 7 en 8 september nabij 
kasteel Vorden. Die gesprekken ver-
lopen in een prettige sfeer.
Zo hebben de Rotonde en De Her-
berg ook al enkele keren gezamen-
lijk dingen op Koninginnedag en de 
Zomerfeesten georganiseerd. Een 
paar maanden geleden heb ik een 
balletje opgegooid of wij als horeca 
gezamenlijk iets konden doen op de 
vrijdagavond in de feestweek. Deze 
vrijdag is altijd een minder drukke 
avond. Hannie van De Herberg was 
gelijk enthousiast. Vervolgens ben 
ik ook met Liesbeth van Bakker 
gaan praten en met Rolien van De 
Slof. Deze besprekingen hebben er 
toe geleid dat wij tijdens de Zomer-
feesten gezamenlijk in een grote 
tent bij Bakker de live- bands zullen 
regelen. Op donderdagavond 18 juli 
Piano House, vrijdagavond 19 juli 
Trainband en op zaterdagavond 20 
juli de Perfect Showband. Er wordt 
door ons vieren één betaalmunt uit-
gegeven die uitsluitend tijdens deze 

Zomerfeesten gebruikt kan worden. 
Eventueel overgebleven munten 
kunnen direct worden ingewisseld. 
De munten die men eventueel van 
Koninginnedag en van vorig jaar 
tijdens de Zomerfeesten nog heeft 
overgehouden, kunnen uiteraard 
nog gewoon bij de eigen zaken als 
betaalmiddel gebruikt worden. 
(Dus niet in de grote feesttent! We 
hebben ook een paar bierbrouwe-
rijen uitgedaagd om met ons mee 
te doen. Jeroen van hotel Bakker 
en Volkert van De Herberg hebben 
hierover met succes besprekingen 
gevoerd. Welk merk bier er tijdens 
de Zomerfeesten getapt wordt blijft 
een verrassing. Het wordt in ieder 
geval een lekker koel biertje’, zo 
zegt Wendie geheimzinnig lachend.
Genoemde horeca bedrijven vullen 

daarnaast hun eigen programma 
in. Alleen geen afzonderlijke live- 
band. Tijdens de optredens in de 
feesttent is iedere avond één van 
de vier genoemde horeca- onder-
nemers aanwezig. Wendie: ‘Eerlijk 
is eerlijk, ik had van tevoren niet 
gedacht dat het allemaal zo harmo-
nieus zou verlopen. De bereidwillig-
heid van iedereen, prachtig toch’! 
De lusten en lasten worden door 
‘de vier’: Wendie/Thomas (De Ro-
tonde), Hanny/Volkert (De Herberg), 
Liesbeth/Jeroen (Bakker) en Rolien/
Hans (De Slof) gezamenlijk gedeeld. 
Wendie tot slot: ‘We zijn natuurlijk 
niet over één nacht ijs gegaan. We 
hebben vooraf in omliggende plaat-
sen onderzoek gedaan, hoe dit soort 
feesten elders samen worden geor-
ganiseerd’.

Tijdens Zomerfeesten

Vier horeca-ondernemers slaan 
handen ineen
Vorden - Het stond vorige week 
als iets ‘vanzelfsprekends’ in 
Contact: ‘Niet alleen de winkeliers, 
maar ook de horeca ondernemers 
slaan tijdens de Zomerfeesten 
de handen in één. De Slof, de 
Rotonde, De Herberg en hotel 
Bakker zorgen er gezamenlijk 
voor dat er in de feestweek elke 
avond één live- band optreedt.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen



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

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A.  Haenekleed
 B.  Verhaenekleden
 C.  Wied

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Het duo ‘Sarie en Henk’ uit Utrecht 
opende de avond met verschillende 
mooie songs uit de hedendaagse 
popscene. Opvallend was de vertol-
king door Sarie Heemskerk van ‘Dat 
ik je mis’ van de Nederlandstalige 
singer-songwriter Maaike Ouboter. 
Ingetogen gezongen en subtiel op gi-
taar begeleid door Henk Kelly. Aan-
sluitend waren daar zangeres Astrid 
Volckerick en gitarist Marcel Ver-
heugd met Braziliaanse bossanova 
in de puurste vorm. Doodstil en zeer 
aandachtig werd er geluisterd. Astrid 
en Marcel spelen nog niet zo lang sa-
men onder de naam Estrado do Sol, 
maar het klinkt alsof ze nooit anders 
gedaan hebben.
Na de pauze was het de beurt aan het 
trio Del Son: Anurakt Scheepers, Eric 
Wijngaarde en Ricardo Bekema met 

Oost-Cubaanse muziek in authen-
tieke vorm. Stilzitten was bijna niet 
mogelijk. Met name trok het spel op 
de tres-gitaar de aandacht. Het was 
een onvergetelijke ‘zonnige’ avond 
met hier en daar een melancholische 
klank, waarvan het publiek met volle 
teugen kon genieten.Zie ook www.
tom-vorden.nl. Aanstaande woens-

dag 10 juli de tweede Zomercarrou-
sel met Yentl Flavour (Jiddische en 
Ierse muziek), Rita Boshart met haar 
nieuwe programma ‘Schetsen’, de 
Nederlandstalige groep Bruusq en 
zanger Jaap Dirkse met begeleiding 
van Wolfram Reisiger op piano. Aan-
vang 20.00 uur. Reserveren kan via 
www.tom-vorden.nl

Volop Zon in TOM
Vorden - Afgelopen woensdag-
avond draaide de Zomercarrousel 
dit seizoen voor de eerste maal in 
Theater Onder de Molen te Vor-
den. Artiesten uit Utrecht, Zut-
phen en Amsterdam lieten ach-
tereenvolgens de zon schijnen. 
Moderne popsongs, Braziliaanse 
bossanova en Cubaanse muziek 
gaven deze avond kleur.

Trio del Sol

Beukendedrums, een scheurend 
Hammond orgel... Rock ‘n Roll zon-
der gitaren... Onmogelijk? The Big 
Bang Theory is het levende bewijs 
dat het kan! Met slechts twee instru-
menten, creëert de band een muur 
van geluid, waarin het publiek wordt 
meegenomen op een reis door muzi-
kale landschappen die soms psyche-
delisch, donker en melancholisch 
zijn, maar die om kunnen slaan naar 
swingende Rock ’n Roll op een ma-
nier zoals je nog nooit gehoord hebt.
Na de oprichting in 2010 was de band 
al snel klaar om de Hammondrock 
naar buiten te brengen. Inmiddels 
stonden ze op de planken van Wil-

lemeen Arnhem,The Move Arnhem, 
013 Tilburg, Atak Enschede, Metro-
pool Hengeloen Drufabriek Ulft. Met 
een verse EP op zak is The Big Bang 
Theory klaar om er weer vol gas te-
gen aan te gaan. U kunt wekelijks de 
uitzendingen van live@ideaal.org in 
‘de Mallemolen’ bijwonen (er wordt 
geen entreegeld gevraagd) of beluiste-
ren via Radio Ideaal en de livestream 
website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het 
programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

The Big Bang Theory bij 
LIVE@IDEAAL

Zelhem - Woensdagavond 17 juli speelt de band ‘The Big Bang Theory’ 
tussen 20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal, dat van-
uit café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Traditioneel houdt ook in dat vol-
gens goed Achterhoeks gebruik de 
noeste arbeiders op het land worden 
voorzien van een authentiek natje en 
droogje en dit alles gebeurd in kleder-
dracht uit vervlogen tijden. Het totale 
geheel wordt omlijst met demonstra-
ties van onder andere boerendansers, 
een muzikale noot van een orkest en 
nog veel meer. Het speciaal ouderwet-
se lange gras wordt op vele verschil-
lende manieren verwerkt tot hooi 
zowel met mankrachten als met paar-
den en oude trekkers. Op het terrein 
(met een oppervlakte van ongeveer 
20.000 m2) is een grote speelweide 

met verharde skelterbaan, luchtkus-
sens, een zonnebloemendoolhof voor 
kleine kinderen en een voor grote kin-
deren en vele terrassen zowel binnen 
als buiten met drinken, ijs en streek-
gebonden etenswaar. Al met al is de 
oogstdag een evenement voor het 
hele gezin, dat bol zal staan van ge-
zelligheid. Openingstijd 10.00 –18.00 
uur. Er wordt entree gevraagd, dit is 
inclusief gratis parkeren. Wanneer 
het weer erg slecht is, wordt deze dag 
verplaatst naar zondag 4 augustus. Zie 
voor meer informatie www.feltsigt.nl 
of kijk op facebook van Feltsigt. Tele-
foonnummer (0575) 462828.

Oogstdag in Bekveld op 28 juli
Bekveld - Bij Kinderboerderij Feltsigt wordt op 28 juli een traditionele 
oogstdag met verschillende gewassen georganiseerd. Deze dag wor-
den aardappelen geoogst en gesorteerd zoals dat zo’n 50 jaar geleden 
veel in de Achterhoek gebeurde en zal het bijna uitgestorven graanras 
rogge op maar liefst 6 verschillende manieren van het land worden 
gehaald en daarna traditioneel worden verwerkt.

Een eerdere Oogstdag bij Feltsigt, met traditionele manieren van rogge maaien.

Met een grote opkomst en tevreden cliënten, 
kunnen Coen Smit (sportpodotherapeut) en 
Elise Hermans(schoenconsulent) terugblik-
ken op een geslaagde eerste editie. 

Drie dagdelen lang konden cliënten vrijblij-
vend advies inwinnen over voetgerelateerde 
aandoeningen en een passend schoenadvies.  
Door dit overweldigende succes zullen waar-
schijnlijk deze Voet- en Schoenscreeningen 
volgend seizoen wederom plaatsvinden. Wie 
de schoen past, is uiteraard weer van harte 
welkom!

Succesvolle Voet- en 
Schoenscreening!
Hengelo - De eerste editie van de Voet- 
en Schoenscreening tussen Schoenen-
mode Hermans en Hallux Podotherapie 
Snijder is een groot succes gebleken!

De school is onlangs verbouwd, 
waardoor het speelplein - dat overi-
gens niet meer voldeed aan de hui-
dige wensen - ook moest worden 
vernieuwd. Het nieuwe plein zal 
voorzien worden van een voetbal-
veld, een basketbalveld, een ecologi-
sche speelzone met huppelzone en 
houten balken om op te klimmen 
en te zitten, een speel/klimveld en 
een tuintje. Jantje Beton wil dat 
kinderen vrij buiten kunnen spelen 
in hun eigen buurt. Verstoppertje 
spelen, klimmen, hutten bouwen, 
stoepranden. Helaas is dit niet 
voor alle kinderen zo vanzelfspre-
kend als het lijkt. Vaak is er geen 
geschikte speelruimte, is de speel-
plek slecht bereikbaar of niet uit-
dagend genoeg. Daarom start  en 
steunt Jantje Beton projecten die 
ervoor zorgen dat kinderen vrij en 
avontuurlijk kunnen buitenspelen 
in hun eigen buurt, zoals de reali-
sering van een speelplein bij basis-
school De Garve. Deze realisering 
komt mede tot stand dankzij hulp 
van de VriendenLoterij. De Vrien-
denLoterij ondersteunt organisaties 
die zich inzetten voor de verbete-
ring van gezondheid en welzijn.

Jantje Beton 
steunt De Garve
Wichmond - Jantje Beton steunt 
basisschool De Garve bij de rea-
lisering van een speelplein met 
een subsidie van zesduizend eu-
ro. Het speelplein is voor ieder-
een toegankelijk: de kinderen 
van de school, de buitenschool-
se opvang en de kinderen uit 
Wichmond en omgeving.

Hoe meer hoofdhaar een vrouw heeft hoe 
beter. Dat valt althans op te maken uit 
de ideaalbeelden van vrouwen met veel, 
volumineus haar, die ons dagelijks in 
reclames worden voorgeschoteld. Geen 
wonder dat kalende vrouwen het moei-
lijk hebben en van alles willen proberen 
om hun haaruitval te stoppen of te mas-
keren.

Onderschat probleem
De eerste tekenen van kaalheid zijn dat 
de hoofdhuid door het haar zichtbaar 
begint te worden, een breder wordende 
middenscheiding en een paardenstaart 
die drastisch afneemt in dikte. Een slim-
me coupe is dan een eerste oplossing om 
de uitgedunde plekken te camoufleren.

Haarwerk
Als het haar echt weg is, kan een haar-
werk uitkomst bieden.
Maar wat is een haarwerk eigenlijk, vaak 
denkt men direct aan een hele pruik en 
weet men bijvoorbeeld niet dat er zoal 
een 30 tal mogelijkheden zijn om `plaat-
selijke` dunne plekken te verbergen met 
Top Fillers zoals wij deze vormen van 
haarwerk noemen, wat vooral belangrijk 
hierin is, is dat de men zich goed laat in-
formeren.

TOPPIK:
DUN HAAR VERDWIJNT IN EEN 
HANDOMDRAAI

Mocht het zo zijn dat een haaraanvulling 
nog niet van toepassing is voor u dan heb-
ben wij als alternatief toppik;

Toppik vezels zijn gemaakt van organi-
sche Keratine proteïnen, net als mense-
lijk haar. Ze worden aangebracht met een 
flacon die nog het meest weg heeft van 
een peper of zoutstrooier. Binnen dertig 
seconden verandert dun haar in een volle 
bos zonder doorkijk. ,,Zelfs als ervaren 
kapper zie ik van een afstand niet dat 
mensen Toppik gebruiken”, vertelt eige-
naar Hans Houwer van Mardi Kappers 
en de Gelderse Pruikenmaker. ,,Ik zoek 
al jaren naar een product dat mijn twee 
bedrijven verbindt. Toppik is de verbin-
dende schakel. Het is ideaal voor mensen 

met dun haar, die nog teveel haar hebben 
voor een pruik.” 

De Toppik vezels hebben dezelfde eigen-
schappen als natuurlijk haar. Het team 
van Mardi Kappers adviseert graag welke 
van de acht kleuren het beste past. Na 
het strooien van de vezels op de ‘dunne’ 
plekken verspreiden ze zich door erop 
te kloppen. ,,Dun haar verdwijnt met-
een, het aanbrengen duurt meestal niet 
langer dan 30 seconden. Daarmee is het 
kernprobleem opgelost; het eigenbeeld 
verandert. Het is 
ook een hele ef-
fectieve methode 
om uitgroei weg 
te werken”, legt 
Houwer uit. ,,De 
Toppik Fiber 
Holdspray fixeert 
de vezels de hele 
dag, totdat het haar weer gekamd en of 
gewassen wordt.”

Maak vrijblijvend een afspraak voor een 
demonstratie of kom langs bij ons in de 
salon.

Vervolg aankopen kunnen ook gedaan 
worden via onze webshop: www.toppik-
online.nl. Bel ons voor informatie of het 
maken van een afspraak op nummer: 
0314 - 35 45 55. Ons adres is: Houtkamp-
straat 33 in  Doetinchem

Een luisterend oor en passend advies
Vrijuit kunnen praten over je gevoelens, 
een luisterend oor en persoonlijk advies 
is bepalend voor jou en je zelfvertrouwen. 
De Gelderse Pruikenmaker heeft zich 
daarin gespecialiseerd. De juiste informa-
tie krijgen is essentieel.
Wil je eens met ons van gedachten wis-
selen? Wij adviseren en helpen je graag.
Je kunt al jouw vragen stellen middels 
een e-mail naar: info@vraaghetdegelder-
sepruikenmaker.nl
Je vraag wordt vertrouwelijk en direct 
behandeld, je krijgt snel een antwoord.
Bellen of langskomen mag natuurlijk 
ook. 

De Gelderse pruikenmaker is geves-
tigd aan de Houtkampstraat 33 te 
 Doetinchem. Tel.: 0314 - 35 45 55

Advertorial

DUN HAAR
Kaalheid is niet uitsluitend een mannenprobleem. Ook vrouwen 
kunnen hun haar verliezen. Er is wat tegen te doen, maar wonder-
middelen bestaan niet.



Op die website meer informatie over 
de heel eigen aanpak van Han Neijen-
huis. Kort gezegd komt het er op neer 
dat Neijenhuis niet één en dezelfde 
lesmethode voor alle leerlingen han-
teert. Dit omdat de ambitie, het ta-
lent en het doel van iedere drummer, 
jong of oud, nu eenmaal verschilt; 
‘Met één manier van lesgeven kan 
je niet aan de specifieke wensen en 
kwaliteiten van iedere leerling vol-
doen. Ik bekijk per leerling wat die 
wil en kan. Daar stem ik m’n lessen 

op af. Plezier in het drummen, met
muziek meespelen, dat vinden veel
drummers het belangrijkste. Ande-
ren willen graag serieus aan de slag 
met noten en techniek. Dat kan ook’,
aldus Neijenhuis, die veel plezier
heeft in het lesgeven. 

Voor het seizoen 2013/2014 heeft hij
dan ook meer lestijd ingepland en is
er nog ruimte voor nieuwe leerlin-
gen. Meer informatie op 
www.drumschoolhanneijenhuis.nl

Nieuwe website 
Drumschool Han Neijenhuis

Zutphen - Vorig najaar is drummer Han Neijenhuis gestart met een
eigen drumschool, in de Zutphense wijk Leesten. Het eerste seizoen
is boven verwachting goed verlopen. Inmiddels zijn de voorbereidin-
gen voor de nieuwe lesperiode, die op 2 september a.s. begint, in volle
gang. Neijenhuis heeft daarvoor onder meer een gloednieuwe website
gelanceerd.

Start om 20.00 uur. Duur tot in de duisternis. Donateurs van Geldersch Land-
schap & Kasteelen kunnen gratis deelnemen met partner/gezin op vertoon
van jaarkaart (maximaal 1 excursie per jaarkaarthouder). Overige deelnemers
betalen €7,50 p.p. Reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/evenementen

Reeënbronstexcursie op 
landgoed Kieftskamp

Vorden - Eind juli is de tijd dat de reebokken achter de bronstige
reegeiten aan gaan en dat er wordt bepaald wie ze mag ‘dekken’. De
reegeit wordt gedreven, waarbij soms rondjes worden gerend die lijken
op een snelle dans. Met een beetje geluk is dit spel te aanschouwen op
vrijdag 2 augustus. Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert dan
een reeënbronst excursie op landgoed Kieftskamp bij Vorden.

Gudo Nijhof, geboren en getogen 
in Salland (Raalte) heeft zich na de 
middelbare school bekwaamd als sa-
larisadministrateur (10 jaar) en heeft 
hij op een belasting- advieskantoor 
gewerkt. Gudo: ‘De laatste zeven 
jaar in Zwolle. Een groot kantoor, 
waarbij mij de laatste jaren duidelijk 
werd dat de adviezen en werkzaam-
heden voor bedrijven, daar te duur 
werden. Ik heb toen besloten om 
voor mij zelf te beginnen. In deze tijd 
toch wel een spannend gebeuren. Ik 
richt mij met name op ZZP-ers maar 
uiteraard ook op andere bedrijven 
met of zonder personeel. Het verzor-
gen van de aangifte inkomstenbelas-
ting, BTW- aangifte, indienen van 

een voorlopige belastingaanslag of 
teruggave, verwerken van de admi-
nistratie. Verder het verzorgen van 
de salarisadministratie, facturatie en 
debiteurenbeheer’, zo zegt hij.
Gudo Nijhof werkt samen met Anne-
mieke Kiefte die eveneens op dit vak-
gebied een jarenlange ervaring ach-
ter de rug heeft. Samen willen ze het 
bedrijf verder uitbouwen. Gudo: ‘Je 
moet het in feite zo zien, Annemieke 
zorgt ervoor dat onze klanten geld 
binnen krijgen en ik zorg ervoor dat 
de klanten niet te veel naar de belas-
ting brengen’, zo zegt hij lachend. 
Wat betreft de doelgroep ZZP- er 
merkt Annemieke Kiefte nog op: 
‘In de praktijk blijkt dat deze groep 

ondernemers te weinig begeleiding 
krijgt. De regelgeving is voor hen 
onvriendelijk. Teveel rompslomp. 
Bij dat alles willen graag wij de hel-
pende hand bieden’, zo zegt ze. Gudo 
Nijhof: ‘Wij bieden verder een ‘on-
line’ boekhoudpakket aan, waardoor 
de boekhouding voor de ondernemer 
inzichtelijk wordt gemaakt’.
Alvorens Gudo Nijhof zich in Vor-
den vestigde, had hij al een klein 
klantenbestand opgebouwd. ‘Noem 
het maar een stabiel begin. Nu aan 
ons de taak om meer naamsbekend-
heid te verkrijgen’, zo zegt hij. Wel 
is het volgens hem noodzakelijk te 
blijven studeren om de klant goed 
van dienst te kunnen zijn. Daarvoor 
verdiept hij zich continu in het we-
kelijkse vakblad ‘Fiscaal up to date’. 
‘Een administratiekantoor runnen is 
een vak dat je nooit met rust laat’, zo 
merkt Gudo Nijhof op. En over ‘ver-
diepen’ gesproken, dat heeft Gudo, 
alvorens hij tot de keuze kwam om 
zijn administratie kantoor De Sme-
derij te noemen, ook gedaan. De 
naam duidt op een nostalgische ach-
tergrond.
In vroeger jaren was op de huidige 
plek een winkel annex smederij ge-
vestigd die werd gerund door Henk 
van Ark. Hij had ook een broer,Jan 
van Ark, die behalve smid, halver-
wege de vorige eeuw een verwoed 
motorsportliefhebber was. De TT in 
Assen sloeg hij nooit over. Toen er 
in Nederland ooit eens een boek ver-
scheen over de TT, werd de hoofdrol-
speler in het boek ‘gelinkt’ aan deze 
Jan van Ark. In het dorp Vorden 
destijds de ‘normaalste zaak van de 
wereld’. Achter het Administratie-
kantoor van Gudo Nijhof, staat nog 
steeds de smederij, waarin nog altijd 
een nazaat van de van Arks’ s veel 
tijd door brengt! Administratiekan-
toor De Smederij is vier dagen per 
week geopend (maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag) Telefoon 0575-
472898. Voor het maken van een af-
spraak 06-15098240.

Nieuw in Vorden 
Administratiekantoor De Smederij

Vorden - Het dorp Vorden heeft er een nieuwe ondernemer bij. Vorige 
week opende Gudo Nijhof aan de Burgemeester Galleestraat 11 het 
administratiekantoor De Smederij. De weken voorafgaande aan de 
opening is de voormalige winkel aan de voorzijde van het pand, 
omgetoverd tot een modern kantoor, waar tevens de klanten kunnen 
worden ontvangen.

Annemieke Riefel en Gudo Nijhof.

Woensdag 10 juli
Mini expositie 100 jaar 8 kastelen-
tocht (tijdens openingstijden)
10.00 uur  koffiemorgen 
   Vunderinkhof
15.30 uur  Muziekschool-lessen

Donderdag 11 juli
Mini expositie 100 jaar 8 kastelen-
tocht (tijdens openingtijden)
19.30 uur  Harmonie Vorden
   zomeravondconcert

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

We vragen het aan Wim Nijkamp, 
die nu al twee jaar in Vorden een 
goed lopend kringloopbedrijf runt. 
Dan blijkt dat het verhaal maar ten 
dele waar is. ‘Want’ - zegt Wim - 
‘er is een verschil tussen grote en 
kleinere plaatsen. In een kleinere 
dorpsgemeenschap zoals Vorden is 
er meer samenhang tussen de bewo-
ners. Zijn de afstanden kleiner. En 
combineert men een tocht om arti-
kelen weg te brengen graag met een 
snuffeltocht langs de vele spullen 
die vaak voor een prik te koop zijn’.
Een goed bericht dus van een onder-
nemend zakenman die begin dit jaar 
zijn winkel door een verbouwing 
tot een nog aantrekkelijker geheel 

uit kon breiden met kleine winkels 
voor kleding, muziek, boeken, speel-
goed, babyspullen enzovoort.En die 
het ook aandurfde om op tweede 
Pinksterdag in de grote fabriekshal 
naast zijn bedrijf, samen met enkele 
buren, een grootse kofferbakver-
koop te organiseren. Wat - gezien 
de massale belangstelling van ruim 
tweeduizend bezoekers - een groot 
succes was.

Een ander positief verhaal is dat een 
van de jongens met een afstand tot 
de arbeidsmarkt, die voor de Boedel-
hof werkte, voor een gedeelte voor 
zich zelf is begonnen en nu de stei-
gerhouten meubelen niet meer bij 
de Boedelhof maakt maar op bestel-
ling in zijn eigen werkplaats. En nu 
dus weer zelfstandig aan de slag is.

Kortom: de Boedelhof is een nuttige 
instelling die naar wens draait en 
waar ook voor u véél voordeel is te 
halen.

Waarom draait de Boedelhof naar wens?
Vorden - Een regionaal dagblad signaleerde onlangs dat zelfs kring-
loopwinkels het in deze tijd niet makkelijk hebben. Niet omdat er 
minder vraag is naar artikelen maar - zo bleek - omdat mensen hun 
overbodig geworden artikelen minder vaak naar een kringloopwinkel 
brengen. Men gooit ze gewoon weg en men houdt minder rekening 
met het milieu. Want spullen wegbrengen naar een kringloopwinkel 
kost te veel tijd en soms geld voor auto, tram of bus.

Een specialiteit van ‘de Boedelhof’: overtol-
lige steigerplanken verwerken tot voordelig 
en sterk meubilair voor binnen of buiten.

Vrijdag 12 juli
Mini expositie 100 jaar 8 kastelen-
tocht (tijdens openingstijden)
16.30 uur  Dwarsfluitlessen

Maandag 15 juli
Mini expositie 100 jaar 8 kastelen-
tocht (tijdens openingstijden)
20.00 uur  Vordens mannenkoor   

   repetitie

Dinsdag 16 juli
Mini expositie 100 jaar 8 kastelen-
tocht (tijdens openingstijden)
14.30 uur  Rummicup SWV

Zo is er onder meer : Klimmen boven het water. Base 
jumpen. Er wordt een mega cricket parcours uitgezet. 
Men kan elektrisch skateborden. De kinderen kun-
nen zelf brood bakken, hutten bouwen noem maar 
op. En natuurlijk ook volop activiteiten in het bassin, 
dus zwembroek meenemen. De kosten voor een ge-
hele dag ‘spannende’ activiteiten bedragen 7,50 euro 
per persoon. Kinderen die een abonnement hebben 
betalen 6 euro. Koopt men voor 20 juli een kaartje 
aan de kassa dan betaalt men 6 euro c.q. 5 euro.

Expeditie 
In de Dennen
Vorden - In het Vordense zwembad In de Den-
nen wordt woensdag 24 juli tussen 10.00 en 
18.00 uur de jaarlijkse ‘Expeditie In de Dennen 
‘ gehouden. Dan kunnen kinderen aan tal van 
spectaculaire activiteiten meedoen.



 

Bouwbedrijf 

Bv  Hummelo 

Nieuwbouw  Verbouw   Onderhoud   Restauratie 
Dorpsstraat 37  6999 AB  Hummelo            tel.0314-381309 

www.bouwbedrijf-jolink.nl  

info@bouwbedrijf-jolink.nl 

Een gezellige, knusse winkel met een mix va

brocante en woonaccessoires in landelijke sti

Bekijk ook eens  

onze webwinkel!

Dorpsstraat 30  |  6999 AD  Hummelo  |  T 06 - 13 43 

info@homesweethomeandgarden.nl

www.homesweethomeandgarden.nl

openingstijden:

wo - do - vr - za 

van 10.00 tot 17.00 uur

Een gezellige, knusse winkel met een mix van 

rocante en woonaccessoires in landelijke stijl.

Bekijk ook eens  

onze webwinkel!

sstraat 30  |  6999 AD  Hummelo  |  T 06 - 13 43 46 71

info@homesweethomeandgarden.nl

www.homesweethomeandgarden.nl

openingstijden:

wo - do - vr - za 

van 10.00 tot 17.00 uurDorpsstraat 30  |  6999 AD  Hummelo  |  T  0314 - 74 50 40

info@homesweethomeandgarden.nl  |  M 06 - 13 43 46 71

www.homesweethomeandgarden.n

www.ryans.nl
rijksweg 85 - Laag-Keppel - 0314-38 33 02

Dorpsstraat 9, 6999 AA HUMMELO

Tel.: (0314) 38 12 14, Fax: (0314) 38 22 38

E-mail: welkom@degoudenkarperhummelo.nl

Website: www.degoudenkarperhummelo.nl

Vakmanschap - passend bij uw wensen

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

BOUWEN
modern

karakteristiek
historisch

Verkoop, Onderhoud & Reparatie van:
Tuinmachines en gereedschap
Veeg- en Reinigingsmachines

Tuinbesproeiingstechniek
Gazonverzorging

WWW.KEUPER-TUINENPARK.NL
e-mail: info@keuper-tuinenpark.nl

Zutphenseweg 1-B, 6999BG  HUMMELO (in bebouwde kom).        Tel: 0314-381469

Dagverzorging

Thuiszorg Rijn en IJssel

Zorghotels

Wonen met zorg

 
  T: 0314 - 62 82 00

 www.degoudenleeuwgroep.nl

DE GOUDEN LEEUW
                                  GROEP

www.tuincentrumbloemendaal.com

Tuincentrum Bloemendaal
Rijksweg 14 6996 AC Drempt tel. 0313 - 473033  fax 0313 - 473343

Tuincentrum
 

 
 

Hoveniers
 aanleg en  

 
  
op contractbasis

Kwekerij
 coniferen

 
 laurier

Bloemisterij
 

 

Ambachtelijk ijs sinds 1997

 

200 smaken op maat
diverse ijskarren

rondleidingen
www.ijsvandesteenoven.nl

SCHILDERSCHOOL
WWW.MARIANMERK.NL

Hummelo en Vive la France bereikbaar: Ondanks alle 
berichtgeving rondom de aanleg van de rondweg om 
Hummelo, is het dorp wel degelijk bereikbaar. Vanuit 
Zutphen: Via Baak en Toldijk naar Hummelo over 
de nieuwe rondweg en dan P-aanwijzingen volgen. 
Vanuit Doetinchem: Via Langerak, rechts op de roton-
de naar Hummelo en dan bij Hummelo P-aanwijzingen 
volgen. Vanuit Zelhem: Gewoon richting Hummelo, en 
P-aanwijzingen volgen. Vanuit Arnhem: Via Doesburg, 
Drempt en Hoog en Laag-Keppel, door rijden tot de 
rotonde (richting Langerak/Doetinchem) dan rotonde 
driekwart rond. Bij Hummelo P-aanwijzingen volgen.

Donderdag/Jeudi 11 juli
Schilderwedstrijd

Locatie: Hummelo

Tijd: vrij. t/m zondag tussen 

10.30 – 18.00 uur inschrijven: 

tot 1 juli bij info@schilder-

cursus-achterhoek.nl zondag 

prijsuiteiking na deskundig 

jury-oordeel

Tour de France
rond Hummelo

Door: Toerclub Steenderen

Locatie: start en fi nish FF 

naar Steef

Tijd: start 19.15 uur tot ca. 

20.45 uur

Lengte: 40 km

Voor meer informatie tel.: 

0575-451669 (René van 

Eijden) (zelf voor banden-

plak/materiaal zorgen)

Vrijdag/Vendredi 12 juli
Franse openlucht-fi lm

Locatie:

Hotel de Gouden Karper

Tijd:

inloop 21.30-22.00 uur start

Kaartverkoop:

Hotel de Gouden Karper

(zelf klapstoel meenemen)

Entree: 8,00 euro

inclusief 1 consumptie

Zaterdag/Samedi 13 jul
Brocante Markt

Locatie:

Dorpsstraat 

Tijd:

v.a. 13.00 t/m 20.00 uur

Moulin Rouge
Locatie: FF naar Steef

Tijd: vanaf 21.00 uur

Zaterdag en zondag
Montmartre
kunstmarkt

Locatie: rond de kerk

Tijd: v.a. 13.00 t/m 20.00 uur

Zondag/Dimanche 14 juli
Brocante Markt
Locatie: Dorpsstraat 

Tijd: v.a. 13.00 t/m 20.00 uur

Optreden Pieternel van 
Amelsvoort als

La Diva Commedia
Locatie: de Gouden Karper

Tijd: 14.00 uur

Traction Avant
Te bezichtigen de mooie 

oldtimers van Citroen.

Locatie:

Hotel de Gouden Karper

Tijd: rond de lunch



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
Nr. 28, 9 juli 2013

Dorpspark De Bleijke in Hengelo 
heeft een primeur! Het park kreeg 
tijdens de feestelijke opening op 
3 juli het eerste duurzaamheids-
paspoort A van NL Greenlabel. 
Het vernieuwde park behaalde een 
A-score in de categorie Duurzame 
buitenruimte. Wethouder Paul Seesing 
overhandigde het duurzaamheidspas-
poort aan gedeputeerde Annemieke 
Traag van de provincie Gelderland.

Opening park 

-
mieke Traag, gedeputeerde van de 

Cool Nature Park in ontvangst van 
wethouder Paul Seesing van de 

-
gen A-label is een mooie bekroning 
op alle verrichte inspanningen. 

NL Greenlabel
NL Greenlabel is het eerste integrale 

-
ruimte in Nederland. Het label wordt 
afgegeven op basis van een expert-
beoordeling door Royal Haskoning-

materiaalgebruik, uitvoering, onder-
houd, energie, milieu en biodiversiteits-
bevordering. Het toegekende label is 

-
beoordeling. Het label is ontwikkeld 

landschapsontwerper met wereldfaam. 
Het verminderen van de footprint en 

-

maken, op productniveau, maar ook 

-

inmiddels in volle gang.

Cool Nature

uniek park geworden met prachtige 

en spannende Cool Nature speelplek-
-

-

toegepast en mooi opgenomen in 
de bestaande omgeving. Bomen die 
toch nog gekapt moesten worden 

veel aandacht gekregen. 

-
standigheden voor vlinders, insecten 
en vogels. Het ontwerp van het park 

voor de rest van Nederland!

Duurzaam dorpspark De Bleijke in Hengelo (Gld) met 
NL Greenlabel A bekroond

-

dat meteen als ecologische verbin-

dienen. Het gebied heeft nu strakke 

van het centrum en een vistrap aan 

kosten voor dit plan (inclusief aanbren-
gen van infiltratieriolering onder de 
parkeerplaats) bedragen € 447.000. 

en IJssel en de provincie Gelderland 

€ 104.000 komt ten laste van het ge-

inrichting van het gebied, het beheer 
eenvoudiger wordt, waardoor de 
onderhoudskosten dalen.

Vistrap
Ten oosten van de Horsterkamp loopt 

waarin men bochten van rivieren en 
beken afsneed en stuwen bouwde om 
wateroverlast door overvloedig neer-
slag te voorkomen) en de aanleg van 

-

in de beek. Een vistrap of vispassage 
is een waterbouwkundig kunstwerk 

Natuurlijke herinrichting voor beek 
De Bleek in Vorden

Als gevolg van de terugloop 
van het aantal basisschool-
leerlingen sluit de basisschool 

-
stratief gekoppeld aan CBS 
’t Loo in Zelhem (gemeente 

-
rende nevenlocatie. Beide 

Scholengroep Gelderveste. 
B en w van gemeente Bronck-

hebben hierin een adviserende 
taak en staan beide positief 
tegenover de fusie. 

Fusie basisscholen Nijman-IJzevoorde 
en ’t Loo

digitaal een afspraak met ons maken 

voor een aantal veel voorkomende 

direct geholpen en hoeft niet te 

dan weet u niet of het druk is en de 

afspraak maken. Hier reserveert u 

past. Een afspraak maken kan ook 
telefonisch via tel. (0575) 75 02 50. 
U kunt nog niet voor alle producten 
een digitale afspraak maken. 

waarvoor u een digitale afspraak 

website.
Een digitale afspraak maakt u 
heel gemakkelijk en u hoeft niet 
te wachten!

Maak het u gemakkelijk  

Voorkom wachttijden en kom op afspraak bij ons langs

dat vissen toegang geeft tot het water 
aan de andere kant van de stuw.

Kunstwerk

september en wordt opgepakt in samen-



Openbare bekendmakingen

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

De werkzaamheden in het centrum van Vorden zijn u vast niet 
ontgaan. Het vergt soms enige flexibiliteit van u als inwoner, 
bezoeker of ondernemer. Hartelijk dank voor uw begrip hiervoor! 
Gelukkig is er al veel werk verzet. Hierbij een update van de 
vorderingen per fase:

Fase 1 (De Bleek)
De aanleg van 80 extra parkeerplaatsen en een nieuw milieu-
parkje is klaar. Dit parkeerterrein is voor lang parkeren en 
valt buiten de blauwe zone. U kunt hier dus de hele dag gratis 
parkeren. Tijdens de werkzaamheden op het oude marktplein 
(vanaf 9 september) staat de vrijdagochtendmarkt op de De Bleek.

Fase 2 en 3 (Raadhuisstraat)
Zowel de noord- als de zuidzijde is klaar. We hebben een nieuw 
riool aangelegd voor de afvoer van regenwater en de bestrating 
vernieuwd.

Fase 4 (Komvonderlaan)
Deze fase is klaar. Hier hebben we ook een nieuw riool aangelegd 
voor het regenwater en de bestrating vernieuwd.

Fase 5 (Burg. Galleestraat)
Deze fase is grotendeels klaar. We zorgen ervoor dat het 
kruispunt Burg. Galleestraat, Raadhuisstraat met de Dorpsstraat 
voor de vakantie weer een doorgaande weg is, voorzien van 
nieuwe riolering en bestrating.

Fase 6, 7, 8 en 9 (Zutphenseweg)
We werken op dit moment aan het westelijke én oostelijk deel 
van de Zutphenseweg. Hierdoor is geen doorgaand verkeer 
mogelijk van west naar oost. We werken daarom met twee ploegen 
aan twee fases tegelijkertijd, om de bouwtijd te verminderen. 
Daarom zijn we nu ook gestart met fase 8, de westelijke kant 
van de Zutphenseweg.

Vervolg planning
Zutphenseweg (fase 6,7,8 en 9) 17 juni t/m 27 september
Dorpstraat en plein (fase 10 t/m 12) 9 september t/m 20 dec.
De Bleek, rijbaan (fase 13) 4 november t/m 20 dec.

Nieuwe straatverlichting
Na de vakantie vernieuwen we in de fases die klaar zijn de 
straatverlichting. Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen 
voor het verkeer of de toegankelijkheid van winkels.

Vakantie periode
Tijdens de vakantieperiode van 22 juli t/m 9 augustus 2013 
liggen de werkzaamheden stil. Tijdens de vakantie is het dorp 
toegankelijk. Ook de Zutphenseweg is dan weer open voor het 
doorgaande verkeer. In het gedeelte waar geen bestrating 
aanwezig is komt een tijdelijke puinverharding.

In geval van calamiteiten kunt u contact opnemen met de storings-
dienst van Oranjewoud Realisatie, via tel. (0570) 67 94 13 of 
e-mail: vordencentrum@oranjewoud.nl.

Meer informatie?
De werkzaamheden verlopen volgens planning en samen met 
de aannemer doen we er alles aan om dit zo te houden. 
Heeft u nog vragen over de plannen, wilt u kaarten bekijken of 
uw mening geven? Loop dan eens binnen tijdens het wekelijkse 
spreekuur op het informatiepunt (bouwkeet) bij De Bleek, elke 
donderdag van 15.00 to 16.00 uur (behalve tijdens de vakantie). 
U bent van harte welkom!

Marc Hendrickx van Oranjewoud Realisatie is daar aanwezig. 
U hoeft geen afspraak te maken. U kunt Marc ook een mail 
sturen via vordencentrum@oranjewoud.nl of telefonisch contact 
met hem opnemen, telefoon (0570) 67 94 13. Uw vraag wordt 
dan zo snel mogelijk beantwoord. 
Verder houden wij u natuurlijk op de hoogte van het laatste 
nieuws over de herinrichting van Vorden centrum via 
www.bronckhorst.nl, deze gemeentepagina’s, Twitter en
in nieuwsbrieven.

Werkzaamheden Vorden centrum

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

 begeleiding), 26 juli 2013 vanaf 19.30 uur t/m 4 augustus 2012 14.30 uur, stichting Elia

 23 en 24 augustus 2013 van 19.00 tot 24.00 uur, stichting Openluchtspel Hummelo

en 11 augustus van 11.00 tot 20.00 uur, afsluiten Olburgseweg en instellen stop-/parkeerverbod 
Cappellegoeweg, 9 t/m 11 augustus 2013, Oranjestichting Olburgen/Rha

Een ieder kan tot het moment dat het besluit is genomen, een zienswijze op de bovenstaande ingekomen 
aanvragen naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.  

Drank- en Horecavergunning

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 25 juni 2013:

Ontvangen op 28 juni 2013:

Ontvangen op 29 juni 2013:

Ontvangen op 1 juli 2013:

Ontvangen op 2 juli 2013:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 28 juni 2013:

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

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

Ontwerpvergunningen

De stukken liggen van 11 juli t/m 21 augustus 2013 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, 
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belang-
hebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

 1 en 3, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 10 t/m 14 juli 2013, café de Zwaan-’t Hoekje

plaatsen van tijdelijke reclameborden in Bronckhorst ter promotie van evenement, 30 juni tot 

12.00 tot 19.00 uur, plaatsen van tijdelijke reclameborden, 8 t/m 22 juli 2013, Omroep Gelderland
Hengelo (Gld), Handwijzersdijk 4, vogelschieten voor toeristen, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet,

 van 10.00 tot 17.00 uur, evenementen organisatie Hogebos

-
marathon Vorden

 27 t/m 29 augustus 2013 van 09.30 tot 17.00 uur, W.G. Zweverink

 3 augustus 2013 van 13.00 tot 01.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 20 juli van 
 20.00 tot 01.00 uur en 3 augustus van 20.00 tot 01.00 uur, plaatsen van tijdelijke reclameborden, 

5 juli tot 4 augustus 2013, stichting Zelhemse Zomerfeesten/eetcafé De Groes

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 27 juni 2013:

Verzonden op 1 juli 2013:

Verzonden op 3 juli 2013:

Verzonden op 4 juli 2013:

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Tijdelijke verkeersmaatregelen

-

-

-

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Hengelo; Schoolstraat 13 en Zelhem; 
Ermelinkstuk 6-12 en Huusakker 10, 14, 16‘

-

-

➝ ➝

Zienswijze indienen?
-

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied; Kruisdijk 2 Vorden’

-

➝ ➝

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied; Groeneweg 13 Hummelo, 
Meeneweg 13 Zelhem en Wolfersveenweg 14 Halle’

Bestemmingsplannen

-

➝ ➝

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kleine kernen 2’

-

➝ ➝

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Steenderen Dorp’

-

➝ ➝

Mogelijkheden voor beroep

-



Openbare bekendmakingen - vervolg

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

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

Werkzaamheden

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)

besluit zijn verbonden.

Wet Milieubeheer

facebook.com/garageteerinkbv

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

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

EN ZATERDAG VAN 10.00 TOT 14.00 UUR

Bij aanschaf 

Remeha CV ketel 
keuze uit 
5 cadeau 

t.w.v. € 100,00. 
GRATIS!

Uw adres voor:
 IJzerwaren (ook alles per stuk)

 Gereedschappen
 Hout en plaatmaterialen
 Tuinhout (alles op maat gezaagd)

 Sterk in technisch materiaal
 Persoonlijke bediening
 Wij denken nog met u mee

 en geven graag advies
 Blijvende verkoop en vullen

 van progaangasflessen

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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



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

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A.  Haenekleed: Doodskleed

 B.  Verhaenekleden: (Een dode afleggen) “De noabers bunt 
an ’t verhaenekleden.”

 C.  Wied: 
1.  “Wied vot”, ver weg. “Das wied vot, dat hale wi’j neet.”
2.  “Wied van hand gaon”, ver weg gaan. “A’j naor Afrika 

gaot, goa’j wied van hand.”
3.  “’n Endeken wied,” een klein eindje.

“Iemand vertelde me over de Achterhoek-
agenda en toen heb ik me aangemeld als 
redacteur”, vertelt Govers als hem namens 
Weevers Grafimedia en weekblad Contact 
(initiatiefnemers van dit platform) een kistje 
Achterhoekse wijn wordt aangeboden. “Het 
invoeren van de activiteiten gaat op een erg 
eenvoudige manier.”
Per 1 januari 2013 is de kerk in eigendom 
overgegaan van de Protestantse gemeente 
Drempt en Oldenkeppel naar de Stichting 
Oude Gelderse Kerken. Namens deze stichting 
wordt de kerk nu beheerd door een plaatse-
lijke commissie. Het is de bedoeling, om de 
kerk nu vaker te gaan gebruiken dan alleen 
voor de tweewekelijkse kerkdiensten. Het 
gebouw moet weer het middelpunt van het 
dorp worden. De kerk is beschikbaar voor alle 
mogelijke andere activiteiten zoals concerten, 
exposities, congressen, workshops, bruilof-
ten, party’s, enz.
Ze zijn net als vele andere evenementen te 
vinden op www.achterhoekagenda.nl. De 
website is ontwikkeld met als doel een com-
pact, maar compleet overzicht van activitei-
ten in de Achterhoek te bieden aan inwoners, 
toeristen, verenigingen, stichtingen, gemeen-
ten en ondernemers. Wekelijks wordt een se-
lectie uit de Achterhoekagenda gepubliceerd 
in onder meer de weekbladen Contact, Elna 
en Groenlose Gids van Weevers Grafimedia.

Driehonderdste redacteur voor 
Achterhoekagenda
Hoog-Keppel - Maar liefst 300 redacteu-
ren dragen nu bij aan het succes van de 
Achterhoekagenda. Met de aanmelding 
van Klaas Govers uit Hoog-Keppel werd 
deze mijlpaal bereikt. De vrijwilliger 
van de Stichting Oude Gelderse Kerken 
(SOGK) gebruikt dé centrale agenda voor 
de gehele Achterhoek om de activiteiten 
in de Petrus en Pauluskerk van Hoog-
Keppel te promoten.

Klaas Govers uit Hoog-Keppel van de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) 
is de driehonderdste redacteur van Achterhoekagenda. Om deze mijlpaal te 
vieren bezorgde Weevers Grafimedia hem een kistje met Achterhoekse wijn.

Deze markt bestaat uit zo’n twintig  
marktkramen waar men heerlijke culi-
naire en ambachtelijke producten kan 
zien, kopen maar natuurlijk ook kan 
komen proeven. Zo vind je hier de lek-

kerste vinaigrettes, worsten, broden, bi-
ologische wijnen en nog veel meer. Op
de markt kunt u zelf ook komen genie-
ten van al het lekkers dat de deelnemers
te bieden hebben. U bent beide dagen
van 11:00 uur tot 18:00 uur van harte
welkom op deze gratis toegankelijke 
culinaire markt aan de Veerweg 4 te 
Bronkhorst. Voor meer informatie over
de deelnemers en de culinaire markt,
kunt u kijken op www.jacklyn.nl

Culinaire Nationale 
Streekmarkt in Bronkhorst
Bronkhorst - Op 18 en 19 juli or-
ganiseert Jacklyn’s de eerste edi-
tie van de culinaire streekmarkt 
aan de IJssel bij het veerpont 
Brummen-Bronkhorst.

Samen met St. Jan is de organisatie 
nu in een vergevorderd stadium en in-
middels zijn alle Koningen en Konin-
ginnen van de gemeente Bronckhorst 
van de afgelopen zes jaar uitgenodigd. 
Het gaat daarbij om meer dan 30 ver-
enigingen en stichtingen die jaarlijks 
deze titelstrijd in hun programma 
hebben opgenomen. Er kunnen dus 
zo’n 200 Koningen/Koninginnen deel-
nemen. Daarnaast wordt er ook voor 
de titel Jeugdkoning(in) geschoten 
met evenzovele kandidaten.
Om de deelnemers en aanhang maxi-
maal van deze titelstrijd te laten ge-
nieten, met een passende en sfeervolle 
entourage, met ook een partnerpro-
gramma, wordt dit festijn als paral-
lelprogramma tijdens het jaarlijkse 

Buurtfeest van Buurt en toneelvereni-
ging de Meene gehouden. Voor het 
Koningschieten om de titel ‘Koning 
van Bronckhorst’ is een speciale vogel 
gemaakt, die in een extra kogelvanger 
opgehangen zal worden.
Het evenement vindt plaats op zater-
dag 10 augustus en begint om 13.30 
uur. In samenwerking met St. Jan is 
een programma samengesteld, waar-
bij alle bijbehorende tradities een plek 
krijgen. Onder regie van St. Jan wordt 
het, zeker weten, een stijlvolle uitvoe-
ring van dit evenement. 
Voor vragen en/of aanmelding kunt u 
een mail sturen naar btvdemeene@
gemail.com. Op de foto ziet u Konin-
gin Diana Wenting (Buurtvereniging 
Dunsborg) KvB 2007.

Koningschieten om titel  
‘Koning van Bronckhorst’

Zelhem - Negen jaar geleden introduceerde St. Jan uit Keijenborg 
het Koningschieten van Bronckhorst als een traditie in een nieuwe 
gemeente. Buurt- en toneelvereniging ‘de Meene’ gaf toen aan de 
organisatie van dit festijn in 2013 op zich te willen nemen.

Jan Vruggink namens de organi-
satie: “Daar is wel een verklaring 
voor, deze rit was aanvankelijk 
opgezet voor alleen eigen leden. 
Daarom is de rit ook niet vermeld 
op de kalender van de KNMV. In 
de toekomst gaan we dit anders 
doen en zullen hopelijk ook jonge-
re motorrijders interesse krijgen”, 
zo sprak hij na afloop. De route 
met een lengte van 90 kilometer 
voerde de deelnemers langs mooie 
plekjes in de Achterhoek. De start 
was bij het clubhuis aan de Eiken-
laan. Via Eibergen, Groenlo, Halle, 
Velswijk was ook de finish bij het 
clubhuis gepland, waar de deelne-
mers na afloop nog een poos gezel-
lig bijeen bleven.

Geringe 
belangstelling 
Zomeravondrit
Vorden - De belangstelling 
voor de Zomeravondrit die 
VAMC De Graafschaprijders af-
gelopen woensdag organiseer-
de viel wat tegen.

Verder in het programma de ge-
bruikelijke onderwerpen als ‘am-
parte weurden’, ‘op de präötstoel’, 
spreekwoorden en gezegden. 
Daarnaast dialectmuziek uit eigen 
regio en daarbuiten. De uitzendin-
gen van Ideaal Dialect zijn op de 
zondag van 11.00 tot 12.00 uur 
te beluisteren via de frequenties 
van Radio Ideaal, FM 105-1, 105.4, 
105.8 of via de kabel op FM 91.1.

Eddy Geurtsen 
leest voor bij 
Ideaal Dialect
Zelhem - Zondagmorgen 14 
juli leest Eddy Geurtsen, ‘dia-
lectschriever uut Hengel’,één 
van zijn verhalen voor. Ook de 
daaropvolgende uitzendingen 
zal hij te horen zijn bij Radio 
Ideaal Dialect.

Wonen met en zonder zorg
Onze gemeente heeft een lijvig rap-
port geproduceerd met haar voor-
lopige ideeën over de toekomst van 
het wonen met voldoende zorg in 
onze mooie gemeente Bronckhorst. 
Kernpunt is dat alleen in de vijf gro-
tere dorpen zorgwoningen komen te 
staan en dat intensieve zorg alleen 
daar en in de omgeving van die hui-
zen mogelijk zal zijn. Als er echt 
behoefte aan is zijn wel nieuwe cen-
tra voor dagactiviteiten, zoals zorg-
boerderijen, op andere plekken meer 
in het buitengebied mogelijk. De 
Participatieraad heeft op verzoek van 
de gemeente de nieuwe voorstellen 
bestudeerd en daarover geadviseerd. 

In haar advies pleit de Participatie-
raad ervoor de zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid van mensen als 
uitgangspunt te nemen en die ook 
daadwerkelijk te versterken. Dat kan 
betekenen dat mensen in het bui-
tengebied kunnen blijven wonen en 
hulp en steun van lokale buurtteams 
krijgen, zodat er niet zoveel heen en 
weer gereisd hoeft te worden. Dat 
kan zijn in opdracht van de gemeen-
te of zelf gecontracteerd met bijvoor-
beeld een persoonsgebonden budget. 
Natuurlijk zijn er mensen die op een 
gegeven moment naar het grote dorp 
willen verhuizen. Maar er zijn er 
ook velen die zo lang mogelijk in de 
eigen buurt met familie en vrienden 
willen wonen. Dat moet mogelijk 
blijven. Indien er, als het echt niet 
anders kan, een omslagpunt moet 
komen tussen verantwoorde zorg en 
hulp thuis of verhuizen, hoe wordt 
dat punt dan bepaald, zo vroeg de 
Participatieraad zich af.

De Participatieraad is er een voor-
stander van dat een huis of erf des-
gewenst gesplitst kan worden. Dan 
kunnen de bewoners metterdaad 
iets voor elkaar betekenen, maar 
met behoud van hun ook fiscale 
zelfstandigheid. In het verleden was 
dit mogelijk, maar de huidige visie 
is vooralsnog een andere. Het voor-
lopige plan van de gemeente om 
voor mensen in het buitengebied in 
de toekomst bij het verlenen van 
zorg een hogere eigen bijdrage te 
gaan vragen dan van mensen in de 

grote kern, is niet goed gevallen. De 
Participatieraad heeft dringend gead-
viseerd daarvan af te zien. Publieke 
dienstverlening hoort voor alle inwo-
ners gelijk te zijn. Er hoort geen straf 
te staan op niet-verhuizen.

De Participatieraad heeft verder 
geconstateerd dat heel veel zaken 
nog moeten worden uitgewerkt. Zij 
vindt het daarbij van belang zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij de wen-
sen van de inwoners zelf. Als een 
voormalige boer die naar het grote 
dorp is verhuisd graag overdag op 
een zorgboerderij meehelpt moet 
dat kunnen. Variatie in activiteiten 
is dus nodig, zodat groepen met 
dezelfde interesse en achtergrond 
samen kunnen recreëren.

De Participatieraad weet dat de 
gemeente er niet aan ontkomt 
zaken straks anders te organise-
ren. Al is het alleen maar omdat 
het budget fors kleiner zal worden. 
Het ziet er naar uit dat veel werk 
op de schouders van vrijwilligers 
terecht zal komen. Daarom heeft de 
Participatieraad geadviseerd goed te 
kijken hoe die toekomstige vrijwil-
ligers geschoold en begeleid kunnen 
worden. Een goed stelsel van respijt-
zorg, waarbij met name de mantel-
zorger even op adem kan komen is 
daarnaast onontbeerlijk. Ook daar is 
aandacht voor gevraagd.

Het plan om de zorgwoningen in 
de grotere kernen te concentreren 
is goed gevallen. Als mensen des-
gewenst ook maar naar een buurge-
meente kunnen verhuizen of daar 
de dagactiviteiten kunnen bezoeken.
Zodra de reacties van alle geraad-
pleegde partijen binnen zijn gaat de 
gemeente opnieuw naar de plannen 
te kijken. De Participatieraad is zeer 
benieuwd naar de volgende versie.

Reageren? Mail naar 
wmoraadbronckhorst@gmail.com

Nieuws van de WMO raad Bronckhorst



Het team bestond uit de 
Vordenaren Arjen Mom-
barg, Andre Willems en 
Ben Albers, voor de gele-
genheid aangevuld met 
de Velpenaar Thies Fran-
kema en de Limburger Gr-
ego Hulsman. De flitsende 
outfit kwam op naam van 
shirtsponsor Freewheel.
La Marmotte is geen wed-
strijd, maar als je met 5 
mannen afreist naar de 
alpen om te gaan fietsen 
ontstaat er al snel een 
wedstrijdsfeer. Dus werd 
er direct na de start vol gas 
gegeven en al snel kwam 
er tekening in het veld. 
Andre, Arjen en Thies na-
men afstand van de ande-
re twee op de Glandon en 
stonden die de rest van de 

dag niet meer af.
Uiteindelijk kwam Andre 
Willems in een scherpe 
tijd van 7 uur en 45 mi-
nuten als eerste aan op 
de top van Alpe d’ Huez, 
op enige afstand gevolgd 
door Thies Frankema. 

Arjan Mombarg kwam 2 
minuten later binnen, ba-
lend dat hij niet in staat 
was geweest om Thies op 
de laatste col nog terug te 
pakken. Kennelijk begint 
deze ex-marathon prof 
toch last te krijgen van 

zijn leeftijd. Ben Albers 
kwam na een ruime 8 uur 
als vierde binnen, nog net 
voldoende voor een gou-
den brevet. Aan de finish 
viel hij halfdood van zijn 
fiets gesloopt door de hitte 
op de laatste beklimming. 

Grego viel uit en kwam 
als laatste boven met de 
fiets in een gecharterde 
Franse Camper. Maar de 3 
Vordense klimgeiten zijn 
weer thuis, met goud.

Freewheelteam Vorden schittert op 
Alpe d’ Huez
Vorden - Afgelopen 
week deed het fiets-
team van Freewheel 
mee aan de Franse Cy-
closportive “ La Mar-
motte”. Tijdens deze 
prestatietocht worden 
de Col du Glandon, Col 
du Telegraphe, Col du 
Galibier bedwongen, 
om als toetje te fini-
shen na 174 km en 5000 
hoogtemeters op Alpe 
d’ Huez. Deze staat 
bekend als een van 
de zwaarste cyclo’s in 
Europa, met jaarlijks 
ruim 7000 klimgeiten 
aan de start.

Voorzitter Joost Bloemendaal die 
hem dit kleinood (gemaakt door 
Smederij Oldenhave) overhandig-
de, schetste in het kort hoe Dick 
Regelink 25 jaar geleden het ini-
tiatief nam om elk jaar direct na 
het buurtfeest, deze marathon (10 
kilometer) te organiseren.
Afgelopen zondag namen er 31 
teams deel. De uitslagen waren 
als volgt: Heren A- klasse: 1 Wil-
denborch 1 – 122 schoten en 76 
meter, 2 Heksenlaak 1- 123 scho-
ten en 150 meter, 3 Stokkink 1- 
124 schoten en 104 meter. Heren 
klasse B: 1 Stegeman uit Ruurlo 

142 schoten en 57 meter, 2 Duns-
borg 1- 146 schoten en 66 meter, 
3 Delden 3- 147 meter en 163 
meter. Gemengde klasse: 1 Stok-
kink1- 155 schoten en 72 meter, 
2 Delden 1- 166 schoten en 24 
meter, 3 Stokkink 2- 182 schoten- 
76 meter. Vrije klasse: 1 HAC uit 
Meppel 104 schoten en 79 meter, 
2 Wierssebroekweg 117 schoten 
en 158 meter, 3 HAC 2 Meppel 
120 schoten en 122 meter. Recre-
antenklasse (6 kilometer) : 1 AN-
BO 1- 91 schoten en 23 meter, 2 
Burkink 92 schoten en 5 meter, 3 
Delden 1- 98 schoten en 12 meter.

Klootschietmarathon Delden

Gouden kloot voor Dick Regelink
Vorden - Dick Regelink was zondagmiddag toch wel even ver-
rast toen hij na afloop van de klootschietmarathon, die hij jaar-
lijks namens de Buurtverenging Delden organiseert, een gouden 
kloot kreeg aangeboden.

Links Joost Bloemendaal, rechts Dick Regelink.

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé

Drumles
Op de muziek en de manier
die het best bij jou past!

DrumschoolHan Neijenhuis
Leesten, Zutphen

Bel of mail voor meer info of een gratis proefles:
06-30428624 / info@drumschoolhanneijenhuis.nl

www.drumschoolhanneijenhuis.nl

WONEN SLAPEN ZONWERING GORDIJNEN VLOEREN

Wegens werkzaamheden in het cen-
trum bieden wij u t/m 27 september 
de mogelijkheid uw bestelling in onze 
webshop 

GRATIS THUIS TE LATEN BEZORGEN

Deze service is alleen geldig op webshop 

bestellingen, zoals onderhoudsmiddelen, 

en op een adres in Vorden en buitenge-

bied van Vorden.

(Voor voorwaarden zie onze website 

www.helminkwonen.nl/vorden).

Wij zijn te bereiken via telefoon en e-mail 

en uiteraard is onze gratis parkeerplaats 

altijd bereikbaar via de Decanijeweg.

Helmink Wonen
Zutphenseweg 24

7251 DK Vorden

Tel.: 0575-551514

E-mail: info@helminkwonen.nl 

Helmink wonen maakt het mooier bij u thuis

HÉT WOONCENTRUM VAN DE ACHTERHOEK

- Advertorial -

Nieuwe website 
voor extra gemak
De website van Helmink Wonen is vernieuwd! 
Groot verschil met de oude is het extra gemak 
voor de klant en de integratie van reviews en 
sociale media. Er is nu een webshop aanwe-
zig voor producten als onderhoudsmiddelen, 
hoofdkussens en showmodellen zodat men-
sen ook thuis het onderhoud kunnen bestel-
len of reserveren. Klanten kunnen zich regi-
streren voor het bijhouden van eigen voor-
keuren en administratie. Bovendien kunt u 
de site nu goed bekijken vanaf diverse media 
zoals smartphone, tablet en PC. 

De lancering van de 
website valt samen 
met de werkzaam-
heden in het cen-
trum van Vorden.
Jeroen Helmink:  
“Mensen winkelen 
tegenwoordig an-
ders dan vroeger en 
hebben minder tijd. 
Daarom moeten we 
het onze klant zo 
makkelijk mogelijk 
maken. Bij een bankstel is dat nog wat moeilijker 
vanwege het maatwerk maar producten zoals on-
derhoud kunnen nu ook thuis worden besteld of 
gereserveerd op een moment dat het de klant goed 
uitkomt. Nu het dorp flink onder handen wordt 
genomen is het een perfect moment om deze ex-
tra service voor onze klanten te introduceren. Dat 
doen we dan ook met onze gratis bezorgaktie in 
Vorden.

Naast de vele nieuwe mogelijkheden is de website 
nu onderverdeeld in de diverse producten waar u 

veel informatie en inspiratie 
kunt opdoen. Neem gerust 
een kijkje op de nieuwe web-
site: www.helminkwonen.nl/
vorden of scan de QR-code. 
Helmink Wonen is goed be-
reikbaar via de Decanijeweg 
en u kunt gratis parkeren 
voor de deur!

Eindelijk ZOMER!!
Daarom vrijdag a.s. de nieuwe zomerkaart van De Gravin 
van Vorden, met veel salades en visgerechten, zoals 
Salade nicoise, mosselen hele zeebaars uit de oven en 
gamba’s al ajilo en lekkere desserts, maar natuurlijk ook 

hele lamsschouder, knoflooksoep en Steak Tartare!

Dagelijks is er een driegangen keuzemenu
voor € 27,50

Kom snel op één van onze twee heerlijke terrassen eten!
(Of in het koele restaurant natuurlijk.)

. . .HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

DE GRAVIN VAN VORDEN

Zie ook onze website voor het menu.
www.degravinvanvorden.nl

Stationsweg 24, Vorden
Tel. 0575-551227
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Wendie vervolgde een paar uur later 
haar vluchten door het luchtruim. 
Thomas pakte al zijn spullen bij el-
kaar en vertrok naar Nederland, het 
land van zijn geliefde. Gezien zijn 
capaciteit op kookgebied had Tho-
mas al vrij snel een baan, chef- kok 
in een restaurant in Utrecht. Inmid-
dels waren ze samen gaan wonen. 
Wanneer Wendie een paar dagen 
als stewardess vrijaf had en Thomas 
moest werken, dan trok Wendie 
pijlsnel richting ‘Tukkerland’ om in 
Haaksbergen haar pa en ma, die daar 
een restaurant runden, te assisteren. 
Wendie: ‘ Thomas en ik wilden graag 
een eigen zaak beginnen. Eigenlijk 
deed zich die mogelijkheid al vrij snel 
voor. Een horeca makelaar vertelde 
ons dat er in Vorden een pand te koop 
stond, De Rotonde. In no- time werd 
een deal gesloten, wij namen de in-
boedel van Tine en Nico van Goethem 

over en huurden het pand. Snel mijn 
baan bij de KLM opgezegd, waarna 
wij op 16 januari 2001 open gingen. 
Wij exploiteerden de Rotonde eerst 
met zijn tweeën, maar na een paar 
maanden moest er al personeel wor-
den aangetrokken’, zo zegt Wendie 
terugkijkend. Thomas maakte al vrij 
spoedig zijn vakbekwaamheid waar. 
De Wiener schnitzels op zijn Oosten-
rijks gebakken, waren niet te versma-
den. ‘Klopt’, zegt Thomas, het is nog 
steeds ons ‘handelsmerk’. Daarnaast 
hebben wij uiteraard een zeer geva-
rieerde menukaart. Veelal geënt op 
de seizoenen: asperges in de maan-
den mei/juni, vervolgens de ‘lichte’ 
zomergerechten met veel salades, 
vanaf oktober t/m december de ‘wild-
kaart’, daarna specifieke winterme-
nu’ s. Wendie: ‘Dit jaar zijn we voor 
het eerst aangesloten op ‘Wildeten 
in de Achterhoek’. Daar zijn we erg 

blij mee’, zo zegt ze. Een paar jaar ge-
leden brak voor Wendie en Thomas 
een periode van diverse slapeloze 
nachten aan. Wendie: ‘Om ook onze 
koks in de wintermaanden in dienst 
te kunnen houden, was uitbreiding 
van de zaak noodzakelijk. Diverse te-
keningen gemaakt, heel veel plannen 
gemaakt en besprekingen gevoerd. 
Uiteindelijk werd het een ‘uitbreiding 
naar boven’. Dat betekent dat wij nu 
plaats kunnen bieden aan circa 150 
gasten en bovendien circa 50 plaatsen 
op het terras. We hebben 30 perso-
nen in dienst, waarvan 16 fulltime. 
Velen zijn al jarenlang bij ons werk-
zaam, zoals bijvoorbeeld Annie Raki-
tov. Zij helpt in de keuken en werkt 
al tien jaar bij ons’, zo zegt ze. Vorige 
week werd Annie te midden van haar 
collega’ s, door de directie van Grand 
Bistro de Rotonde, uitgebreid in het 
zonentje gezet.

Volgende week vieren Wendie en 
Thomas het 12,5 jarig bedrijfsjubi-
leum. Wendie: ‘Wat is de tijd snel 
gegaan. Ondanks dat ook wij mer-
ken dat Nederland in een recessie 
verkeert, mogen wij niet klagen. Wij 
hebben niet alleen uit Vorden een 
leuke en vaste klantengroep, maar 
ook uit omliggende plaatsen. Sterker 
nog, wij hebben gasten, die al tijdens 
de opening in 2001 aanwezig waren. 
Daar zijn we bijzonder trots op’, zo 
zegt ze. Het echtpaar Kniewallner is, 
zoals het aangeeft, steeds ‘in ‘voor 
nieuwe dingen. Zo wordt periodiek 
een verrassingsmenu geserveerd, die 
de gasten met een cijfer kunnen ho-
noreren. Blijkt het menu een succes 
dan komt het ‘vast’ op de kaart. ‘Het 
gemiddelde cijfer dat wij van onze 
klanten krijgen, is een acht. Daar zijn 
we zeer tevreden mee’, zo zegt Tho-
mas lachend.’En zo vult Wendie aan 
‘Wij hebben inmiddels ons plekje in 
de horeca in Vorden gevonden’. Dins-
dag 16 juli (jubileumdag) krijgen de 
gasten die Grand bistro de Rotonde 
bezoeken, 12,5 procent korting op de 
drankjes en de menukaart. 

Zie ook advertentie elders in dit 
blad.

Wendie Kniewallner: ‘We hebben onze plek in Vorden gevonden’
Koperen jubileum 
Grand Bistro de Rotonde Vorden

Vorden - Ooit vloog ze de hele wereld rond als stewardess bij de KLM. 
Geen enkele wereldstad was haar vreemd. Tijdens een kort verblijf 
in Wenen leerde zij Thomas Kniewallner kennen, chef- kok in een 
gerenommeerd hotel in de Oostenrijkse hoofdstad. Een paar tafeltjes 
verder zat Cupido en die schoot twee pijlen af. Het ene trof Wendie in 
het hart, de andere Thomas!

Wendie, Thomas en de kleine Anne-Beth.

Bronckhorst

Woensdag 10 juli 2013
10:00 Kermismarkt Hengelo
10:00 Hengelose kermis 2013 Hengelo
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden
15:00 Rondleiding en wijnproeverij ’t Heekenbroek Achter-Drempt
19:00 Motorendemo tijdens de kermis Hengelo
20:00 Live at Radio Ideaal Zelhem
20:00 Zomercarrousel Theater Onder de Molen Linde

Donderdag 11 juli 2013
10:00 Vive la France! Hummelo
10:30 Fietstocht 55+ Keijenborg
19:30 Zomeravondconcert Vorden
20:00 Zomeravondconcert Museum Smedekinck Zelhem

Vrijdag 12 juli 2013
10:00 Open Fuchsiatuin Wichmond
10:00 Vive la France! Hummelo
10:00 Koffiemorgen voor ouderen Voor-Drempt
13:30 Kinderspelen tijdens de kermis Hengelo
15:30 Orgelconcert van Klaas Stok Zelhem
19:00 Verrassend vegetarisch leren koken Halle
19:30 Zomeravondconcert muziekver. Union Zelhem

Zaterdag 13 juli 2013
10:00 Open Fuchsiatuin Wichmond
11:00 Vogelschieten, Vogelknuppelen en 
 vogelschieten voor de jeugd Hengelo
13:00 Vive la France! Hummelo
13:00 Expositie in Galerie en beeldentuin De Burgerij Vorden
13:30 Dansmiddag voor ouderen Hengelo
19:30 Zomerconcert Halle-Nijman

Zondag 14 juli 2013
10:00 Vive la France! Hummelo
13:00 ZOndag op de kermis Hengelo
13:00 Expositie in Galerie en beeldentuin De Burgerij Vorden
14:00 Proefles bij de Keppelse golfclub Hoog-Keppel
20:00 Stijldansavond in het Dorpshuis Voor-Drempt

Maandag 15 juli 2013
9:00 Workshop bessen inmaken Halle
18:00 Velswijkse Avond fiets4daagse Velswijk

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

Donderdag 18 juli 2013
10:00 Zomerfeesten Vorden
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden
11:00 Culinaire Streekmarkt Bronkhorst
14:00 Huifwagentocht Zelhem
14:00 Fietstocht voor 50-plussers Hoog-Keppel

Vrijdag 19 juli 2013
11:00 Culinaire Streekmarkt Bronkhorst
13:00 Expositie in Galerie en beeldentuin De Burgerij Vorden
15:30 Orgelconcert van Dirk Luijmes Zelhem
17:00 Vierseizoenenkookcursus Halle
19:00 Plataanconcert Chr.muziever. Pr. Juliana Zelhem

Zaterdag 20 juli 2013
10:00 Exp. Anne von Drehle en Martine van Zwieten Bronkhorst
13:00 Expositie in Galerie en beeldentuin De Burgerij Vorden
14:00 Zomerfeesten Zelhem
21:00 Duits-Hollandse Avond Zelhem

Zondag 21 juli 2013
12:30 Zeskamp Steenderen
13:00 Expositie in Galerie en beeldentuin De Burgerij Vorden

Dinsdag 23 juli 2013
18:30 Fietstocht Halle

Woensdag 24 juli 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden
13:00 Kinderspelmiddag Zelhem
15:00 Rondleiding en wijnproeverij ’t Heekenbroek Achter-Drempt
20:00 Zomercarrousel Theater Onder de Molen Linde

Donderdag 25 juli 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden

Benthem somde tijdens zijn presen-
tatie verschillende redenen op om 
de VVV Bronckhorst ook na 2014 te 
behouden. Ten eerste willen de toe-
rist en recreant dat. Hij beargumen-
teerde deze stelling met het feit dat 
in 2012 10.000 bezoekers de winkel 
in Vorden bezochten. “Daar komen 
de bezoekers van de agentschappen 
nog bij.” De website trekt ook nog 
eens 50.000 virtuele bezoekers per 
jaar naar de VVV.
Ook wordt de VVV volgens hem ge-
dragen door de ondernemers. “Er 
zijn ruim 300 leden die bereid zijn 
om een - in vergelijking met omlig-
gende gemeenten - relatief hoog 
bedrag betalen.” De ondernemers 
brengen samen 332.000 euro in. 
De gemeente betaalt in 2013 nog 
37.000 euro. Daarnaast subsidieert 
Bronckhorst de VVV ook op pro-
jectbasis.
Verder wees Benthem erop dat 
VVV de bekendste merknaam is 
op toeristisch en recreatief gebied. 
Ook verzamelt de organisatie data 
over locaties en evenementen en 

zet die breed in voor promotie. De 
VVV Bronckhorst heeft vier part-
timers en circa veertig vrijwilligers 
die de gastheerschapfunctie vervul-
len voor de duizenden toeristen die 
jaarlijks naar Bronckhorst komen. 
Ze verstrekken info, geven rond-
leidingen en beheren de bewegwij-
zering van de toeristische routes. 
“Bronckhorst mag niet de enige ge-
meente in de Achterhoek worden 
zonder VVV.”
Een mening de fracties wel met de 
manager deelden, maar op de vraag 
hoe dit financieel te realiseren is, 
hadden zij nog geen antwoord. Vol-
gens Heino Benthem zou een groter 
deel van de 275.000 euro die er jaar-
lijks aan toeristenbelasting door de 
gemeente wordt geïnd naar de VVV 
kunnen gaan. Bronckhorst besteedt 
dit aan de toeristische organisatie 
Achterhoek Toerisme, die taken 
uitvoert als route-ontwikkeling en 
informatievoorziening, regionale 
en lokale projecten en ambtelijke 
kosten. “Het is een kwestie van 
keuzes maken hoe deze middelen 

te besteden”, aldus de manager. Jan 
Beverdam van de PvdA vroeg zich 
af of het mogelijk was een hogere 
bijdrage van de leden te vragen. 
Volgens Benthem is dat geen optie: 
“Als je de ondernemers vraagt hun 
bijdrage te verdubbelen, verwach-
ten ze ook dat de VVV twee keer zo-
veel presteert. Dat kunnen we niet 
waarmaken.”

Max Noordhoek van GroenLinks 
suggereerde het financiële gat te 
dichten door de toeristenbelasting 
te verhogen. Afhankelijk van de 
accomodatie betalen ondernemers 
tussen de 0,51 en 1,40 euro per 
overnachting. Dit kunnen zij door-
berekenen in de prijs die zij van 
hun gasten vragen. “Dat zou een 
optie kunnen zijn”, reageerde de 
VVV-manager. “Maar de onderne-
mers zullen daar niet blij mee zijn.”
VVD’er Bennie Wisseling wilde 
van Benthem weten wat de VVV 
Bronckhorst zelf allemaal heeft 
gedaan om nieuwe inkomstenbron-
nen aan te boren sinds bekend is 
dat de gemeente de subsidie stop-
zet. Die zijn volgens Benthem wel 
degelijk gezocht, maar niet gevon-
den. “Dat is ook erg lastig met een 
organisatie die vooral op vrijwilli-
gers drijft.”

De manager van de VVV is inmid-
dels het gesprek aangegaan met de 
meeste fracties en hoopt dat er een 
oplossing wordt gevonden.

VVV Bronckhorst vecht om 
voortbestaan
Bronckhorst - Het voortbestaan van de VVV Bronckhorst hangt aan 
een zijden draad. De gemeente Bronckhorst draaide de subsidiekraan 
de afgelopen jaren langzaam maar zeker dicht. Volgend jaar moet de 
VVV zich zonder een vaste subsidie van de gemeente zien te redden. 
Dat zou volgens manager Heino Benthem het einde betekenen van 
van zijn organisatie en daarom vroeg hij donderdag 4 juli tijdens 
een commissievergadering in het gemeentehuis, de raadsfracties om 
steun. Om de VVV draaiende te houden, is naast de bijdrage van de 
ondernemers, inkomsten uit de verkoop van VVV-producten en sub-
sidie voor projecten, jaarlijks 60.000 euro nodig.



Sandwich   Sâo Paulo   Scarva   Expresso   Frank Walder   Summum   Taifun   Betty Barclay   Rosner   Roberto Sarto

Fashion with feeling

NU SUPER VOORDELIG

LET OP!
vrijdag 26 juli

1 artikel 2e artikel

50%60%70%*
3e artikel

Kerkstraat 11
Hengelo (gld)
tel: 0575 461235
info@langelermode.nl

(*hoogste korting op de laagste prijs)

Dus over al deze prijzen nog 15% korting!
i.v.m. kermis Hengelo: woensdag en zaterdag gesloten.

Combikast 
  684

Broodkast 
  533

Salontafel
vanaf  296

Dressoir 

vanaf  593 Tafel 
vanaf  333

tv Dressoir 
  299

Kom naar onze OUTLET AFDELING in de kom kijk voordeelshop

Opruiming in deze afdeling van 40 / 50 / 60 / 70 en 80 %
Verder op alle showroom meubelen 15% korting ook op bestellingen.*aanbiedingen uitgezonderd

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



De jonge Jessi Frederiks heeft een 
modezaak voor ogen waar oudere 
maar ook jong volwassen mannen 
volledig aangekleed kunnen wor-
den. ‘Alleen de schoenen moeten 
ze ergens anders halen’, zegt ze la-
chend. Voor de oudere mensen blijft 
de kleding waar Lentferink mannen-
mode om bekend stond grotendeels 
behouden. ‘Die mensen komen hier 
voor bepaalde merken. Maar ook 
voor speciale maten’, legt Jessi uit. 
‘Deze kleding blijf ik gewoon aanbie-
den. Hier in de buurt zitten niet veel 
zaken waar deze mensen anders ge-
makkelijk heen gaan.’ Jessi is echter 
ambitieus genoeg om daarnaast een 
eigen draai aan het geheel te geven. 
Zo komt er ook kleding voor de jon-
gere volwassenen. Jessi: ‘Jongeren 
van ± 25 jaar en ouder moeten hier 
ook terecht kunnen.’ 
Dat ze zich ook op jongere doelgroe-
pen gaat richten, is niet zo vreemd. 
De Keijenborgse moet zelf nog 23 
worden. Ze studeerde Modemanage-
ment aan de Saxion Hogeschool in 
Enschede. Tijdens haar studie doet 
ze veel ervaring op bij de hoofdkan-
toren van grote kledingbedrijven. 
Als ze haar studie in 2012 afrondt, 
wil ze het liefst een eigen zaak be-
ginnen. ‘Maar ik kon moeilijk wat 
vinden’, vertelt ze. ‘Iedereen op mijn 
opleiding had daar wel last van.’ Ze 
besluit bij een kledingzaak in Arn-
hem te gaan werken om verkooper-
varing op te doen. ‘Dat was heel leer-
zaam. Ik vond het echt leuk om gast-
vrij te zijn en mensen te helpen. Dat 
bestaat niet alleen maar uit groeten, 
maar ook helpen bij het zoeken naar 
de juiste maat en advies geven.’ 
De eigen zaak in Hengelo vormt voor 
Jessi Frederiks een compleet nieuwe 
uitdaging. En ook al is dit niet de 
meest rooskleurige tijd voor derge-

lijke ondernemingen, Jessi is vol ver-
trouwen: ‘Als je in een slechte tijd
begint, dan kan het eigenlijk alleen
maar beter worden. Je moet het ook
positief bekijken. Ik heb er ontzet-
tend veel zin in.’ In eerste instantie
gaat de Keijenborgse de modezaak in
haar eentje runnen. Simpelweg om-
dat het aannemen van personeel te
duur is. Dat geldt ook voor de prak-
tische zaken rondom het opstarten 
van de nieuwe winkel. ‘Gelukkig
krijg ik veel hulp van vrienden en 
bekenden. Maar er komt nog heel
wat bij kijken’, ervaart Jessi. Ze mag
dan heel positief ingesteld zijn, het
is toch op de kleintjes letten. Dat be-
tekent echter zeker niet dat er half
werk geleverd wordt. ‘Het moet zo
goed mogelijk worden. Uiteindelijk 
is de uitstraling heel belangrijk.’
Voor het realiseren van die mooie 
uitstraling wordt het pand aan de
Spalstraat de komende maanden 
flink onder handen genomen. De
nieuwe naam gaat in mooie letters
pronken, de voorgevel krijgt een an-
der kleurtje en ook de binnenkant
van de winkel krijgt een nieuw likje
verf. ‘Het geheel moet een eigen-
tijdse uitstraling krijgen. Het moet
fris worden’, vindt Jessi. ‘Een plek
waar jong en oud naar binnen stapt.
Waar voor, wie het wil, ook tussen-
door nog tijd is voor een kopje kof-
fie/thee.’ Ze beseft dat deze randza-
ken er allemaal bij horen. Toch kan
ze niet wachten om echt te begin-
nen. ‘De hoofdzaak ligt bij mij bij
de inkoop, en daarnaast natuurlijk 
de verkoop. Daar heb ik zin in. Dat
is gewoon echt mijn ding.’ Vanaf
15 augustus staat ‘Frederiks man-
nenmode, by Jessi’ drie dagen in het
teken van de opening. Of ze dan nog
iets bijzonders in petto heeft, blijft
een verrassing.

‘Lentferink mannenmode’ 
wordt ‘Frederiks mannenmode’
Hengelo - Aan het bestaan van kledingzaak Lentferink aan de Spal-
straat in Hengelo leek na zestig jaar een einde te komen. Leek. Want
op het moment dat de 23-jarige Jessi Frederiks lucht kreeg van de
plannen om te stoppen, was voor haar een nieuwe uitdaging geboren.
Op donderdag 15 augustus blaast Jessi deze zaak dan ook nieuw leven
in. Daarbij hoort een nieuwe naam: ‘Frederiks mannenmode, by Jessi’.

Het Koen Kampioen voetbalveld is 
weer geopend met het daarnaast 
gelegen volleybalveld. Deze sport-
veldjes zijn ideaal voor de sporten-
de vakantieganger of inwoner van 
Bronckhorst om toch sportief bezig 
te kunnen blijven in deze periode, in 
combinatie met dieren en spelende 

kinderen. Ook is er de afgelopen pe-
riode hard gewerkt aan een nieuw 
bospad wat dan ook steeds meer 
vorm gaat krijgen. Dit bospad maakt 
een lus om de weitjes van Feltsigt 
waar de dieren in lopen. Onderweg 
is van alles te zien, onder andere de 
nieuwe activiteit vuurtje stoken. Bij 

de entree kan een ontstekingsbron 
worden verkregen wel of niet in com-
binatie met en zak marshmallows 
om vervolgens onder begeleiding 
van een volwassenen vuur te maken 
en aan een stok de marshmallows te 
prikken. Maar alleen een vuurtje sto-
ken is ook al een belevenis op zich. 
Op 28 juli organiseert de kinderboer-
derij een traditionele oogstdag met 
vele activiteiten er omheen. Hierover 
volgt meer informatie in deze krant 
of andere mediabronnen. Wat zeer 

bijzonder is voor de Achterhoek is 
dat er deze zomer een veld vol zon-
nebloemen op het terrein van Felt-
sigt zal staan. Hierin is een doolhof 
gemaakt om lekker rond te dolen en 
te genieten van deze Frankrijkachti-
ge uitzichten. Dit alles is te zien en te 
beleven tussen de altijd al aanwezige 
dieren van Feltsigt zoals de koeien, 
schapen, geiten, pauwen, ezels en 
nog veel meer. Voor meer info kijk 
op www.feltsigt.nl of kijk op Face-
book van kinderboerderij Feltsigt.

Vakantie activiteiten bij Feltsigt in Bekveld
Bekveld - Kinderboerderij Feltsigt maakt zich op voor de altijd gezel-
lige vakantieperiode. Voor sommige mensen is de vakantie al begon-
nen en voor anderen is hij aanstaande dus gaat het vakantieseizoen 
van Feltsigt van start met de volgende onderdelen.

Richting Ede, over de Ginkelse heide 
waar een monument staat ter na-
gedachtenis van de luchtlandingen 
in 1944. Langs de Grebbeberg en de 
Piramide van Austerlitz, een heel be-
kende uitspanning. Door Zeist met 
zijn prachtige landhuizen, er was 
veel te zien onderweg en de chauf-
feur wist overal wat van te vertellen. 
Door de Bilt waar het KNMI geves-
tigd is en langs Utrecht met de Dom-
toren die we vanuit de verte konden 
zien.
Vervolgens kwam het gezelschap 
aan in Maarssen. Hier ging men op 
de boot voor een rondvaart over de 
Vecht. Prachtige villa’s bewoond 
door verschillende bekende arties-
ten met heel mooie theehuisjes aan 
de waterkant. 
De kapitein van de boot vertelde veel 
over de geschiedenis van de villa’s 
en hun architectuur, en wie de oor-
spronkelijke opdrachtgevers waren 
voor de bouw hiervan. Er werd ons 

UVV-reisje met boottocht 
over de Utrechtse Vecht
Hengelo - Op donderdag 27 juni vertrok de UVV afdeling Hengelo 
met een volle bus om een boottocht te maken op de Utrechtse Vecht. 
De bustocht ging vanuit de Achterhoek langs de IJssel richting de 
Veluwezoom. De bus verliet de grote weg en vervolgde de tocht via 
een toeristische route.

tijdens de rondvaart een lunch aan-
geboden die goed in de smaak viel. 
Op de terugweg gingen we richting 
Utrecht langs de Hollandse Water-
linie. Het weer was boven verwach-
ting en we konden onderweg genie-

ten van de mooie natuur, van wui-
vende korenvelden en weilanden 
met prachtig grazend vee. Tot slot 
van deze mooie dagtocht bracht de 
chauffeur ons weer veilig terug naar 
Hengelo en kan men terugzien op 
een geslaagde dag.
De volgende UVV activiteit is een ge-
zellige middag op woensdag 11 sep-
tember in Ons Huis in Hengelo met 
medewerking van de cabaretgroep 
‘Jong Belegen’ uit Lichtenvoorde.

Spalstraat 27, 7255 AB  Hengelo Gld.

Tel . + 31 (0)575 - 46 17 71

GROOT KORMELINK



Het afgelopen half jaar was voor Ca-
rel er één vol met verrassingen. Zo 
werd hij op maandag 7 januari 2013 
verkozen tot vrijwilliger van de ge-
meente Bronckhorst. Een prijs die hij 
meer dan verdiend had. Na 33 jaar 
had hij ook besloten afscheid te ne-
men bij PAX. Ook gaat hij door het 
leven als kersverse opa. Als klap op de 
vuurpijl werd hij maandag 24 juni tij-
dens de algemene ledenvergadering 
benoemd tot erelid van Pax. Een titel 
waar hij enorm trots op is, zo gaf hij 
zelf aan. Namens het jeugdbestuur 
en de afdeling jeugd overhandigde 
jeugdvoorzitter Richard Hulshof 
samen jeugdtrainer/-leider Werner 
Weustenenk en jeugdscheidsrechter 

Oscar Mentink hem een reischeque 
ter waarde van 500 euro. Deze werd 
hem aangeboden namens alle jeugd-
leden.

Op deze wijze werd een man met een 
echt blauw-wit hart terecht in het 
zonnetje gezet voor al zijn verdien-
sten voor Pax.

Carel Kuipers benoemd tot erelid Pax
Hengelo - Op maandag 24 juni 
heeft Carel Kuipers na 33 jaar af-
scheid genomen van PAX. In deze 
33 jaar heeft Carel zich voorna-
melijk bezig gehouden met de 
jeugd. Naast het organiseren 
van talloze activiteiten, zoals de 
kerstverloting en het kerstzaal-
voetbaltoernooi was hij de laatste 
jaren als lid van het jeugdbestuur 
actief als wedstrijdsecretaris pu-
pillen.

Er werd gespeeld in 11 poules, door 
toernooisecretaris Evert Jan Pellen-
berg verdeeld over in drie klassen: 
heren A, heren B en dames A. Op 
het mooie complex van de tennisver-
eniging Socii, streden de deelnemers 
om de finaleplaatsen in zijn of haar 
klasse. “In tegenstelling tot vorig 
jaar waren de weergoden ons dit jaar 
gunstig gezind”, aldus Gerrit Loman 
die, samen met Mark Snijders en Jan 
Rensink, de wedstrijdleiding in han-
den had. 

Alle avonden en de gehele zaterdag 
werd onder prachtige weersomstan-
digheden het wedstrijdprogramma 
afgewerkt. Een enkele keer was het 
bijna middernacht toen de laatste 
wedstrijduitslag kon worden bijgete-
kend.  In de heren A klasse verliep 
het toernooi volgens verwachting: 
na de eerste ronde bleven met name 
de ervaren spelers over. Bij de Dames 
was de strijd verbeten. Nieuwelingen 
als Caroline ter Linden en Mandy 
Karsing konden zich net niet plaat-
sen voor de volgende ronde. Bij de 
heren B waren het vooral  jongere 
spelers als Sander Brummelman en 
Korné Radema die gevestigde namen 
als Henk Hissink en Mark Snijders uit 
het toernooi speelden. 

Het publiek was geweldig: iedere 
avond was de vernieuwde accommo-
datie bezet met vrienden en familie-
leden die genoten van de wedstrijden 
en de gezelligheid. 
Hoogtepunt van de week was voor 
veel toeschouwers ook dit jaar weer 
de finaledag. Onder grote belangstel-
ling werden de finalewedstrijden ge-
speeld. In de Heren B poule werd na 
een spannende strijd Peter Wolbrink 
de winnaar. Hij versloeg in straight 
sets Korné Radema.

De damesfinale werd gewonnen door 
de oudste deelnemer aan het toer-
nooi. Met een geweldige inzet en on-
der luid applaus kon Nel Nijenhuis 
als winnaar worden gehuldigd. Dat 
was even slikken voor Manon Pe-
ters die met goed spel net iets tekort 
kwam voor de eerste plaats. 
In de heren A groep was het onge-
meen spannend. Gert-Jan Loman en 
Robby Bouwmeister streden als tita-
nen voor de eerste plek en de titel 
van clubkampioen. Er was een super 
tiebreak voor nodig om de winnaar te 
bepalen. Met nipt verschil wist Gert-
Jan Loman de wedstrijd naar  zich toe 
te trekken. Fantastisch tennis onder 
een brandende zon. 
Uiteraard is een groot tennisevene-

ment als de Wichmondse clubkam-
pioenschappen bijna onmogelijk zon-
der sponsoring. Sportzaak Houx uit 
Zutphen verraste de winnaars met 
mooie cadeaubonnen. Maar ook Etos 
Barendsen leverde een belangrijke 
bijdrage in de vorm van een prach-
tige verzorgingsset voor alle win-
naars. Voor het dubbeltoernooi in 
september meldde zich spontaan al 
een hoofdsponsor. 
Voorzitter Jan Willem Krijt: “De 
(hoofd)sponsors maken het mogelijk 
dat we de deelnemers mooie extra-
tjes kunnen aanbieden die ons tennis-
toernooi tot meer maken dan alleen 
een tennistoernooi”. De organisatie 
en de vele deelnemers en toeschou-
wers kijken dan ook zeker weer terug 
op een zeer geslaagde (tennis)week!

DE UITSLAGEN OP EEN RIJ:
Heren A:
1. Gert Jan Loman
2. Robbie Bouwmeister
3. Bennie peters
4. Joep Haverkamp

Heren B: 
1. Peter Wolbrink
2. Korné Radema
3. Sander Brummelman
4. Gerrit Loman

Dames:
1. Nel Nijenhuis
2. Manon Peters
3. Irene Regeling
4. Marga Leerkes

Geslaagde Socii 
clubkampioenschappen single

Wichmond - Afgelopen week waren in Wichmond weer de jaarlijkse 
clubkampioenschappen van de tennisclub Socii. Een bloeiende vereni-
ging: ruim 30 procent van de leden had zich ingeschreven voor het 
toernooi, een percentage waar de toernooi commissie zeer tevreden 
over was.

De finalisten in de heren A finale: Gert-Jan Loman en Robbie Bouwmeister, de winnaars van de heren B-finale: uiteindelijk won Peter 
Wolbrink van Korné Radema en de damesfinale werd gewonnen door nel Nijenhuis. Zij versloeg Manon Peters na een spannende strijd.

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

Daphne Lindenschot is met haar pony 
Cicero dressuur kampioen outdoor 
geworden van de kring Berkel-IJssel. 
Nadat Daphne afgelopen winter in de 
klasse L1 cat. DE kringkampioen en 
ook Gelders kampioen werd, mag ze 
het nu waar gaan maken in de klasse 
L2 cat. DE bij de Geldersche kampi-
oenschappen in Ruurlo. Haar zus Ilse 

Lindenschot mag ook naar de Gel-
derse kampioenschappen in Ruurlo. 
Met haar eigen pony Hoppenhofs Ga-
ray gaat Ilse springen in de klasse L
cat. DE en met de hengst Hoppenhofs
Hero van stal Nieuwmoed uit Vorden
gaat Ilse springen in de klasse Z cat.
DE. Daphne en Ilse komen uit voor de
IJsselruiters Brummen.

De meiden van Lindenschot 
gaan naar de Gelderse 
kampioenschappen

Vorden - De zussen Daphne en Ilse Lindenschot hebben zich geplaatst
voor de Gelderse kampioenschappen.

Links Daphne Lindenschot met haar pony Cicero en rechts haar zus Ilse met Hoppenhofs
Garay.

De beste 24 kinderen van Nederland 
per jaargang mogen meedoen. Voor 
de Berkelduikers had Zoë Ulkeman 
zich als enigste geplaatst, dit is een 
hele prestatie. Zoë [meisjes 2002] 

werd 7e op de 100m schoolslag met
een tijd van 1.33,91. Ook heeft ze
de 100m vlinderslag gezwommen, 
hier werd ze 18de met een tijd van
1.34,06.

Jaargang finale te 
Dordrecht 2013

Dordrecht - De jaargang finale wordt elk jaar gezwommen in Dor-
drecht. Dit zijn de Nederlandse kampioenschappen voor kinderen van
8 tot 12 jaar, en vinden plaats in een 50m bad.

IEDERE DAG

KUNSTAGENDA VORDEN



Bij de jeugd t/m 12 jaar werd One 
Direction winnaar met het nummer 
“What makes you beautiful” (play-
back act). De groep bestond uit Pas-
cal Havekes, Jaimy Peppelinghausen, 
Wesley Wasseveld, Wouter Uilenreef 
en Ghylain Bobbink. Bij de volwasse-
nen warden Die Drei winnaar met het 
nummer “Aber dich gibt’s nur einmal 

für mich” (playback act). Deze groep 
bestond uit: Herbert Rutgers, Willem 
Schmitz en Richard Ooms. Middels 
een stemming bepaalde het publiek 
deze avond de winnaars. De broers 
Erik en André Knoef voerden buiten 
mededinging een act op als ‘Bertus en 
Billy Joe’, over een Achterhoekse köt-
telboer en een boer uit Amerika.

De Vrienden van Medler ‘Live’

Medler - Het Oranjefeest in het buurtschap Medler begon vrijdagavond 
in de feesthal van CW- Medo aan de Onsteinseweg. De deelnemers aan 
De Vrienden van Medler ‘Live’ (playback, soundmix en sketches) haal-
den alles uit de kast om het publiek een leuke avond te bezorgen.

Die Drei.

One Direction.

Een groep enthousiaste kinderen 
hadden zich uitgeleefd om de mooi-
ste wagen, skelter of fiets te maken. 
In de optocht kwamen o.a. de vol-
gende thema’s voorbij: ‘De ridders en 
jonkvrouwen van kasteel Linde’, ‘Red 
het Vordense zwembad’ en ‘Er gaat 
niets boven het Medler’. 

Een jury onder leiding van burge-
meester Henk Aalderink bepaalde de 
winnaars in de categorie skelters en 
fietsen. Na de optocht en na een voor-
woord door voorzitter André Knoef, 
opende burgemeester Aalderink het 
88e feest Medlertol. Het Medlerfeest 
werd zaterdagavond afgesloten met 
een daverende feestavond, waaraan 
muzikaal werd meegewerkt door ‘De 
Sleppers’ uit Ruurlo.

De uitslagen Vogelschieten:
1. Romp: André Knoef (schuttersko-
ning), 2 Joost van Duin (kop), 3 Herbert 
Hulstijn (l.vleugel), 4 Wilma Jolink 
(r.vleugel), 5 Zeno van Dorth (staart).
Jeugd vogelschieten: Roos Blenkers 
(Jeugdkoningin), 2 Henrico Planque 
(kop), 3 Dawid Zents (l.vleugel), 4 
Roos Blenkers (r.vleugel), 5 Henrico 
Planque (staart). Belschieten: 1 Bert 
Fokkink, 2 Minie Meijerink, 3 Her-
bert Hulstijn. Bierpulschuiven: 1 Her-
bert Wenneker, 2 Ab Knoef, 3 Henk 
Meijerink. Dogkarrijden (ringsteken): 
1 Jannie Vliem, 2 Anneke Eelderink, 
3 Gerrie Enzerink. Flessentent (fles-
sengooien): 1Herbert Wenneker, 2 
Gert-Jan Vliem, 3 Erwin Weenk.
Korfbalgooien: 1 Jannie Vliem, 2 Erik 
Ribbers, 3 Richard Vliem. Pijltjes gooi-
en: 1 Paul Zents, 2 Jootje Stokkink, 3 
Joris van den Biggelaar. Doeltrappen: 
1 Reinier Hendriksen, 2 André Klein 
Geltink, 3 Erwin Weenk.

Kinderoptocht:
Fietsen: Malissa Weenk. Skelters: 

Groep Arfman-Eelderink (Kasteel Lin-
de). Overige: Sander van Duin. Kin-
derspelen: Peuters: 1 Lotte Wiggers, 
2 Diede Wagenvoort, 3 Aniek Wol-
terink. Groep 1: 1 Evelyne Bussens, 
2 Lianne Hulstijn, 3 Dana Eelderink. 
Groep 2:1 Szymon Kibala, 2 Nienke 
Zweverink, 3 Luuk Wiggers.
Groep 3 + 4: 1 Harm Wijnstra, 2 Ane-

ke Buyssens, 3 Mark Ribbers. Groep 5:
1 Philippe Bussens, 2 Lisa Brummel-
man, 3 Demi Kamperman. Groep 6:
1 Ghylain Bobbink, 2 Maud Fokkink,
3 Larissa Reinders. Groep 7: 1 Tetske
van den Biggelaar, 2 Anna Otten, 3
Michael Berentsen. Groep 8: 1 Sander
van Duin, 2 Rianne Reinders, 3 Pau-
lina Zents.

Andre Knoef schutterskoning Oranjefeest 
Medlertol
Medler - Zaterdagmiddag begon-
nen de festiviteiten in het buurt-
schap Medlertol met een kinder-
optocht vanaf het terrein van 
de touwtrekvereniging naar het 
feestterrein van CWV-Medo aan 
de Onsteinseweg.

Een gelukkige Andre Knoef met partner

Kinderoptocht met Harmonie Vorden

Nadat voorzitter Joost Bloemen-
daal iedereen welkom had gehe-
ten, stortten met name de ‘stoere 
mannen’ uit het buurtschap zich 
vol overgave op het vogelschieten. 
Zij zouden de dames die ook ‘het 

geweer’ ter hand namen, wel even 
‘mores leren’. Wel, toen de ‘kruit-
dampen’ waren opgetrokken, ke-
ken de mannen elkaar verwonderd 
aan: het was een vrouw die de vo-
gel van de paal had geknald! Erna 

Bloemendaal lachte in haar vuistje, 
met vrouwen anno 2013 valt niet 
te spotten, ook in het buurtschap 
Delden niet! Erna mag zich een 
jaar lang de Schutterskoningin van 
Delden noemen. Ook voor de jeugd 
werden deze avond diverse spelle-
tjes georganiseerd, terwijl de klein-
tjes zich prima vermaakten op een 
groot luchtkussen. Na afloop van 
het ‘spelgedeelte ‘ bleven de Delde-
naren nog tot in de kleine uurtjes 
gezellig bijeen.

De uitslagen waren als volgt: 
Vogelschieten: 1 Erna Bloemendaal, 
romp; 2 Trees Enzerink l.vleugel; 3 
Jan Groot Enzerink r.vleugel; 4 Ria 
Maalderink kop; 5 Henri Eggink 
staart. Schieten vaste baan: 1 Erna 
Bloemendaal, 2 Marcel Vruggink, 
3 Rutger Bloemendaal. Schieten 
vrije baan: 1 Frank Bloemendaal, 2 
Marcel Vruggink, 3 Natasja Koolen. 
Bierpulschuiven: 1 Anne Koolen, 
2 Renate Walgemoet, 3 Ellen Bes-
selink. Melkbus tillen: 1 Rutger 
Bloemendaal, 2 Bram Berentsen, 3 
Tom Roerdink. Kinderspelen Spij-
kerbroekhangen: 1 Niels Koolen, 
2 Lars van Veen, 3 Esmee Bos. 
Spiegeltekenen: 1 Thijs Hulshof, 
2 Daphne Vruggink, 3 Mick Lich-
tenberg. Knapzak raden: 1 Niek 
Roerdink, 2 Paulien de Gelder, 3 Es-
mee Bos. Bierpulschuiven: 1 Thijs 
Hulshof, 2 Mick Lichtenberg, 3 Sara 
Koolen. Melkbus tillen: 1 Douwe 
Besselink, 2 Thijs Hulshof, 3 Mick 
Lichtenberg. Stoelendans t/m groep 
4: Sil van Veen. Idem groep 5 r/m 8 
: Mick Lichtenberg.

Delden heeft koningin: 
Erna Bloemendaal

Vorden - Het Deldens Buurtfeest dat Vrijdagavond werd gehouden 
bij de familie Scheffer aan de Nieuwenhuisweg, stond dit jaar in het 
teken van een ‘Hollandse Avond in Delden’. Aan de oproep van het 
bestuur aan de feestvierders werd uitstekend gevolg gegeven; de na-
tionale driekleur en het ‘Oranje’ was duidelijk zichtbaar.

Koningin Erna met haar Prins Gemaal

Dit jaar had golfclub ’t Zelle weer de 
eer om het te organiseren. Onder zeer 
goede weeromstandigheden werd er 
gestreden om de Vordense bokaal. 
Er waren 57 spelers en speelsters die 
meededen. 

Het was een zeer geslaagd toernooi 
en dat kwam niet alleen door het 
weer. De innerlijke mens werd ook 
erg goed verzorgd door het team van 
De Zellerij. Er werd 7 gangen ‘wal-
king diner’ geserveerd op het terras. 
Alom een en al tevredenheid onder 
de golfers.

De uitslagen:
Heren: 1. Reind-Jan Westerveld, 2. 
Hertog Enthoven en 3. Cees van Vos-
kuilen.
Dames: 1. Ton Ouwersloot, 2. Gerrie 
Woltering, 3. Aleida Bensdorf.

Vordense Golfkampioenschappen
Zestiende Coupe Vordogne

Vorden - Vrijdag 5 juli waren er voor de 16e de Vordense golfkampi-
oenschappen. De heren Gerrit Emsbroek en Wim Florijn, van golfclub
De Graafschap in Lochem,  hebben jaren geleden dit evenement in het
leven geroepen en inmiddels is het een jaarlijks terugkomend iets. De
traditie was dat het ene jaar De Graafschap organiseerde en het an-
dere jaar ’t Zelle. Inmiddels heeft De Keppels zich bereid getoond om
volgend jaar de organisatie op zich te nemen.

25% korting 
op B&C
raamdecoratie
DECO HOME HARMSEN
ZELHEMSEWEG 21 
7255 PS HENGELO GLD
0575-464000
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Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

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

www.werk.nl

Hiermee heeft dit bedrijf aangegeven om de vereniging
voor drie jaar te sponsoren. 
InFarming BV heeft zijn vestiging in Zelhem en is leve-
rancier van melkinstallaties, stalinrichting en boerderij-
benodigdheden. InFarming is in januari 2001 opgericht
door Bert Nijenhuis en Albert Scheper.

Nieuw Leven Steenderen begroet 
sponsor:
InFarming BV

Steenderen - Muziekvereniging Nieuw Leven uit
Steenderen heeft   vrijdagavond 5 juli van Albert
Scheper van InFarming BV twee sousa-foonhoes-
jes ontvangen.

vakmanschap

www.weevers.nl

Traditioneel zijn we altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering. Om voor 

u de juiste insteek te kunnen kiezen, hebben we de modernste technieken in 

huis. Zo blijven we niet alleen verbonden met ons vak, maar ook met de tijd. 

En kunnen we altijd het maatwerk leveren waar u om vraagt. U bent van 

harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem 

en Zutphen.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

OPERATOR PONS - LASERSNIJMACHINES M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - VIO 1165121

Werkzaamheden:
In deze functie als Operator Pons - Lasersnijmachines is het 
belangrijk dat je ponsgereedschap kunt instellen en slijpen, 
daarnaast ben je bekend met het bedienen en instellen van de laser 
machine en ponsmachines;Je verwerkt en bewerkt plaatmaterialen 
zoals RVS, staal en aluminium (dikte 0,5 mm - 3 mm). Het betreft 
fabricage van hoofdzakelijk  enkelstuks en kleine series (50 stuks); 
Je bent ook verantwoordelijk voor het scheiden van het metaal; Ook 
moet je in staat zijn om kleine storingen op te lossen; Tekeningen 
lezen en nauwkeurig kunnen werken met de nadruk op de kwaliteit 
van de producten is een vereiste.

Functie eisen: 
- Je hebt een afgeronde technische opleiding richting plaatwerk of 

mechanische technieken (BBL/BOL niveau 2/3);
- Je hebt enkele jaren werkervaring met het instellen (pons) laser-

snijmachines  
- Je bent stressbestendig en je kunt zelfstandig werken;
- Je bent kwaliteitsgericht en je kunt makkelijk prioriteiten stellen 

in jouw werkomgeving;
- Je bent bereid tot het werken in een twee-ploegendienst.

ELEKTROMONTEUR MACHINEBOUW
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - VMK 1156765  

Werkzaamheden:
Voor een opdrachtgever in de Achterhoek zoeken wij per direct een 
elektromonteur met ervaring in de machinebouw. Het betreft een 
uitdagende allround elektrotechnische functie; van samenstellen en 
aansluiten van elektrische componenten tot elektronisch afregelen 
van machines incl. storing zoeken en verhelpen. Je taken zijn: het 
samenstellen en inbouwen van diverse elektrische componenten 
(besturingskasten,bedieningspanelen, printen, sensoren, motoren); 
het aansluiten van de ingebouwde componenten in een machine 
aan de hand van tekeningen en bouwbeschrijvingen, elektronisch 
afregelen van geassembleerde machines en het opsporen van 
storingen en deze verhelpen.

Functie Eisen :
-   MBO opleiding elektrotechniek;
-  Je kan tekening lezen (Eplan);
-  Je hebt ervaring in machinebouw;
-  Je hebt affiniteit met software/besturingstechnieken;
-  Je bent bekend met diverse veiligheidsvoorschriften;
-  Je bent bereid tot reizen (incidenteel vinden werkzaamheden in 

het buitenland plaats).

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

Werkzaamheden:
Als Service Support Engineer op de afdeling Components, Spares 
& Service ben je verantwoordelijk voor onderhoud en service aan 
hogedruk pompen en homogenisatoren. Je rapporteert aan de 
Manager Components, Spares & Service. Je bent verantwoordelijk 
voor het zelfstandig voorbereiden van alle activiteiten die nood-
zakelijk zijn voor een efficiënte uitvoering van service opdrachten, 
het opnemen, calculeren en begroten van werkzaamheden, het 
calculeren en opstellen van offerte- en budgetaanvragen, het 
uitwerken van servicecontracten, het opstellen van projectdocumen-
tatie, handleidingen en protocollen t.b.v. kwaliteit, het plannen en 
inzetten van Service Engineers en het intern en extern adviseren en 
verstrekken van informatie

Functie eisen: 
-  MBO+/HBO werk- en denkniveau; 
- Aantoonbare werkervaring in werkvoorbereiding gericht op service;
-  Affiniteit met techniek en ervaring in de procesindustrie is een pre; 
-  Goede beheersing van het MS Office pakket en ervaring met een 

ERP systeem;
-  Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord 

en geschrift.

CNC KANTER M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - VIO 1165132

Werkzaamheden:
Voor een bedrijf in de plaatbewerking zoeken wij een ervaren CNC 
kanter.

Functie eisen:
- Je hebt ervaring met het zelfstandig in en omstellen en bedienen 

van een moderne CNC-kantbank;
- Je kan de CNC kantbank zelfstandig programmeren en zelfstandig 

vanaf tekening werken;
-  Het betreft een functie in dagdienst maar je bent bereid om in     

2 ploegendienst te werken (indien nodig).

IJssel
computerservice

*

*

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

SENIOR CONSTRUCTEUR & 
PROJECTLEIDER M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VMK 1164874

Wij zoeken een senior constructeur/projectleider voor een bedrijf 
gespecialiseerd in de machinebouw. Je maakt deel uit van de 
afdeling engineering. Engineering is verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen van nieuwe machines, het ontwerpen van klant-
specifieke oplossingen en het ondersteunen van de Verkoop 
en Productie. De medewerkers van Software-, Mechanical- en 
Electrical Engineering werken samen in een projectteam. Binnen 
dit team kun je de rol van projectleider vervullen en daarnaast 
tevens als projectmedewerker functioneren. Je bent als senior 
constructeur verantwoordelijk voor het totaalontwerp van de 
machines en deelprojecten. In de rol als projectleider ben je 
verantwoordelijk voor de voortgang van het desbetreffende project. 
Je rapporteert aan de Manager Engineering.

Functie eisen:

keur WTB en/of mechatronica;

bouw en/of voedingsmiddelenindustrie;

Solid Works;

software, bij voorkeur Navision;

een projectgroep;

standigheid, enthousiasme en doorzettingsvermogen;

Voor meer informatie kun jij je richten tot Maurice Kingma. 

o.v.v. het vacaturenummer.



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

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Hekwerken en Omheiningen

Maandaanbieding JULI
Diverse raamdecoraties

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

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

topdownsysteem gratis.

*vraag naar de voorwaarden

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

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

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

www.spannevogel.nl

ZATERDAGAVOND 13 JULI
Vanaf 20.00 uur coverband LOLLYPOP en
TOLLAK & FRIENDS

ZONDAGMIDDAG 14 JULI
Vanaf 14.00 uur ROOS Blufpand & Band,

MARLIES CLAASEN PRESENTS 
TOLLAK OLLESTAD

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

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

Ook voor al uw reparaties!

Gedurende werkzaamheden Zutphenseweg:

OPHAALSERVICE!!

B 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Zilte Zondagen   

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

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

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

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

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

Bij ons de lekkerste Aardbeien van de Achterhoek.

Malse Sla + Komkommer samen 0.99
Hollandse Bloemkool per stuk 0.99

Verse Tuinbonen kilo 0.99
Volop eigen oogst; Kersen en Rode bessen

Nieuwe Frieslander Aardappelen zijn geoogst 

Aardbeien nu voor inmaak van de koude grond

Op 16 juli vieren wij ons koperen jubileum. 
Daarom trakteren wij u

16 juli 2013
12.5% korting 

op uw rekening van die dag
(uitgezonderd het jubileum menu en 

andere acties)

16 juli tot 15 augustus 2013
12.5 jaar koperen jubileum 

menu € 27.50 p.p.
(feestelijk 4 gangen menu)

(zie op onze site voor het complete menu) 

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO



www.herwers-renault.nl

HERWERS RENAULT
DOETINCHEM  NIJVERHEIDSWEG 21 TEL. (0314) 32 72 02
HENGELO (GLD)  KRUISBERGSEWEG 8 TEL. (0575) 46 22 44
NEEDE  HAAKSBERGSEWEG 102 TEL. (0545) 28 00 00
ZEVENAAR  KELVINSTRAAT 2 TEL. (0316) 52 35 23

HERWERS RENAULT
DEALER VAN HET JAAR
2010    2011   2012

RENAULT NEDERLAND FELICITEERT:

HERWERS RENAULT AL 3 JAAR OP 
RĲ  DE BESTE RENAULT-DEALER 
VAN NEDERLAND!


